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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
práce na revitalizací objektů prvního stupně 
základní školy začínají finišovat. Vnímají to 
všichni, kteří kolem školy procházejí a pro-
jíždějí. Historická fasáda nejstaršího z ob-
jektů se dokonce již „vyloupla“ do své sta-
ronové podoby na ulici Tišnovské, na uliční 
fasádě směrem k náměstí Osvobození se 
však stále intenzivně pracuje. Do projektu 
rekonstrukce školy nebyly zahrnuty úpravy 
nástupních ploch z ulice Na Valech a Tiš-
novská. Zatímco opravu historického plotu 
a plochy před vstupem do budovy školy  
z ulice Tišnovská budeme s největší prav-
děpodobností realizovat až v příštím roce, 
plochy před vstupem z „Valů“ budou pro-
vedeny již letos, a to po dokončení stavebních prací na vlastním objektu školy,  
od srpna do poloviny října.

Na základě žádosti Polikliniky Velká Bíteš odsouhlasilo zastupitelstvo Kraje Vy-
sočina na svém zasedání dne 14. 5. 2019 možné rozšíření financování služeb, posky-
tovaného z krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, v připravovaném domě pro 
seniory ve Velké Bíteši, který kromě současných 27 lůžek domova důchodců plánu-
jeme v první etapě výstavby rozšířit ještě o 23 lůžek pro osoby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, 
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Toto rozhodnutí je důležité pro 
naše intenzivní pokračování prací na investičním záměru výstavby uvedeného soci-
álního objektu v lokalitě U Stadionu. V současnosti dokončujeme proces územního 
řízení pro uvedenou stavbu a připravujeme kroky k přípravě podkladů pro očekávanou 
podzimní dotační výzvu na tento typ sociálních zařízení z prostředků státního rozpočtu.

Na červnovém zasedání městského zastupitelstva se bude projednávat, kromě ak-
tuální úpravy rozpočtu města navrhovaným rozpočtovým opatřením a odkupu dalších 
pozemků nutných pro severozápadní část obchvatu města, rovněž i prodej podílů města 
na 28 bytových jednotkách bytového domu na Jihlavské ulici č. 282 v celkové částce 
téměř 22 milionů korun. 

Vlastnické poměry na Jihlavské 282  jsou komplikované. Všechny byty jsou bohu-
žel v podílovém spoluvlastnictví města Velká Bíteš a Bytového družstva Města Velká 
Bíteš. Více jak tři čtvrtiny každého bytu vlastní město a pouze necelou jednu čtvr-
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tinu bytové družstvo. Nájemné na Jihlavské je díky majetkové problematice dosud cca  
o třetinu nižší, než v městských bytech. Odprodejem městského majetku by se i v těchto 
bytech měly narovnat vlastnické a z toho plynoucí nájemní poměry. Pokud  si někteří 
obyvatelé na Jihlavské dosud „přeprodávali“ uvedené byty za tržní cenu, mohou být 
nyní překvapeni, že po nich město „chce další peníze“. Finanční podíl města byl proto 
pro každý z bytů zvlášť oceněn znaleckým posudkem a na tomto základě vyhlásila 
rada města záměr odprodeje. Uskutečněná květnová členská schůze bytového družstva 
rozhodla, že družstvo má zájem odkoupit od města jeho majetkový podíl na bytových 
jednotkách. Toto je první konkrétní a zásadní výsledek v dané záležitosti po téměř 
dvou letech jednání s bytovým družstvem a jeho členy. Po očekávaném odsouhla-
sení odprodeje městských podílů červnovým zastupitelstvem bude nutno ve spolupráci  
s předsednictvem a členy družstva upřesnit detaily příslušné smlouvy a hlavně sehnat 
bytovému družstvu potřebné finance na odkup. Oběma stranám této obchodní trans-
akce je nejen jasné, že pokud bude družstvo žádat o úvěr na všechny bytové jednotky  
v domě, má podstatně lepší  vyjednávací  pozici, než kdyby o úvěry usilovali jednotliví 
družstevníci samostatně, a tím pádem i předpoklad výhodnějšího úroku z přijatého 
úvěru, ale i to, že je nutné nastavit podmínky splácení tak, aby obyvatelé bytů úvěr 
úspěšně splatili a mohli následně dosáhnout i na osobní vlastnictví uvedených bytů.

Od 3. května je již Tyršova ulice z větší části jednosměrná. Reakce řidičů na osazení 
dočasného dopravního značení, které uvedenou ulici zjednosměrnilo v úsecích Za-
hradní – SOŠ Jana Tiraye a Poliklinika – Lánice, jsou různé. Jedni si pochvalují zlep-
šenou průjezdnost, druhým se nelíbí omezení. Dostáváme stále podněty ke zlepšení 
nového stavu dopravního režimu na Tyršové, který hodláme po vyhodnocení všech 
těchto podnětů ještě dopřesnit. Osazení trvalého dopravního značení předpokládáme 
ve druhé polovině roku. Městská i státní policie dohlížejí na dodržování nových pra-
videl. V prvních dnech a týdnech po osazení nového dopravního značení řešili jejich 
příslušníci přestupky napomenutím, od června však již budou k provinilcům, zejména  
těm, kteří opakovaně nebudou respektovat nově nastavená pravidla v dopravě na Tyr-
šově ulici, méně tolerantní.

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Od 1. května do 31. července 2019
„VELKÁ BÍTEŠ V ZRCADLE“ – fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks posílejte na program@bitessko.com. 
Více informací na tel. č. 607 041 633.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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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

Úterý 4. června 2019 od 17.00 hodin.
WORKSHOP – ZAPLÉTÁNÍ COPŮ
Seznámení nejen s historií copů v různých kulturách. 
Teoretickou částí provede Dita Desová, praktickou částí pak její dcera, Sarah Desová. 
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna ve Velké Bíteši

Pátek 7. června 2019 od 9.00 do 16.00 hodin
DEN OTEVŘENÉ ZAHRADY
Základní škola a Praktická škola, Tišnovská 116, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Praktická škola, Velká Bíteš

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 SM Production 

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

Čtvrtek 13. června 2019 v 17.00 hodin
OLYMPIÁDA PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL
Věkové kategorie: 1. děti 3 – 4 roky, 2. děti 5 – 6 roků
Soutěžní disciplíny: 1. hod míčem, 2. běh na 30 m, 3. skok do dálky
Na všechny soutěžící čeká sladká odměna a medaile.
Fotbalový stadion Velká Bíteš
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu a Kolpingova rodina
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Pátek 14. června 2019 v 17.00 hodin
“TCHAJ-WAN, ZEMĚ ZE SNU“ – přednáška
Slovem i obrazem doprovodí:  Vojtěch Tláskal a Petra Havlíčková Tláskalová
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna

Pátek 14. června 2019 v 19.00 hodin
SYMPHONIAE SACRAE CASTELLO IN ARIA
Díla Heinricha Schütze a jeho současníků v podání souboru barokních historických nástrojů.
V kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Úterý 18. června 2019 v 17.00 hodin
2. BÍTEŠSKÁ ŽIDLIČKIÁDA 
Soutěžní klání žáků školy.
Fotbalový stadion ve Velké Bíteši
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš

Úterý 18. června 2019 v 19.00 hodin 
SVĚTEM HUDBY BEZ HRANIC – koncert 39. ročníku Brněnského varhanního festivalu
Vystoupí Petr Kolař, varhaník brněnské katedrály sv. Petra a Pavla 
a Duo lyrico - Magdalena a Štěpán Graffovi.
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Středa 19. června 2019 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Povídání s myslivci a opékání špekáčků.
Myslivecká chata u prvního mlýna.
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek 20. června 2019 od 17.00 hodin
VERNISAŽ VÝSTAVY OBRAZŮ HYNKA LUŇÁKA
Výstava otevřena od 21. června do 9. srpna, vyjma období 6. – 28. července 2019
Malý výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč

Pátek 21. června 2019 od 17.00 hodin
SVATOJÁNSKÁ NOC NA DOLNÍM–KNOLLOVĚ MLÝNĚ
Program: Svatojánský oheň s OLD BOYS POUTNÍKY, historická koňská stříkačka,  
ukázka zásahu hasičů – SDH Osová Bítýška, les v noci s Ivo Hertlem, svatojánští broučci  
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a noční motýli – odchyt a pozorování s výkladem entomologa Tomáše Hamříka, koně,  
občerstvení. Vstupné dobrovolné
Organizuje: Okrašlovací spolek Dolní mlýn ve spolupráci s SDH Osová Bítýška

Sobota 22. června 2019 od 12.00 hodin
„KŘIŽÍNKOV BĚŽÍ! POBĚŽ S NÍM“ – 1. ročník běžeckých závodů pro širokou veřejnost
Registrace od 12.00 hodin děti, od 14.00 hodin dospělí – Hospoda – Obecní úřad Křižín-
kov, Více info na tel. č.: 731 425 676 nebo FB události: Křižínkov běží! Poběž s ním.
Organizuje: Ondřej Plechatý ve spolupráci s obcí Křižínkov

Sobota 22. června 2019 od 14.00 do 16.30 hodin
BĚH DO KŘIBU – 33. ročník tradičního závodu
Hodnotné ceny, poháry, medaile, diplomy, pro všechny kategorie připraveny. 
Závod se koná za každého počasí.
Organizuje: SDH Pucov a obec Pucov

Sobota 22. a neděle 23. června 2019 od 13.00 do18.00 a v neděli od 8.00 do 16.00 hodin
MÍSTNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ S UKÁZKOVOU EXPOZICÍ DRŮBEŽE
Výstava se koná v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č. 55. 
Více informací na www.chovatele-velka-bites.webnode.cz
Organizuje: Český svaz chovatelů základní organizace Velká Bíteš 

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

Úterý 25. června 2019 v 10.00 hodin
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ 
Téma: Spánek – základní kámen pevného zdraví, přednášející: Iva Georgievová
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Sobota 29. června 2019 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE 
Trasa výletu: Velká Bíteš – Deblín – po zelené a modré přes Pasník do Předklášteří  
– Dolní Loučky – Kuř. Jestřabí – Kuř. Nová Ves – Katov – Velká Bíteš (54 km)
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
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PŘIPRAVUJEME:

Úterý 9. července 2019 v 10.00 hodin
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ 
Téma: „Co si ženy pamatují a muži zapomínají“, 
lektor: Jana Vejsadová a František Novotný
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Od 17. do 20. července 2019 od 21.30 hodin (po setmění) 
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
Seznam promítaných filmů: 
17. 7. „Čertí brko“ – pohádka, 
18. 7. „Chata na prodej“ – komedie, 
19. 7. „Po čem muži touží“ – komedie, 
20. 7. „Trabantem tam a zase zpátky“ – dokumentární film            
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 23. července 2019 v 10.00 hodin
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ
Téma: „Pitný režim a životospráva v každém věku“, lektor: Ludmila Horáková
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Sobota 27. července 2019 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE 
Trasa výletu: Velká Bíteš – Vlkov – Osová Bítýška – Skřinářov – přes Svatou horu  
do Bojanova – Horní Libochová – Moravec – Radkovičky – Dolní Libochová – Nová Ves 
– Radňoves – Vidonín – Velká Bíteš (48 km)
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Sobota 10. srpna 2019 od 12.00 do 18.00 hodin
BÍTEŠSKÝ GULÁŠFEST 2019 A PREZENTACE 
MALÝCH REGIONÁLNÍCH PIVOVARŮ
K poslechu i tanci budou hrát kapely „ProVás“ (folk) a „Starý fóry“ (country)
Vstupné v předprodeji: 150 Kč (v ceně: degustace jednotlivých vzorků gulášů 
a pivo z jednotlivých regionálních pivovarů), skákací hrad, trampolína.
Před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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ZPRÁVY Z RADNICE

PRO SENIOR VELKÁ BÍTEŠ – SLUŽBA PRO SENIORY 65+  
A HANDICAPOVANÉ 

Již skoro měsíc přijímáme Vaše objednávky na přepravu službou PRO SENIOR Velká 
Bíteš. A protože opakování je matka moudrosti, přinášíme pro Váš větší komfort ještě jed-
nou všechny podstatné informace.

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

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

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:  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 hodin a 11.30 – 13.30 hodin.
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!!!  
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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 možnost poskytnutí přepravy službou 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
3.  jste BUĎ senior ve věku 65 let a více a jste již natolik nesoběstačný, že se pro své zdra-

votní problémy či sníženou schopnost pohybu nejste objektivně schopen sám dostat 
tam, kam potřebujete

4.  NEBO jste osobou se zdravotním postižením, držitelem průkazů mimořádných výhod 
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 sedačkou,  
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. 
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. 
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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

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Po patnácti letech členství České republiky v Evropské unii (od 1. května 2004) pro-
běhly čtvrté volby do Evropského parlamentu, v pátek a sobotu 24. – 25. května 2019. 
Volby se týkaly více než 400 milionů oprávněných voličů v 28 zemích Evropské unie. 
Jejich výsledky za Velkou Bíteš, včetně výsledků za Českou republiku, jsou uvedeny níže 
v tabulce. Ze čtyř desítek subjektů tu jsou vybrány pouze ty, které překročily pětiprocentní 
hranici nutnou pro zisk mandátů. Údaje u politických stran a sdružení znamenají procento 
platných hlasů a číslo za pomlčkou počet mandátů

Velká Bíteš ČR

KDU-ČSL 18,48 % 7,24 % – 2

ANO 2011 16,75 % 21,18 % – 6

Piráti 13,02 % 13,95 % – 3

ODS 12,29 % 14,54 % – 4

Koalice STAN+TOP 09 9,01 % 11,65 % – 3

KSČM 8,19 % 6,94 % – 1

SPD 5,64 % 9,14 % – 2

voličů v seznamu 4 021 8 316 737

volební účast 27,51 % 28,72 %
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Seznam zvolených 21 českých poslanců z celkových 751 členů Parlamentu Evropské unie:
ANO 2011: 
Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Ing. Martin Hlaváček, Ing. Radka Maxová,  
Ing. Ondřej Knotek, Ing. Ondřej Kovařík
Občanská demokratická strana (ODS): 
Ing. Jan Zahradil, RNDr. Alexandr Vondra, Ing. Evžen Tošenovský, Ing. Veronika Vrecionová
Česká pirátská strana (Piráti): 
Bc. Marcel Kolaja, Bc. Markéta Gregorová, Mgr. Mikuláš Peksa
Koalice Starostové s regionálními partnery a TOP 09 (STAN+TOP 09): 
RNDr. Luděk Niedermayer, JUDr. Jiří Pospíšil, JUDr. Stanislav Polčák
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD): 
Ing. Hynek Blaško, MUDr. Ivan David, CSc.
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL): 
Mgr. Tomáš Zdechovský, Ing. Michaela Šojdrová
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM): 
Ing. Kateřina Konečná

Zdroj: www.volby.cz
Redakce

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 10. června 2019 v 17.00 hodin koná zase-
dání Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. 482. 

Městský úřad

POZVÁNKA NA BÍTEŠSKÉ HODY
Srdečně vás zveme k účasti na Tradiční bítešské hody ve Velké Bíteši,  

které se budou konat od 4. září do 11. září 2019

Klub kultury Velká Bíteš žádá majitele hodových sklípků, 
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela)  
o svých sklípcích, které budou otevřeny na Tradiční bítešské hody.

Informace můžete nahlásit na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro)  
tel. 566 789 311 nebo email: program@bitessko.com do 15. července 2019.

Klub kultury a stárek zvou chasu
Klub kultury oznamuje všem zájemcům, že nacvičování besedy chasou bude probíhat 
po dobu letních prázdnin každé úterý a pátek od 18.30 hodin (první hodový nácvik  
v pátek 28. června) v kulturním domě ve Velké Bíteši. Zájemci o hodový nácvik  

se mohou dostavit přímo do kulturního domu.
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ŠKOLY

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A RODIČŮM 

Děkujeme všem  sponzorům a rodičům dětí, kteří přispěli finančním či věcným darem 
na tradiční „Zahradní slavnost“ pořádanou Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 
dne 24. května 2019.

Sponzoři: Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o., Slámovo uzenářství, s.r.o., PBS 
Turbo s.r.o., LABARA, s.r.o., POEX Velké Meziříčí, TurboCar, s.r.o., ITW PRONOVIA, 
s.r.o., FLOP  Velká Bíteš,  Hotel U Raušů, Supellex, Květiny Drlíčková, DaKtex s.r.o.,  
RM Fashion Style, s.r.o.,  Kadeřnictví Renata, Bytový textil Jiří Réman, Hodinářství zlat-
nictví Kozová, Elektro Vildomec, Prodejna oděvů Styl OP Prostějov, Le Ja, Vlasové Studio 
Ell, Flexipal a.s. Křoví, Truhlářství Michal Vavřina, Industrial style Stopka, Autoservis 
Vladimír Škoda, Drogerie – bioprodukt, Čaj – káva, A - Z Irena Vrábelová, Lékárna Aura, 
Lékárna U Tří sloupů, Mazánek mobil, Kadeřnictví Anděla, Cukrárna U Zdubů, Hračky 
Stejskalová, MONETA Money bank a.s., Rytectví Mihal s.r.o., Pojišťovací kancelář Pavel 
Kopáček, Noviny a časopisy, Café Jana, Obuv Iva, s.r.o.,  Květiny Flouma, STAMAL 
COLOUR s.r.o., KA STAV spol. s r.o., Restaurace Stadion, Herna U Staříka, OPTIMAL 
TWIN s.r.o., Ovoce Zelenina Gruntorád, AG FOODS Group, a.s., Sport bar Klíma, Zámeč-
nictví Němec, s.r.o., Moravský rybářský svaz místní organizace Velká Bíteš. Restaurace 
Naše bítešská, Salome – Kopáčková, Obuv Janda, Autoimpex spol. s r.o., Kosmetický 
salon Iveta; Asia centrum Velká Bíteš, Potraviny Večerka, IRMA s.r.o., Restaurace Na 103, 
Vinotéka a květiny Velká Bíteš, Hany bany, CZWRAPPERS, Truhlářství Michal Neklapil, 
Papírnictví Petr Havíř – velkoobchod s.r.o. 

Kolektiv Mateřské školy U Stadionu

POZVÁNKA NA OLYMPIÁDU PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH 
ŠKOL

Veselá školka U Stadionu a Kolpingova rodina zve 
všechny děti z mateřských škol na Olympiádu pro děti  
z mateřských škol, která se koná ve čtvrtek 13. června 2019 
v 17.00 hodin na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši.

Věkové kategorie soutěžících: 1. děti 3 – 4 roky, 2. děti 5 – 6 roků
Soutěžní disciplíny: 1. hod míčem, 2. běh na 30 m, 3. skok do dálky

Na všechny soutěžící čeká sladká odměna a olympijská medaile.
Těšíme se na vás!

Kolektiv Mateřské školy U Stadionu
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE 
UKONČENÍ PROJEKTU 

„Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš“
Mateřská školy na Masarykově náměstí využila 
v roce 2017 výzvy OP VVV (Operační programu 
Výzkum, vývoj, vzdělávání), Podpora škol for-

mou projektů zjednodušeného vykazování-šablony pro MŠ a ZŠ I. a zpracovala projekt 
Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš. V průběhu těchto dvou let jsme vás, čtenáře Zpravodaje, 
o některých realizovaných aktivitách již informovali. Dovolte, abychom nyní, kdy projekt 
končí, krátce shrnuli jeho průběh a přínos pro rozvoj obou našich mateřských škol.

Škola velice ocenila možnost zaměstnat alespoň na zkrácený úvazek školního asi-
stenta.  Ten měl za úkol pomoci paní učitelkám při práci s dětmi. Pomáhal při admi-
nistrativních činnostech, při přípravě pracovních listů, pomůcek, portfolií dětí, atd. 
Mateřská škola měla opravdu štěstí při  obsazení této pozice na kvalitní, kreativní  
a pracovité spolupracovníky.

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků měly paní učitelky mož-
nost rozšířit svoje znalosti a dovednosti v matematické a čtenářské pregramostnosti,  
v oblasti inkluze, specifické práci s dvouletými dětmi a osobnostně sociálním roz-
voji pedagogů. Nabyté poznatky a zkušenosti učitelky využily ve své práci v podobě 
inovace pomůcek, forem a metod výuky, zavedení současných trendů a moderních 
přístupů ve vzdělávání, atd.

Další aktivitou, kterou naše MŠ realizovala, byla odborně tematicky zaměřená setkání 
s rodiči na témata týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Paní učitelky 
zorganizovaly celkem dvanáct takovýchto odborných besed. Bylo to například setkání  

o školní zralosti, grafomotorice, logopedii, o pohybo-
vém vývoji dítěte předškolního věku, a další. Všechna 
setkání byla vedena externími erudovanými odborníky 
z praxe. Rodiče i paní učitelky se dozvěděli mnoho in-
formací o specifikách a úskalích vývoje dětí předškol-
ního věku a měli možnost individuálně prodiskutovat 
problémy dětí. 

Pravděpodobně největším přínosem pro naši mateř-
skou školu, a to i z dlouhodobého hlediska, mělo tzv. 
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol. Paní 
učitelky měly možnost navštívit jiné mateřské školy  
v regionu i mimo něj a nakouknout „pod pokličku“,  
co a jak se dělá jinde. Díky těmto návštěvám jsme  
v celé MŠ zkušebně zavedly v minulém školním roce 
prvky daltonského vzdělávání a plánování práce  
s dětmi pomocí daltonské tabule. Základní filozo-Daltonská tabule.  |  Foto: Archiv MŠ
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fií Daltonu je: rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti, pracovních návyků, sebehodnocení  
a spolupráce dětí. Vzhledem k tomu, že se tento způsob plánování a přípravy vzdělávací 
nabídky v jednotlivých třídách velice osvědčil, kladně jej ohodnotili rodiče a děti jej přijaly 
rychle za svůj, bude pokračovat mateřská škola i nadále v tomto způsobu plánování práce 
a realizaci školního vzdělávacího programu.  

Na závěr lze konstatovat, že i přes jistou administrativní náročnost, projekt přispěl  
k rozvoji a podpoře dětí, k posílení spolupráce s rodiči, a také k dalšímu zkvalitnění naší 
pedagogické práce. Mateřská škola proto zpracovala projekt a podala žádost i do nové 
výzvy OP VVV na období dalších dvou let.

Touto cestou děkujeme všem, kdo nám pomohl jednotlivé aktivity realizovat a přispěl 
tak k Podpoře a rozvoji MŠ Velká Bíteš. 

Za kolektiv Hana Sedláková, ředitelka školy 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zprávy ze školní družiny
Měsíc duben byl ve školní družině naplněn velikonočním duchem. Společně s panem 

Františkem Drlíčkem se děti naučily plést velikonoční pomlázku  z vrbového proutí.  
Dalším krokem byly rozmanité velikonoční dílny - zdobení vajíček, stříhání zajíčků,  
lepení oveček, čtení velikonočních příběhů a rozpravy o původu Velikonoc.

Na konci měsíce plnily děti různorodé úkoly čarodějnického odpoledne. Příjemným 
zpestřením byla sladká odměna po splnění všech úkolů.

V měsíci květnu se děti z 2. a 3. oddělení školní družiny zúčastnily výtvarné soutěže ke 
Dni Země pořádané ekologickým střediskem Lipka, která nesla název „Příroda naostro“. 
Odměnou jim bylo krásné 2. místo.

Volejbalový turnaj 2019
V letošním roce mají bítešské volejba-

listky poměrně vyrovnanou výkonnost, 
a tak se přihlásily do volejbalového tur-
naje základních škol. V pátek 5. 4. 2019 
proběhlo okresní kolo ve Žďáře, kde 
se naše volejbalistky setkaly s dalšími  
4 oddíly. Děvčata hrála s ohromným na-
sazením a vítězství bylo zasloužené.

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 následovalo 
krajské kolo, kde se potkaly vítězky jed-
notlivých okresních kol Kraje Vysočina. 
S žákyněmi základních škol z Třebíče  
a Pelhřimova náš tým hrál poměrně vy-
rovnaně, ale na volejbalistky z Jihlavy Vítězství ve volejbalovém turnaji.  |  Foto: Velebová Markéta
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a Havlíčkova Brodu, které nakonec vyhrály, naše děvčata už nestačila. Všem hráčkám  
i jejich trenérovi Petru Světlíkovi patří velký dík za skvělou reprezentaci naší školy.

Plavecký výcvik
Žáci třetího a čtvrtého ročníku se účastní až do konce školního roku plaveckého 

výcviku ve Wellness Kuřim. Děti absolvují celkem deset lekcí, které vedou zku-
šení kvalifikovaní instruktoři plavecké školy. Naučí se nebát se vody a zdokonalí se  
v různých plaveckých stylech. Děti mají nejraději závěrečnou část lekcí, kdy si mohou 
vybrat z velkého množství pomůcek a relaxovat se svými kamarády ve vířivce nebo se 
bavit jízdou na tobogánu.

Volba povolání
Zvolit si správně zaměstnání je jistě 

důležité rozhodnutí, které může ovliv-
nit celý lidský život. Aby naši žáci měli 
situaci o něco jednodušší, organizujeme 
v rámci projektu „Volba povolání“ ná-
vštěvy nejrůznějších provozoven ve 
Velké Bíteši a okolí.

S radostí musíme říci, že nám všichni 
zástupci navštívených firem vyšli velmi 
ochotně vstříc a na návštěvu se skutečně 
pečlivě připravili. Žáci se setkali se za-
městnanci, již byli ochotní jim zodpo-

vědět všechny otázky a představit svou firmu a profesi. Při prezentaci 23. dubna si žáci 
vzájemně popovídali o navštívených firmách.

Den Země
V úterý 23. dubna 2019 se žáci naší školy zapojili do celoškolní akce konané při příle-

žitosti Dne Země. Žáci devátého ročníku si pro své spolužáky z 1. – 4. ročníku připravili 
„přírodovědnou stezku“, na které děti využívaly své znalosti, dovednosti a plnily pohybové 
aktivity.

Žáci šestého ročníku se vypravili na poučnou exkurzi do „Sběrného dvora“, sedmé 
ročníky si vyšly na exkurzi do místní čistírny odpadních vod. Osmý ročník si zopakoval 
základy první pomoci. Ostatní třídy byly zapojeny do tematického dne s nejrůznějšími 
přírodovědnými aktivitami ve škole i v přírodě.

Projekt Voda 2019
Při příležitosti Dne Země žáci sedmého ročníku navštívili místní čistírnu odpadních vod 

a na téma „Voda“ potom pokračovali ve stejnojmenném projektu. Třídy se rozdělily na 
menší skupinky, každá se zabývala jinými úkoly a připravovala prezentace.

„Volba povolání“.  |  Foto: Michal Pelán
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Výsledky svého snažení potom žáci předvedli následující den. Zazpívali si písničky  
o vodě, dozvěděli se o vodních NEJ, zopakovali si informace o místní čističce, zasoutěžili 
si o poznávání filmů, zmapovali místní potoky a rybníky, dozvěděli se, kteří živočichové 
žijí ve vodě, a naši šikovní sedmáci nám dokonce ukázali pokusy s vodou.

Návštěva divadla Radost
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 zhlédli žáci třetích a čtvrtých ročníků divadelní představení 

„O líné babičce“ v brněnském divadle Radost. Předlohou pro inscenaci byla kniha Aleny 
Kastnerové, v níž se babička Milada rozhodla, že si místo vaření, pečení a hlídání vnoučat 
splní svá dávná přání, která celý život střádala do starého škapulíře. Před zraky diváků se 
projela v nejrychlejším autě na světě, letěla balonem, naučila se lyžovat a seznámila se se 
sněžným mužem. Divadelní představení si děti užily a rády si je pak znovu připomněly při 
poslechu stejnojmenné audioknihy nebo při listování a čtení knižní předlohy.

Zápis do prvního ročníku
Ve čtvrtek 25. dubna proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Nástup do první 

třídy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku. K zápisu se dostavilo přes  
100 dětí se svými rodiči. Většina prvňáčků se už na školu velmi těší. Při zápisu děti zpívaly, 
recitovaly básničky, poznávaly geometrické tvary i barvy a ukazovaly paním učitelkám,  
co všechno již umí. Po splnění úkolů si domů odnášely drobné dárečky a symbolický klíč 
od školy.

22. ročník McDonald’s Cup – okrskové kolo
V pátek 26. 4. 2019 se uskutečnilo ve Velkém Meziříčí okrskové kolo 22. ročníku fot-

balového McDonald´s Cup pro žáky 1. stupně. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 družstev,  

Přírodovědná stezka.  |  Foto: Taťána Filipová
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6 v kategorii B (ročník 2007 – 2009) a 4 v kategorii A (ročník 2009 a mladší). Naše škola 
měla zastoupení tradičně v obou kategoriích. Mladší i starší žáci obsadili 3. místo.

Exkurze do Slavkova
V úterý 30. dubna 2019 se žáci osmých ročníků vypravili na exkurzi do Slavkova a na 

Mohylu míru. Ve jmenované lokalitě se v roce 1805 uskutečnila jedna z nejslavnějších 
Napoleonových bitev.

Žáci si zde prohlédli aktuální výstavu o Brně v době napoleonských válek. Z dobových 
rytin a kreseb se dozvěděli, jak vypadalo Brno na počátku 19. století. Potom už proběhl 
klasický program – ukázky z filmů s napoleonskou tematikou, rozbor slavkovské bitvy, 
domnělý rozhovor Napoleona a jeho protivníků. Žáci soustředěně poslouchali a svým zá-
věrečným potleskem naznačili, že se jim moderní pojetí výstavy zamlouvá.

Vítání ptačího zpěvu 2019
Ve středu 1. 5. 2019 proběhla zajímavá akce pro veřejnost pořádaná naší školou ve spo-

lupráci s ornitologem Ing. Ivo Hertlem, kterou si nenechalo ujít 20 zájemců o opeřence.
Ve Velké Bíteši i jejím okolí jsme v různém prostředí -  v přírodní učebně školy, parku, 

zahradách, údolí potoka, lese, loukách a okolí rybníků vizuálně pozorovali či poslouchali 
úctyhodných 31 druhů ptáků. Počasí nám přálo, každý si odnesl spoustu zajímavých zá-
žitků, informací či tištěných materiálů.

Návštěva divadla Polárka
Ve čtvrtek 2. 5. 2019 navštívili žáci druhých ročníků divadelní představení „Enšpígl! 

Nasredin!“ v brněnském divadle Polárka. Žáci se bavili při dobrodružstvích dvou nejslav-
nějších oslů všech dob – a jejich pánů, Tilla Enšpígla a Hodži Nasreddina. Prožívali spolu 
s nimi nekonečný hrdinný boj s lidskou hloupostí.

Exkurze do hlavního města
Ve čtvrtek 9. května 2019 se žáci pátého ročníku tradičně vypravili do Prahy za pozná-

ním památek hlavního města. Z Petřínské rozhledny si prohlédli panorama Prahy a zasmáli 
se v zrcadlovém bludišti. Dalším zastavením byla Loreta se svojí zvonkohrou. Na Hradě 
se stali svědky výměny stráží, prohlédli si chrám Sv. Víta a prozkoumali Zlatou uličku.

Z Hradu Nerudovou ulicí na Malé Straně přešli na Karlův most a pokračovali na Sta-
roměstské náměstí. Jejich putování skončilo na Václavském náměstí, kde zhlédli sochu  
sv. Václava a opravenou budovu Národního muzea. Výlet se vydařil i díky krásnému po-
časí. Děti si odnesly mnoho nových poznatků a zážitků.

Výtvarná soutěž třetích ročníků
Žáci třetích ročníků se zapojili do výtvarné soutěže pro vybrané základní školy Kraje 

Vysočina, která byla tematicky zaměřena na dětské úrazy – především na jejich rizika  
a prevenci – ve škole, doma, při sportu, ve volném čase, v dopravě a na dalších místech. 
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Výtvarné práce byly také zaměřeny na používání ochranných pomůcek, na poskytování 
první pomoci a propagovaly též pohyb a zdravý životní styl.

Barevná příroda
Žáci 1. i 2. stupně rozvíjeli svou kreativitu při tvoření obrázků do výtvarné soutěže  

„Barevná příroda, les a zvěř“, která byla vyhlášena u příležitosti výstavy „Příroda – člověk 
– myslivost a umění“.  Žákům bylo téma blízké, a tak vznikla krásná díla s lesními živoči-
chy, rostlinami a myslivci.

Eva Hudcová a Michal Pelán za kolektiv ZŠ Velká Bíteš

STÁŽ NĚMECKÝCH ŽÁKŮ NA SOŠ JANA TIRAYE

V dubnu tohoto roku se jako každoročně v rámci stáže účastnili teoretické a praktické 
výuky na SOŠ Jana Tiraye žáci z Německa. Letos byla jejich návštěva specifická tím, že do 
České republiky zavítaly pouze dívky. Lena Link (obor Technický produktový designér), 
Kathrin Rieder (obor Technický modelář specializovaný na slévačství) a Denise Uhman 
(obor Průmyslový montér) nejprve absolvovaly odbornou stáž na PBS Velká Bíteš, a.s.  
(8. 4. – 19. 4. 2019) a pak se po dobu 3 dní (23. 4. – 25. 4.) vzdělávaly s našimi žáky.  
Účastnily se hodin anglického jazyka, byly přítomné na praxi v našich odborných učeb-
nách programování CNC strojů a měly zprostředkovanou exkurzi (s žáky třídy 1. M matu-
ritního oboru Mechanik seřizovač). 

Zmíněná prohlídka proběhla v Technickém muzeu Brno, které se specializuje zejména 
na historii techniky a vědy na Moravě. Žáci měli možnost zhlédnout expozici Historická 
vozidla, nabízející pohled do historie a výroby motorových vozidel (např. Tatra Kopřiv-
nice, Zbrojovka Brno nebo Wikov Prostějov). Průvodkyně také provedla žáky a pedago-

Studenti v Technickém muzeu v Brně.  |  Foto: Ludmila Baláková
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gický dohled expozicí Ulička řemesel, která znázorňuje městské prostředí z 20. a 30. let 
minulého století. Nacházejí se zde např. dílny knihaře, zámečníka, ševce, krejčího, hodi-
náře nebo holiče-kadeřníka. Záměrem je zprostředkovat návštěvníkům atmosféru mezi-
válečného Brna. V salonu mechanické hudby je umístěn přístroj na principu orchestrionu. 
Lidé ho využívali k tanci do té doby, než byl vynalezen rozhlas. Protože je stále funkční, 
průvodkyně nám umožnila poslechnout si několik původních skladeb, což bylo pro zúčast-
něné žáky skutečně originální.

Poučnou se stala nejen exkurze v muzeu, ale i návštěva katedrály sv. Petra a Pavla na Pe-
trově. Zde jsme si vyslechli poutavý výklad o historii této jedinečné historické pamětihod-
nosti a prohlédli si majestátní interiér chrámu. 

Naši žáci byli nadšeni možností komunikace v německém a anglickém jazyce a množ-
stvím informací, které se dozvěděli. Za všechny bych uvedla hodnocení žáka 1. M Stani-
slava Pirochty: „V Technickém muzeu Brno mě nejvíc zaujal první Benzův automobil.“  
Za rok se budeme opět těšit na setkání s dalšími studenty ze střední školy v Augsburgu. 

Ludmila Baláková, zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

KULTURA

ČARODĚJNÝ PODVEČER 

30. dubna připravili pracovníci Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše 
ve spolupráci s místními spolky pálení čarodějnic. Původně se akce měla konat v areálu 
Městské chaty na Letné, ale nepříznivé povětrnostní podmínky a tím  podmáčené a roz-
bahněné plochy by mohly děti změnit k nepoznání rodičů, a tak byla narychlo provedena 

Čarodějnice u KD.  |  Foto: Josef Jelínek
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změna lokality. Volba padla na ven-
kovní prostranství vedle kulturního 
domu. Zpevněné a travnaté plochy 
byly ideální, a tak od půl páté děti  
a rodiče postupně zaplňovali prostran-
ství před objektem domu kultury.

Děti si mohly zahrát na malé po-
žárníky, kde na jednotlivých stanovi-
štích připravili členové Sboru dobro-
volných hasičů Velká Bíteš zajímavé 
soutěže společně s ukázkou vybavení 
požární zásahové cisterny. Za splněné úkoly byli malí návštěvníci odměňováni sladkostmi 
od pořadatelů. 

K dobré náladě, i když za  velmi chladného počasí, k tanci a poslechu zahrála country 
skupina „Starý fóry“. Restaurace Naše bítešská se postarala o občerstvení a též k odvěké 
romantice si každý z návštěvníků mohl zakoupit špekáček a na ohništi si ho opéct. Rodiče 
též měli možnost udělat dětem radost trdelníkem a sladkostmi.    

Na přípravě akce a hladkém průběhu se podíleli „mladí“ členové SDH, kteří připravili 
vatru a dřevo a též se postarali i o soutěže, za což jim patří velký dík. Maminky z Mateř-
ského centra Bítešáček vyrobily krásnou maketu čarodějnice.

Musíme poděkovat sponzorům, a to společnosti Kala Trans za zapůjčení pódia ve formě 
valníku MAN, První brněnské strojírně a.s. a Cukrárně u Zdubů za sladkosti pro děti. 
Velký dík patří všem aktivním účastníkům, kteří tuto akci v osobním volnu pomohli zor-
ganizovat, a všem návštěvníkům za to, že neseděli doma u televize, ale přišli se podívat ke 
kulturnímu domu.

Josef Jelínek, Klub kultury 

ČARODĚJNICE V HOLUBÍ ZHOŘI

Tak jako všude jinde, i u nás v Holubí Zhoři 
se posledního dubna rozhořel oheň a ,,pálili 
jsme čarodějnice.” Počasí se poslední dubnový 
podvečer umoudřilo, a tak jsme se na hřišti sešli  
v hojném počtu. Děti si vyrobily čarodějnici  
a s nadšením ji pozorovaly, jak mizí mezi pla-
mínky ohně. A jaké by to bylo pálení čaroděj-
nic bez opékání špekáčků? Samozřejmě ani ty 
nechyběly. Spokojení rodiče a děti s úsměvem 
od ucha k uchu nás přesvědčili o další vydařené 
akci u nás v Holubí Zhoři. 

Marcela Ondráčková Společné foto dětí z akce.  |  Foto: Archiv organizátorů

Soutěže pro děti.  |  Foto: Josef Jelínek
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GRAND PRIX MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE V KULTURISTICE  
A BODY FITNESS

V neděli 5. května podruhé v histo-
rii hostila Velká Bíteš pohárový zá-
vod Mistrovství České republiky dětí,  
dorostu a juniorů, mužů a žen v kulturis-
tice a fitness. 131 startujících závodníků 
se utkalo v klasické a váhové kulturistice, 
physique, bodyfitness a bikiny fitness  
a fitness dětí. Celá akce byla živě přená-
šená na internetovém portálu a zhlédlo ji 
přes 3.000 diváků. Návštěvníci, kteří se 
na tuto akci přišli podívat, a bylo jich té-
měř tři sta, měli možnost nejprve zhléd-
nout vystoupení těch nejmenších spor-
tovců ve fitness, kteří bojovali nejenom 
o poháry a odměny, ale hlavně o kva-
lifikaci na Mistrovství České republiky. 
Poté v odpoledních hodinách předvedli 
vypracovaná svalnatá těla mladí muži, 
ale i krásné a půvabné mladé sportov-
kyně. Dvacet sad pohárů a medailí,  
na kterých se podílelo sponzorsky Město 
Velká Bíteš a První brněnská strojírna 

a.s., bylo rozvezeno díky soutěžícím do všech koutů České republiky a jeden pohár 
putoval do sousedního Rakouska. 

Jelikož tato akce byla příjemným okořeněním sportovních akcí ve Velké Bíteši, doufáme 
společně s ředitelkou soutěže Irenou Pokornou ze Zbýšova a vedením Svazu kulturistiky  
a fitness České republiky, že i v roce 2020 bude naše město poctěno touto soutěží. 

Josef Jelínek, Klub kultury

VEČER V MODRÉM

V úterý 14. 5. 2019 vystoupil na mimořádném koncertu v rámci Bítešského hudeb-
ního půlkruhu Indigo Quartet. Jejich charakteristickým rysem je poněkud netradiční 
repertoár, zasazený do klasické formy smyčcového kvarteta. Mluveným slovem nás 
po celý večer provázel violoncellista Pavel Borský, často zněly skladby z pera hous-
listy Martina Flašara a své hráčské umění skvěle předváděli houslista Jan Bělohlávek  
a violistka Martina Himerová.

Soutěž ve fitness dětí.  |  Foto: Hana Hudcová

Soutěž v kulturistice a body fitness.  |  Foto: Hana Hudcová
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V průběhu koncertu jsme měli 
možnost nahlédnout do různých 
stylových oblastí hudby. V úvodu 
zazněly dvě skladby z dílny br-
něnského klavíristy a skladatele 
Zdeňka Krále – Indigo Snake  
a Ústím v Ústí. Obě měly impro-
vizační charakter a naznačily směr, 
ve kterém se celý koncert poté od-
víjel. Zbytek první poloviny byl 
věnován skladbám již zmíněného 
Martina Flašara. Za zmínku roz-
hodně stojí rockové With or Without Me, Příliš čistý sníh s častým výskytem pizzicata  
a také dvě poslední skladby Nestálost a Nevyhnutelnost. Zde se autor inspiroval ve fol-
kloru a na pozadí dvou lidových písní vytvořil velmi neobvyklé kompozice. Druhá polo-
vina koncertu se nesla v poněkud lehčím tónu. Kvarteto opět zabrousilo do rocku skladbou 
Skylife D. Balakrishnana a dočkali se i milovníci jazzu. Stolen Moments neboli Ukradené 
momenty O. Nelsona byly příjemným zpestřením repertoáru. Závěr večera patřil tangu. 
Nejprve zaznělo Por Una Cabeza C. Gardela, známé z filmu Vůně ženy, a poté Libertango 
A. Piazzoly. Obě skvěle zahrané všemi členy kvarteta. Bezchybné ladění, smysl pro ryt-
mus, zvukové kvality a cit pro vyjádření všech těchto stylových odvětví hudby vytvořily 
pro nás posluchače velmi příjemný večer. 

Indigo Quartet nám udělal krásnou tečku za uplynulou 22. sezonou a my už se společně 
s vámi těšíme na tu další.  

Marika Kašparová

LYRICKÝ DIALOG VE TŘECH

V úterý 18. června 2019 v 19 hodin v kostele sv. Jana Křtitele se uskuteční koncert 
39. ročníku Brněnského varhanního festivalu. K dialogu se sejdou Petr Kolař, varha-
ník brněnské katedrály sv. Petra a Pavla a Duo lyrico, které tvoří houslisté Magda-
lena a Štěpán Graffovi. 

Petr Kolař absolvoval brněnskou konzervatoř a JAMU. Už během studií na sebe 
upozornil úspěchy na několika varhanních soutěžích, účastnil se interpretačních kurzů 
u vynikajících umělců a pedagogů v Německu a Rakousku. Pravidelně spolupracuje  
s Filharmonií Brno, různými komorními ansámbly a sbory. Sólově vystupuje doma  
i v zahraničí. Od začátku své umělecké působnosti se věnuje také práci s pěveckými 
sbory. V letech 1995–2002 byl sbormistrem Zpěvohry Národního divadla v Brně.  
Přes 20 let zastává funkci ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla  
v Brně, předtím vykonával tuto činnost v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Men-
dlově náměstí. Od roku 2001 je sbormistrem Brněnského filharmonického sboru Be-

„Indigo Quartet“ v KD.  |  Foto: Otto Hasoň
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seda brněnská a dirigentem Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla. Během návštěvy pa-
peže Benedikta XVI. v roce 2009 dirigoval hudbu při slavnostní papežské bohoslužbě 
na letišti v Brně-Tuřanech. V roce 2014 založil Brněnský katedrální sbor Magnificat.  
Od roku 1993 je aktivní rovněž pedagogicky. Za své působení v oblasti duchovní 
hudby obdržel před dvěma lety Medaili sv. Cyrila a Metoděje a v roce 2019 získal od 
uměleckého sdružení Esslingen cenu Johann-Wenzel-Stamitz Pries.

Duo Lyriko tvoří brněnští houslisté Magdalena a Štěpán Graffovi. Oba jsou ab-
solventy brněnské konzervatoře a JAMU. Soubor založili v roce 1998 a hned po roce 
umělecké činnosti získali nejvyšší ocenění v několika soutěžích. Jejich repertoár tvoří 
široké spektrum skladeb od období baroka až po tvorbu 20. století. Umělci připra-
vují i večery hudby a slova; v programu „Umlčené umění“ spolupracovali s hercem 
Josefem Somrem. Magdalena Graffová působí v orchestru Janáčkovy opery v Brně  
a komorním souboru Ars collegium. Štěpán Graffe vyvíjí bohatou koncertní činnost 
také jako sólista; v této roli vystupoval s řadou komorních souborů nebo pianistou 
Igorem Ardaševem. Od roku 1997 je primáriem Graffova kvarteta, o rok později se 
stal rovněž uměleckým vedoucím souboru Ars collegium. Na brněnské konzervatoři 
vyučuje hře na housle. 

Otto Hasoň

BÍTEŠSKÁ NOC KOSTELŮ

Letošní Noc kostelů pro nás „ku-
rátorky“ paní Krupičkové začala už 
výběrem obrazu, který věnovala do 
tomboly farního plesu. Už tehdy 
jsme nabyly přesvědčení, že ty 
nádherné obrazy musí vidět i další 
Bítešáci. A tak jsme paní Zoru Kru-
pičkovou navštívily znovu a pustily 
se do výběru obrazů. Na Bítešské 
Noci kostelů nesmí chybět obraz bí-
tešského kostela – ale který vybrat? 
A ty kopretiny… a bodláky… a vlčí 
máky… Naše dcerky zaujal koník… 
A, holky, tady jsou ikony! Ty se do 
věže hodí! Paní Krupičková nás při 
našem šmejdění pozorovala a trpě-
livě odpovídala na naše dotazy. Pro 
dámskou část našeho realizačního 
týmu to byl krásný zážitek a začátek 
Noci kostelů.Zorka Krupičková na své výstavě obrazů.  |  Foto: Markéta Lavická
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V pátek 17. května 2019 odpoledne se v kostele najednou začaly sbíhat malé děti 
z Bíteše a okolí se svými rodiči i prarodiči. Za chvíli už pobíhaly kolem kostela  
s nalepeným staroslovanským jménem (jako třeba Ctěna, Hoducha, Rozroj nebo Zo-
řena) a staly se členy družiny Cyrila a Metoděje. Martina Palátová, Ludmila Kučerová  
a Luděk Strašák dokázali děti zaujmout. U dětí měla opět velký úspěch také výtvarná 
dílnička pod vedením Lenky Zavadilové.

Ivana Vaňková nám velice poutavou a vtipnou formou přiblížila tajemství řeči těla. 
Škoda, že nikdo nefotil diváky při zkoušení různých grimas, gest a obličejové gym-
nastiky.

V době, kdy začínala první přednáška a také komentovaná prohlídka věží, jsme my 
„kurátorky“ napjatě očekávaly, zda paní Krupičkové, autorce vystavovaných obrazů,  
zdravotní stav dovolí přijít a podívat se, jak to jejím obrazům ve věži sluší. Však jsme se 
také všichni snažili – od výroby stojanů, přes kouzelné osvětlení, se kterým si pohrál Mi-
lan Vodička, až po překrásné květinové vazby paní Melicharové a jejích spolupracovnic.  
Naše obavy byly zbytečné – na paní Krupičkové bylo vidět, jak moc se na výstavu těšila, 
takže bez potíží zdolala všechna tři podlaží věže, v nichž byla výstava umístěna. Její zářivý 
a spokojený úsměv pro nás byl největší odměnou. 

Po tomto radostném zážitku jsme si poslechly závěr první přednášky a po té jsme se 
ponořily do překrásných tónů Tišnovského komorního orchestru. Zvuk harfy a flétny byl 
tak jemný a milý, že mi přišlo až neuvěřitelné, že taková nádhera zaznívá na naší Noci 
kostelů… Celý koncert svými slovy provázel dlouholetý člen Tišnovského komorního or-
chestru a náš milý spoluobčan Otto Hasoň. Ten Noci kostelů ještě zapůjčil čtyři velkofor-
mátové letecké snímky Velké Bíteše. Snímky jsou jedinečné v tom, že je na nich zachycena 
základní škola v době rekonstrukce. Nová přístavba, ještě bez střechy, z výšky připomíná 
hmyzí domeček. 

V pozdních večerních hodinách jsme se nechali přenést p. Jiřím Jenišem, farářem  
z Osové Bítýšky, pomyslně na druhý konec světa – na ostrov Samoa, kde loni byl dva 
týdny hostem svého přítele ze studií. Poutavě a vtipně nám vysvětlil rozdíl mezi tím, jest-
liže člověk navštíví nějakou cizí zemi jako turista nebo jako přítel. 

Celý program před závěrečným požehnáním vyvrcholil zpěvem sopranistky Lucie Lau-
bové za varhanního doprovodu Františka Fialy. Mimo jiné jsme se mohli ponořit do krás-
ných tónů Ave Maria nebo vyslechnout recitál o Anežce České.

Všichni, kteří vydrželi až do konce - a nebylo jich málo, se shodli na tom, že to 
stálo za to. Věřím, že z Noci kostelů bylo zřejmé, že celý náš realizační tým tato práce 
především baví. Sešli jsme se výborná parta lidí, kteří jsme každý trošku jiný a přesto 
jsme schopni se domluvit. V případě potřeby nám přispěchají na pomoc naše drahé 
polovičky i dětičky. Nevyčerpatelnou studnicí nápadů a hlavní organizátorkou byla 
letos opět Michaela Hanzelková, s níž jsme Noc rádi připravovali. Už se těším na další 
spolupráci při organizování farního plesu a noci kostelů v roce 2020.

Markéta Lavická za celý realizační tým



26 |  Červen 2019 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

WORKSHOP – ZAPLÉTÁNÍ COPŮ

Přijměte srdečné  pozvání do Městské knihovny 
Velká Bíteš na workshop “Pletení copů“, který se 
bude konat v úterý 4. června 2019 od 17.00 hodin.

Cop, vrkoč, kosa, plait, opletka, plitka, pletenica - to 
jsou všechno názvy pro účes ze spletených vlasů, který 
byl a je rozšířen v mnoha zemích světa jako převážně 
ženský, ale i mužský účes. Může být jeden, může jich 
být několik, může volně padat na záda, nebo tvořit 
drdol, ale pořád je to oblíbený cop, který se po sta-
letí udržel v oblibě. I v současné době stále patří mezi 
atraktivní a oblíbené účesy. 

Přijďte se za námi seznámit s pestrou historií copů 
v různých kulturách a také si několik účesů sami vyzkoušet! Teoretickou část povede paní 
Dita Desová, praktickou část pak její dcera, Sarah Desová. 

S sebou si přineste pouze dobrou náladu a případně gumičku do vlasů a pár pinetek.
Těšíme se na vás!

Dita Desová, Monika Ulmanová

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU “TCHAJ–WAN, ZEMĚ ZE SNU“

I když se dnes může zdát, že my Evropané jsme všude byli a všechno známe, přece 
jen ještě existují místa, o kterých to tak úplně neplatí. Jedním z těchto míst je i ostrov 
“Formosa“ neboli Tchaj-wan. Na své si zde přijdou milovníci majestátních hor, hlubokých 
kaňonů, tropických lesů, ale i krásných pláží či zemědělských oblastí. Tchaj-wan je také 
ostrovem tradiční kultury, skvělé kuchyně a pulzujícího života. 

Vydejte se s námi na putování touto úžasnou zemí. Navštívíme buddhistické chrámy, 
vydáme se do pralesa, posilníme se dobrotami na nočních trzích, budeme obdivovat život 
pod hladinou oceánu a vše zakončíme ochutnávkou tradičního horského čaje Oolongu.
Slovem i obrazem doprovodí: Vojtěch Tláskal a Petra Havlíčková Tláskalová
Kdy: 14. 6. 2019 od 17:00 hodin
Kde: v prostorách Městské knihovny, Masarykovo náměstí 85
Těšíme se na Vás!

Petra Havlíčková Tláskalová, Monika Ulmanová

VÝSTAVA OBRAZŮ HYNKA LUŇÁKA

Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na vernisáž výstavy 
obrazů Hynka Luňáka, kterou realizuje ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč. 

 „Zaplétání copů“.  |  Zdroj: Pixabay.com
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Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 20. června od 17.00 hodin v malém vý-
stavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. Výstavu uvede Mgr. Eva Tomášová. 
V hudebním programu vystoupí Zpěváčci z Velkobítešska. 

Hynek Luňák (1926-2014) se narodil v Praze, kde navštěvoval reálné gymná-
zium a průmyslovou školu strojnickou. Od roku 1950 působil přes tři desetiletí jako 
konstruktér pletacích strojů v Třebíči. Ve své výtvarné tvorbě se zpočátku zaměřil 
na konstruktivistickou malbu s tematikou lodí, jeřábů a přístavů. Od 70. let upřed-
nostňoval kresbu tužkou, pastelem a v grafice litografii. Výtvarná díla vystavená ve 
Velké Bíteši pocházejí z období 50. - 70. let 20. století a prezentují málo známou část 
jeho tvorby věnovanou lidové architektuře na Horácku a Podhorácku.

Výstava bude veřejnosti přístupná do 9. srpna v obvyklou otvírací dobu mu-
zea od úterý do pátku 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin, vyjma období 6. – 28. 
července. Mimo obvyklou otvírací dobu je možno výstavu zhlédnout po předešlém 
telefonickém nebo e-mailovém objednání. Více informací naleznete na webu muze-
umbites.cz.

Ivo Kříž

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH

LUDVÍKOV (II. část)

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY – pokračování

100 let republiky
Také v Ludvíkově dokázali důstojným způsobem oslavit sté výročí vzniku našeho sa-

mostatného státu – Československé republiky. Jejího zakladatele Tomáše G. Masaryka by 
jistě potěšilo, že na jeho dílo dokáží vzpomenout i v této, jak sami říkají, zapadlé vesničce. 
„Při této příležitosti jsme se tady 28. října všichni sešli a vysadili malou lipku. Vypadá to, 
že zimu přežila“, informuje předseda OV Libor Žák a dodává: „Potom jsme se všichni 
přesunuli do kulturáčku, zavzpomínali na těch sto let a povykládali si. Ilona Kalová o tom 
napsala článek do Zpravodaje“. 

Ludvíkovské poutě
„Drží se tady nějaká pouť?“, ptám se naivně. 
„Né, nedrží“, odpovídá Míla Soukup a pokračuje:
„Nésó na to lidi…bévale tade pótě, vono už na to moc lidi nechodí, je to všechno drahy“  
a vzpomíná dál, v zachovaném nářečí: 
„To néní, jako když se chodilo na muziko za šest korun“.
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S huronským pokřikem: „Pracující lid zdraví důchodce, buďte pozdraven pane…“,  
se přiřítil bítešák Peťa Veleba, zdejší rodák, kterého pozval Libor Žák jako vrchního doku-
mentaristy – fotografa, a hned dodává:

„Bývaly tady vyhlášené ludvíkovské poutě, s májou, se vším. Tady u našeho plotu stá-
valy maringotky, kolotoče, parket a hrávali jsme také pouťový fotbal. Ale všechno to skon-
čilo v roce 1984“. A ještě dodává: „Hrávál se také hokej, velké turnaje se Stanovákama.  
Na silnici jsme hrávali fotbal – tady projelo jedno auto za den…a teď poslouchejte,  
všichni mají osmdesát na tachecu…“.

Ludvíkovští drží poutě v červenci – na Alžbětu portugalskou, které je zasvěcena 
zdejší kaplička. (Tato světice se narodila roku 1271 v královské rodině ve Španělsku a ve  
12 letech se provdala za portugalského krále Dinise, který ji svým prostopášným životem 
působil velké trápení…).

 ROZVOJ A VZHLED OBCE

Financování akcí
Zeptal jsem se předsedy OV, jak jsou spokojeni s novým způsobem financování místních 

částí? „My jsme ještě neměli žádnou velkou akci, abychom si vyzkoušeli, jak to funguje.  
Ta pravidla byla nějak nastavená a průběžně dochází k dílčím změnám. Ještě jsme nepod-
nikli žádnou akci v řádech statisíců, abychom zjistili, co zaplatí město a co bude chtít po nás.  

Oslava 100 let od založení republiky s vysazením pamětní lípy.  |  Foto: Petr Veleba
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Ty peníze, které máme našetřené za poslední tři roky, využijeme částečně na provoz, na drob-
nosti, ale hlavně na ten chodník, protože město bude chtít, abychom se na tom nějak finančně 
podíleli, takže na  to padne asi většina těch úspor, které tam jsou“. Takže si šetříte? „Šetříme. 
My z toho celoročního rozpočtu utratíme pár korun. V loňském roce tam bylo asi 110 tisíc. 
Loni jsme utratili nejvíc, nějakých 60 tisíc, ale rok před tím jsme neutratili téměř nic“. 

Brigádnická činnost
Většina prací – údržby a vylepšování se týká KD. Vybudovali si v něm novou kuchyň  

a vymalovali jej. Od jara do podzimu chystají dřevo, aby v zimě ušetřili za elektřinu. Vět-
šinou zatápí pouze ve starých školních kamnech a při větších akcích roztopí také krb se za-
budovanými radiátory. Na okna museli připevnit ochranné mříže a důkladně jej zabezpečit, 
protože jej dvakrát vykradli. Velkou pozornost věnují vzhledu vesnice.

Od Technických služeb získali staré betonové květináče, umístěné na náměstí ve 
VB a osázeli je květinami. „Za pár tisícovek se koupila hlína, pár sazeniček a udělalo 
se to víceméně v akci „Z“. Navozili jsme to svými auty, děvčata to v sobotu vysázela  
a my to po večerech chodíme zalévat. Chceme, aby ta dědina byla alespoň trochu 
hezká, protože nám v těch trávnících zastavovaly velké náklaďáky a vymačkaly takové 
koleje, že jsme se nemohli dostat ani do baráku. Takže jsme městu vděčni za ty beto-
nové truhlíky, které nám vesnici nejen zkrášlily, ale současně zabraňují zastavování 
náklaďáků…“, dodává Libor Žák.

Vnitřek kapličky zasvěcené sv. Alžbětě portugalské.  |  Foto: Petr Veleba
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Bohužel museli odstranit 3 lípy u kapličky, protože začaly od středu vyhnívat a schnout 
a nechtěli riskovat, že to spadne někomu na chalupu nebo to někoho zraní. Náves i pro-
stranství kolem KD si většinou sami posečou, udržují i plochy kolem rybníka. Obecní 
prostranství před svým domem si každý udržuje sám.

Chodníky
„To je to, co nás nejvíc pálí“, říkají shodně obyvatelé Ludvíkova. Důvodem je již tak dost 

velký provoz na silnici do Rosic, který je často zesílený častými výpadky na D1. „Bíteš 
nám chodníky slíbila i písemně“, tvrdí Libor Žák a dodává: „Jsou zpracované projekty,  
je připraven rozpočet a probíhají schvalovací procesy. V letošním roce by se měla reali-
zovat první část chodníku „zezadu“, od cesty směrem na Košíkov, jak bydlí Sláva Burian.  
Od té odbočky by měl chodník vést souběžně se silnicí a před Brychtovýma by měl navázat 
na stávající staré chodníky. Takže to by měla být slíbená I. etapa, která by měla proběhnout 
v letošním roce. Za to jsme rádi a věříme, že radnice svoje slovo dodrží“. 

Rybníky
„Kdysi tady nebýval žádný rybník na koupání a dneska ujdeš 2 km přes les a na-

počítáš 6 rybníků“, začíná rozhovor Míla Soukup a já se ptám jestli to jsou soukromé 
rybníky. K tomu předseda OV dodává: „Ano, jsou tam nějaké soukromé. Tady dole 
jsou dva rybníky, které vybudovaly Lesy ČR, něco má v nájmu pan Sláma, protože 
je to součástí jeho pronajaté honitby…Když jsem byl jako děcko, tak se tam říkalo 
„Na suchým rybníku“, byly tam zbytky proražené hráze. To jsou historické rybníky, 
zakreslené v mapách z 19. století. To samé ten rybník nad Ludvíkovem směrem ke 
Košíkovu, který je v těch starých mapách také zakreslený. Jako malí kluci jsme si  
v té staré hrázi hrávali, kopali zemljanky a bunkry. Bylo to prostě „močálisko“ v lese,  
no a ty rybníky se asi po 150 letech opravily. Ta hráz se využila, zpevnila a zmoderni-
zovala. Dva pěkné rybníky je možné považovat za retenční nádrže, zachycující vodu  
z lesa. Protože byly uvolněné nějaké dotace na revitalizace rybníků, tak jsme se do 
toho snažili zahrnout i tu naši lužu. Nakonec z toho sešlo, protože by to pro nás byla 
velká finanční zátěž. Město po nás požadovalo finanční spoluúčast, kterou bychom 
neunesli, protože bychom dalších 10 let neudělali vůbec nic“. 

Plány do budoucna
Pokud budou mít ludvíkovští peníze, chtěli by ke kulturnímu domu přistavět sociální 

zařízení, do kterého by se vcházelo zevnitř. 

ZAJÍMAVOSTI

Hranečníky
Jsou to kameny označující hranice bývalých panství. Dnes se tady stýkají 3 bývalé 

okresy – brněnský, třebíčský a náš žďárský. Je to takové trojmezí, vyznačené hranič-
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ním kamenem u Zhoře. „Tady je to všude daleko – signál tady není, internet tady není, 
my nejsme ani brněnští, ani žďárští, my jsme takoví vyděděnci“, říkají domácí. 
„Jsme rádi, že nám sem v zimě zajede auto a posype silnici, abychom ráno mohli do 
práce“, dodává Libor Žák.

Moruše
Tento vzácný strom roste hned za 

kulturním domem. „Je pravdou, že je 
to široko daleko jediná moruše, o které 
vím“, informuje Libor Žák a Míla Sou-
kup, jehož rod je prý nejstarší v Ludví-
kovu, dodává: „Tu jsme vysázeli jako 
třináctiletí kluci, to už jsem chodil do 
školy v Bíteši. Dostali jsme jich víc, 
ale ujala se jediná. Mysleli jsme si,  
že budeme pěstovat Bource morušo-
vého a vydělávat peníze…“

Závěr
Dovolte mi, abych poděkoval za přijetí  

a zejména za poskytnutí rozhovoru 
i dalších informací Liborovi Žákovi 
- předsedovi OV, Mílovi Soukupovi – 
bývalému předsedovi a pamětníkovi  
i Petrovi Velebovi – rodákovi a foto-
grafovi.

Vám, milí ludvíkovští přeji ten životně důležitý chodník, zklidnění dopravy, ale hlavně 
zdraví, abyste si mohli v klidu užít vše, co vám vaše krásné okolí nabízí.

Alois Koukola

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU

V neděli 12. května 2019 se v Nových Sadech uskutečnila okrsková soutěž hasičů.  
13 družstev mužů a 3 družstva mládeže z hasičského okrsku č. 22 Velká Bíteš se utkalo  
v požárním útoku, štafetě 4x50 metrů s překážkami a požární teorii. Zahájení vlastní akce 
provedl okrskový starosta Ludvík Zavřel. Hlavní a nejatraktivnější část soutěže je tradičně 
požární útok. Soutěžilo se podle pravidel požárního sportu, kde v této nejnižší soutěži 

Moruše.  |  Foto: Petr Veleba
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jsou povoleny některé úlevy. Stroj a veškeré nářadí se musí v časovém limitu pěti minut 
umístit na základnu o rozměrech 2 x 2 metry. Nádrž na vodu je od základny ve vzdále-
nosti 4 metry a sestavuje se k ní sací vedení ze dvou savic A110, každá o délce 2,5 metru  
a sací koš. Útočné vedení sestává ze tří hadic B75, rozdělovač a dva proudy po dvou ha-
dicích C52. Útok je veden na dva nástřikové terče vzdálené 100 metrů, čára pro stříkání je  
10 metrů před terči. Všechna cvičení proběhla dobře organizovaně a v pořádku bez jakých-
koliv komplikací. Soutěž se uskutečnila i přes nepřízeň počasí, ale na to jsou hasiči zvyklí. 
Při slavnostním vyhodnocení byly předány poháry. Požární sport v souladu s platnými 
právními předpisy chápeme jako prostředek ke zvyšování fyzické, psychické a odborné 
přípravy hasičů. Je nástrojem, který napomáhá zvyšování povědomí o požární ochraně 
a pomáhá získávat další dobrovolníky pro oblast požární ochrany a bezpečnosti občanů 
České republiky. Hasičské zápolení bylo velmi zdařilé a soutěžícím lze jen popřát, aby své 
znalosti a dovednosti používali co nejméně při skutečných zásazích a neštěstích.

Výsledková listina:
Muži:
1) Křižínkov „A“
2) Nové Sady
3) Březka

Mládež:
1) Velká Bíteš

David Dvořáček

„Okrsková soutěž“.  |  Foto: David Dvořáček
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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. 24:

V roce 1605 držel dům Matouš Bokr. Ten roku 1614 prodal dům „ležící z jedné 
strany podle Vondry Novoměstskýho [čp. 25] a z druhé podle potoka“ v ceně 130 mo-
ravských zlatých Jiříku Tobolovi. Připrodal k tomu kohouta a dvě slepice a vymínil 
si v domě ještě rok pobývat. Už následujícího roku 1615 zakoupil dům od Toboly za 
stejných podmínek Pavel Vomastka. Roku 1653 zakoupil již „pustý“ dům „za měs-
tem“ za 80 moravských zlatých Pavel Parma. Další zápis v gruntovní knize naznačuje 
snahu o prodej domu v roce 1657, ale neuvádí jméno kupce ani prodejce. Parma zemřel 
v roce 1658, načež úrok z užívání pozemků pustého domu platil v roce 1690 Kliment 
Jelínek (čp. 25).

Později roku 1728 zakoupil dům „pustý slovje Parmovský pod špitálem dle pustýho 
Jelínkovskýho [čp. 25] a dle potoka ležící“ za 50 moravských zlatých Matěj Anderle. 
Splátkové vejrunky měl vyplácet až po uplynutí čtyř let, zřejmě aby dům mezitím vy-
stavěl. Následně roku 1739 zakoupil dům v téže ceně Štěpán Veselý. Roku 1743 již 
vdova Veselá prodala dům za stejnou cenu s podmínkou výměnku Tobiáši Sovatovi. 
Od Sovaty zakoupil roku 1747 dům i s povinností výměnku za 45 rýnských zlatých 
36,5 krejcarů (tj. 39 mor. zl. 6,5 kr.) koželuh Jiřík Čermák z Uhřínova. Roku 1764 již 
vdova Magdalena Čermáková „poznávajíce se sama, že pro svou nemožnost a všelija-

Dům čp. 24 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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kou nedostatečnost na tom obmezeným domku dálej hospodařiti a ten domek jednomu 
neb druhému svému dítěti [Anče a Tomášovi] dochovati nemohouc, ten domek i s tou 
k tomu domku patřící a při něm se vynacházející zahrádkou travní“ prodala za 45 rýn-
ských zlatých Bernardu Pekalovi s tím, že tu bude mít výměnek. Pak roku 1789 již 
vdova Rozálie Pekalová nechala připsat dům Janu Konečnému. 

S Konečným následujícího roku 1790 Jakub Vodička směnil dům čp. 30 v Láni-
cích za tento splacený domek a přijal k tomu 100 zlatých. Dům s domovní zahradou 
o rozloze 332 čtverečních sáhů (1194 m2) a s rolí Na Příčkách postoupil roku 1807  
v ceně 490 zlatých synu Antonínu Vodičkovi, který jej roku 1847 dále postoupil v ceně 
560 zlatých zeti Janu a Marii Daňhelovým. Roku 1888 byl dům připsán novomanže-
lům Josefu a Františce (rozené Komárkové) Daňhelovým. Roku 1920 bylo vlastnic-
tví domu rozděleno na osmnáctiny, načež koncem roku 1930 koupili dům František  
a Josefa Kopeční.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 150;  
kn. č. 11788, fol. 2, 215; kn. č. 11789, fol. 77, 78; kn. č. 11794, fol. 2; kn. č. 11893, fol. 11. Katastrální 
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 2.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY

ČÁST XXVI

KULTURA

Všeobecně
„Naše fabrika“ se dobře starala také o kulturní vyžití svých zaměstnanců. Kulturní čin-

nost se odehrávala nejprve v klubovně bývalého „Pivovaru“, pořízené z prostředků PBS 
VB, a později v závodním klubu na dnešním Masarykově náměstí č. 5. Garantem kultury 
pro naše zaměstnance byl nejprve Jednotný klub pracujících (JKP), později Závodní klub 
ROH PBS Velká Bíteš. Činnost těchto institucí byla od samého počátku spojena se jménem 
Joška Ťápal.

Závodní klub spolu s kulturní komisí ROH organizoval různé vzdělávací kurzy,  
zájmové kroužky, vlastivědné zájezdy, exkurze a návštěvy koncertů a divadel,  
jejichž nezapomenutelným propagátorem byl pracovník účtárny Antonín Konečný. 
Zaměstnancům byly hrazeny také návštěvy brněnských Mezinárodních strojírenských 
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Pracovníci technického úseku našeho závodu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.  |  Foto: Archiv Ing. Karla Smolíka

veletrhů, které byly názornou školou technického pokroku. Rozšířené a velmi popu-
lární byly společenské večery pořádané aktivy brigád BSP, kulturní a zábavné pořady 
k Mezinárodnímu dni žen aj.

Pro děti 
Prostřednictvím úseku práce s dětmi při ZK ROH připravoval závod dětem našich za-

městnanců předvánoční besídky s nadílkou, k Mezinárodnímu dni dětí  pořádal vystoupení 
dětských souborů, atletické závody na sportovním stadionu i různé soutěže, jako např. 
„Kreslíme pro Mateřídoušku“ aj. V době prázdnin byla dětem umožněna třítýdenní rekre-
ace v podnikových pionýrských táborech.

Tradiční plesy PBS  
Byly každoroční významnou společenskou událostí. Stařičká sokolovna praskala ve 

švech a k tanci i k poslechu vyhrával orchestr Závodního klubu PBS, vedený Alešem Tepe-
rou, známý jako „Club 61“. Někdy účinkovaly dokonce dva soubory, jeden pro milovníky 
dechovky a druhý taneční. 

Setkávání důchodců
Nejprve v sokolovně a později v novém kulturním domě. Účastnilo se jich kolem  

350 bývalých zaměstnanců, které přivítali vedoucí pracovníci závodu i odborové organi-
zace. Následoval kulturní program, občerstvení a volná zábava. Důchodci si zavzpomínali, 
povykládali a dověděli se, co nového je v „jejich“ závodě. 
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Kino turbína
Vedení závodu rozhodlo o rekonstrukci nevyhovujícího bítešského kinosálu. V lednu 

roku 1968 byly schváleny projekty, vypracované v oddělení technického rozvoje,  
a díky konzultaci s odborným architektem vznikl interiér „širokoúhlého“ kina, který 
mohli našemu městu závidět provozovatelé kin i ve větších městech. Profil sklonu hle-
diště umožňoval velmi dobrou slyšitelnost na všech místech, stejně jako dobrou vidi-
telnost z každého sedadla. Rekonstrukci měl na starosti tehdejší předseda ZV ROH Ja-
roslav Veselý, kterému bylo po ruce mnoho brigádníků, zejména z technického úseku 
závodu, ale i z jiných středisek a organizací.

REKREACE a turistika

Odborová organizace přispívala svým členům na tuzemské i zahraniční rekreace, 
na jedno- i vícedenní vlastivědné zájezdy apod. Velice oblíbené byly rekreace ze-
jména ve Vysokých a Nízkých Tatrách, v našich i zahraničních lázeňských středis-
cích, turnusové pobyty u Černého moře v Bulharsku a Rumunsku, letecké zájezdy 
do Moskvy, Leningradu, na Krym i do vzdálených asijských republik tehdejšího 
Sovětského svazu.

SPORT
Závod se staral také o tělovýchovné a sportovní vyžití svých zaměstnanců. Po přechodu 

tělovýchovné organizace Sokol do našeho Spartaku, bylo vytvořeno 12 sportovních oddílů 
žáků, dorostu i dospělých. Prostřednictvím sportovní komise ROH a s přispěním spor-

V roce 1969 se ve Vysokých Tatrách potkali naši učni s prezidentem republiky, armádním generálem Ludvíkem Svobodou.  
Foto: Archiv PBS
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tovních nadšenců z jednotlivých 
středisek bylo pro zaměstnance 
organizováno velké množství me-
zistřediskových sportovních tur-
najů - zejména v kopané a ledním 
hokeji, které se vyznačovaly vel-
kou urputností a rivalitou. Raritou 
bylo uskutečnění několik ročníků 
atletického víceboje na škváro-
vém oválu našeho sportovního 
stadionu. 

(Pozn.autora: Dovede si dnes někdo 
představit zaměstnance PBS, soutě-
žící před zraky spolupracovníků v disciplínách, jako je skok vysoký i daleký, vrh koulí, hod oštěpem 
a běhy na krátké i střední tratě…? Tehdy nám to  připadalo normální.)

Dokončení příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

SPORT

MLADÍ FOTBALISTÉ VELKÉ BÍTEŠE SOUČÁSTÍ 
ČTVRTFINÁLE MOL CUPU

Ve středu 3. dubna přijala pozvání výprava fotbalové přípravky a žáků na zápas MOL 
cupu mezi elitními ligovými celky a to týmy Baníku Ostrava, který se utkal se Slova-
nem Liberec. Tento nevšední výlet organizoval majitel společnosti S TRUCK pan Jaroslav 
Smékal, který dříve oblékal dres Sigmy Olomouc a dnes pomáhá ve výboru klubu a fotba-
lový oddíl FC PBS Velká Bíteš. Celá výprava dorazila na moderní stadion ve Vítkovicích, 
kde všechny zápasy odehrává Baník Ostrava. 

Hned po příjezdu ke stadionu se nás ujala průvodkyně, která všechny zúčastněné 
provedla útrobami stadionu a to nejenom kabinami, kde již měli hráči vše připravené 
k utkání, ale i VIP zónou, místem kde policie provádí kamerové sledování fanoušků, 
konferenčním sálem a společenskými salónky. Co potom následovalo, zcela určitě 
zůstane pro mnohé malé fotbalisty celoživotním zážitkem. Jeden z majitelů klubu 
dopředu dohodl nejenom poločasové utkání přípravek s družstvem Baníku Ostrava,  
ale též předzápasový  doprovod severočeských hráčů v jejich dresech. Utkání bylo 

Pracovníci úseku práce s dětmi.  |  Foto: Archiv PBS
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velmi zajímavé a dospělo až do prodloužení a konečný výsledek 2-1 pro Baník,  
byl již částečnou vstupenkou do evropských pohárů. V nočních hodinách se kompletní 
výprava vrátila v pořádku zpět do Velké Bíteše a její účastníci se jistě budou těšit na 
nějaký obdobný budoucí výlet a nevšední zážitek.

Josef Jelínek

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Dne 27. 4. 2019 se již po 22. konal Velikonoční turnaj ve stolním tenisu – Memoriál 
Stanislava Miliana pod patronátem TJ Spartak Velká Bíteš. Turnaj byl rozdělen na 2 části, 
z nichž první byla zasvěcena registrovaným hráčům a druhá neregistrovaným. V 1. části se 
utkalo 15 hráčů z různých i vzdálených oddílů stolního tenisu, ve druhé si zahrálo 18 ne-

Společné foto.  |  Foto: Archiv FC

Společné foto.  |  Foto: Otto Hasoň



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

39Červen 2019  |

registrovaných sportovců. Letos k nám do Velké Bíteše zavítali i hráči z dosti vzdálených 
míst např. ze Štítů – okres Šumperk, Kamenice u Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Zbožnova – 
okres Chrudim nebo z Poličky – okres Svitavy. Umístění v turnaji:
Registrovaní:
 1. místo: HUSÁK Pavel – TJ Orel Bystřice n/Pern.
 2. místo: KOUTNÍK Josef – TJ Havlíčkův Brod
 3. místo: MAŠTERA Martin – TJ Velké Meziříčí
 4. místo: STRÁŽNICKÝ Miloš – TJ Náměšť n/Osl.

Neregistrovaní:
 1. místo: ZÁSTĚRA Jaroslav – Zbožnov
 2. místo: NOVÁČEK Zdeněk – Náměšť n/Osl.
 3. místo: HURT Jan – Kratochvilka
 4. místo: TUTKO Marek – Polička

Za pomoc při realizaci 22. ročníku Velikonočního turnaje – Memoriálu Stanislava Mi-
liana děkuje oddíl stolního tenisu těmto sponzorům: A – Z PRO Vrábelová Irena, V. Bíteš, 
Bambule Partner Hračky Sport, V. Bíteš, BDS – MAN, V. Bíteš, BMT Medical Technology, 
s.r.o. Brno, DPN V. Bíteš, Drogerie Dana Ráčková V. Bíteš, Flop Janda V. Bíteš, Gemax 
s.r.o. Hodonín, Kopáček Vladimír, Přibyslavice, LABARA - Radomír Holík, Jindřichov, 
Město V. Bíteš, Penzion u Raušů V. Bíteš, PBS a.s. V. Bíteš, Pohostinství u Raimunda Ka-
menice (T. Hrdlička a L. Čápová),  Restaurant Sport Petr Klíma V. Bíteš, Rytectví, reklama 
Stanislav Mihal V. Bíteš,  STAMAL COLOR s.r.o. Pavel Krupička V. Bíteš, TJ Spartak  
V. Bíteš, Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o., V. Bíteš, Vaculík Ladislav zednické práce 
Osová, Vodová Jana Věstoňovice, ZZN Prodejna hospodářských potřeb V. Bíteš. 

Lucie Zezulová, za oddíl stolního tenisu 

OSTATNÍ

KLADENÍ VĚNCŮ – 7. KVĚTNA 2019

V podvečer státního svátku se v úterý 7. května 2019 sešlo několik obyvatel, aby položili 
věnec k Pomníku padlých. Připomněli si tak vítězství spojenců nad hitlerovským Němec-
kem a poklonili se památce 144 tisícům rudoarmějců i asi dvěma stovkám Američanů pad-
lých na našem území. Vzpomněli také na ty, kteří položili život v domácím či zahraničním 
odboji i na bítešské občany umučené v koncentračních táborech. Vzpomínku připravila 
místní organizace KSČM.

Alois Koukola  
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CO JE TO ODVAHA

Občas mě přepadne strach, obava z něčeho, co čeká mě nebo moji rodinu, z okolností 
a situací, ve kterých se ocitnu. Odvaha a nebojácnost, to jsou vlastnosti, kterých si u lidí 
ceníme. Máme rádi příběhy o hrdinech, kteří odvážně čelí nebezpečí, a na zbabělce se 
díváme přes prsty. Já si vůbec nepřipadám jako hrdina, jsem tedy zbabělec? Moc se mi 
líbí citát Marka Twaina: „Odvaha je vzdorování strachu, převaha nad strachem, nikoli 
absence strachu.“

Myslím, že to přesně vystihuje, jak to prožíváme. Strach je naprosto přirozená věc,  
je to prvotní reakce na hrozící nebezpečí, je to emoce, která má člověka připravit na 
útěk nebo útok – tolik obecná definice. Záleží jen na člověku, jak s touto emocí naloží.  
Lidé, kteří při hrozícím nebezpečí nepociťují strach, bývají většinou psychicky nemocní. 
Problém nastává tehdy, pokud necháme strach, aby nás ovládal, aby řídil naše rozhodování.
Strach nás nesmí paralyzovat.

V Bibli, 1. listu Janově, ve 4. kapitole, verši 18 se píše: V lásce není strach,  
ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí,  
nedošel dokonalosti v lásce.

Pokud vás zajímá, jak se postavit strachu, jak mít nad ním převahu, přijďte si o tom 
popovídat. 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 červen Věra Pokorná

SOUHRNY USNESENÍ

POKRAČOVÁNÍ SOUHRNU USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY 
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 17/2019 KONANÉ DNE 10. DUBNA 2019 
 
6/17/19/RM – bere na vědomí podání pana Zdeňka Králíka doručené dne 25.03.2019 pod č.j. 
MÚVB/2174/19 včetně jeho doplnění ze dne 2. 4. 2019 a ze dne 8. 4. 2019, materiál odboru finanč-
ního Kontrola vyúčtování dotací poskytnutých Tenisovému clubu města Velká Bíteš ze dne 10. 4. 
2019 a pověřuje starostu města odpovědí panu Zdeňku Králíkovi.
odpovědnost: starosta termín: 25. 4. 2019
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 18/2019 KONANÉ DNE 17. DUBNA 2019

2/18/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 17/2019 ze dne 10. 4. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 17. 4. 2019
3/18/19/RM – rozhoduje zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby meziměstské auto-
busové dopravy za rok 2018 č.j. MÚVB/2598/19/SPR/DOC.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 4. 2019
4/18/19/RM – bere na vědomí odpověď starosty města na podání doručené dne 25.03.2019 pod č.j. 
MÚVB/2174/19 včetně jeho doplnění ze dne 2. 4. 2019 a ze dne 8. 4. 2019.
5/18/19/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 prodej 
vozidla Škoda Fabia 1.2 RZ 2J48031, ve výši 20.000,- Kč včetně DPH a uzavřít kupní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 19/2019 KONANÉ DNE 23. DUBNA 2019 
 
2/19/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 18/2019 ze dne 17. 4. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 23. 4. 2019
3/19/19/RM – rozhoduje poskytnout dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě 
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2357/19 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu 
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2019
4/19/19/RM – rozhoduje poskytnout dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě 
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2356/19 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu 
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2019
5/19/19/RM – rozhoduje neposkytnout Lince důvěry STŘED, z. ú. Třebíč dotaci z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2704/19 
z důvodu, že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci s jinými subjekty.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2019
6/19/19/RM – rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2019 na úhradu nákladů spojených s činností oddílu mladých hasičů 
na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2831/19 ve výši 25.000 Kč  
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční  termín: 31. 5. 2019
7/19/19/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 3/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
8/19/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy, IČO: 13666444, na provedení výměny 
části zařizovacích předmětů (WC a baterií) v domě s pečovatelskou službou, který se nachází na 
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adrese Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš, za cenu 111.386,60 Kč bez DPH (128.095,00 Kč včetně 
DPH 15%). 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
9/19/19/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové 
organizace č.j. MÚVB/2871/19. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
10/19/19/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13013625 
se společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591 na přeložku kabelového vedení u ZŠ 
Tišnovská 115 s předpokládanými náklady ve výši 246.799 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 5. 2019
11/19/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Inženýrské 
sítě, lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“ se zhotovitelem, EUROVIA, a.s., Národní 
138/10, 110 00 Praha 1; IČ: 452 74 924, kterým se prodlužuje termín plnění díla a navyšuje se cena 
díla o 57.894,59 bez DPH / 70.052,45 včetně DPH z důvodu zvětšení rozsahu díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
12/19/19/RM – rozhoduje souhlasit s Přístavbou výrobní haly Strojírny Slavíček, s.r.o. na ul. Vlkov-
ská čp.107, 595 01 Velká Bíteš dle předložené projektové dokumentace. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2019
13/19/19/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s dárcem Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 
57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu obcí 
při zabezpečování vzdělávání ve výši 397.645,- Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 5. 2019
14/19/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 1033/2 zahrada o výměře 
84 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znalec-
kým posudkem ve výši 110.210,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
15/19/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 1636 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 22.120,- Kč. Kupující uhradí náklady sou-
visející s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
16/19/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2539/99 o výměře  
7 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou zna-
leckým posudkem ve výši 9.890,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
17/19/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 373 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku 
p.č. 467 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 467/2 ostatní 
plocha, neplodná půda o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. 
Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
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18/19/19/RM – rozhoduje odepsat pohledávku ve výši 3.967,– Kč z účetnictví města za 
dlužné nájemné a zálohy na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, Družstevní 584,  
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
19/19/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 6 Pojistné smlouvy č. 2731319909 s firmou UNIQA 
pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
20/19/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku AGS 07 s.r.o., Zámecká 4, Brno, IČ 28345932, 
na projekční práce akce „Teplovod na sídlišti U Stadionu, Velká Bíteš“ za cenu 148.000 Kč bez DPH, 
což je 179.080 Kč s DPH a práce v rozsahu předložené cenové nabídky objednat. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2019
21/19/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt do vlastnictví města z vlastnictví 
Kraje Vysočina, IČ: 70 89 07 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava pozemky:
- p.č. 3013/11 ostatní plocha, silnice o výměře 881 m2,
- p.č. 2471/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2,
- p.č. 2473/12 trvalý travní porost o výměře 102 m2,
- p.č. 2432/4 ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2,
- p.č. 2432/5 ostatní plocha, silnice o výměře 613 m2,
- p.č. 2428/4 ostatní plocha, silnice o výměře 119 m2,
- p.č. 2427/2 ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2,
- p.č. 2436/5 ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2,
- p.č. 2436/6 ostatní plocha, silnice o výměře 225 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- p.č. 585/5 ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2,
-  část p.č. 585/2 oddělenou geometrickým plánem č. 424-6817/2017 a nově označenou p.č. 585/4 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2 vše v k.ú. a obci Křoví,
-  stavbu vyřazeného úseku silnice II/379 včetně SO 102.1 cesty k zahrádkám km 0,760 v úseku od 

původního mostu ev. č. 379-001 (km 2867 původního provozního staničení) směrem k zahrádkám 
a stavbu původního mostu ev. č. 379-001 na pozemcích p.č. 2432/4, p.č. 2432/3, p.č. 3013/11 v k.ú. 
Velká Bíteš a na pozemcích p.č. 585/5 a p.č. 585/4 v k.ú. Křoví a stavbu hospodářského sjezdu SO 
109 na pozemcích p.č. 2471/2 a p.č. 3013/11 v k.ú. Velká Bíteš. Obdarovaný uhradí správní popla-
tek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
22/19/19/RM – souhlasí s využitím části chodníku před objektem čp. 66 na Masarykově 
nám. ve Velké Bíteši, pro umístění venkovního posezení přilehlé provozovny, a to dle žádosti  
č.j. MÚVB/2516/19. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 4. 2019
23/19/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na zakázku s názvem „Revitalizace 
ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – konektivita, vybavení PC a AVT“ s prodávajícím FLAME Systém 
s.r.o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava, IČ: 268 46 888, kterým se mění termín dodání Zboží do  
20. 8. 2019. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 5. 2019
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24/19/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat část pozemku p.č. 2810/1 orná půda  
o výměře 1000 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 0,35 Kč/m2/rok na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou 3 měsíce. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
25/19/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 158.568 Kč (včetně DPH) od,  
IČ 67518320, na dodávku a instalaci ZTI a vytápění v KD Jáchymov 15 a práce v rozsahu předložené 
CN objednat. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2019
26/19/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Zámečnictví; IČ: 645 00 853 na realizaci  
„Závlahy náhradního fotbalového hřiště ve Velké Bíteši“ za cenu 81.405,- Kč bez DPH / 98.500,- Kč 
včetně DPH a předmětné práce objednat. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
27/19/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Revitali-
zace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem a pomůckami“ se zhotovitelem KOVO,  
výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 000 30 325, kterým se mění 
termín ukončení díla do 10. 8. 2019. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 5. 2019
28/19/19/RM – schvaluje PŘEPRAVNÍ ŘÁD SLUŽBY PRO SENIOR Město Velká Bíteš v před-
loženém znění a rozhoduje uzavřít Příkazní smlouvu o poskytování služby PRO SENIOR v předlo-
ženém znění s příkazníkem Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo nám. 88, 595 01 
Velká Bíteš, IČ: 255 94 940. 
odpovědnost: místostarostka termín: 1. 5. 2019 
29/19/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,  
190 00 Praha 9; IČ: 26177005 na realizaci akce „Oprava cesty mezi místními částmi Jáchymov – 
Holubí Zhoř“ za cenu 739.763,- Kč bez DPH / 895.113,- Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou 
smlouvu o dílo. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
30/19/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ncorp s.r.o., se sídlem Růžová 144, 595 01 
Velká Bíteš na akci „Oplocení ze štípaných tvárnic“ za cenu 162.302 Kč bez DPH, což je 196.385 Kč 
s DPH a práce v rozsahu předložené CN objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2019
31/19/19/RM – požaduje, aby osadní výbor Košíkov prověřil černou skládku, která je realizována 
na bývalé polní cestě na pozemku parc. č. 247 v k. ú. Košíkov.
odpovědnost: starosta termín: 30. 4. 2019 
32/19/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Nakladatelství TVÁŘE, Polnička 63, 591 02 
Žďár nad Sázavou na realizaci knihy „Velká Bíteš včera a dnes“ v počtu 1.000 kusů za cenu 159.982 
Kč s DPH a knihu v uvedeném počtu objednat.
odpovědnost: starosta termín: 10. 5. 2019 
33/19/19/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organi-
zace do projektu Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2019
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 20/2019 KONANÉ DNE 6. KVĚTNA 2019 
 
2/20/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 19/2019 ze dne 23. 4. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 6. 5. 2019
3/20/18/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
ukládá jednateli společnosti vypracování ekonomické analýzy zpracování druhotných surovin ve 
středisku sběrný dvůr za období 2016 – 2018.
odpovědnost: jednatel TS termín: 31. 5. 2019
4/20/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 5315 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
5/20/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu
- bytové jednotky č. 280/14 v budově č.p. 280, bytový dům, na p.č. 803,
- spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 5780/71884,
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve 

výši id. 5780/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
968.700,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2019
6/20/19/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové 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 řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 5. 2019 
7/20/19/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2019
8/20/19/RM – rozhoduje poskytnout žadateli Gymnáziu Velké Meziříčí dar z rozpočtu města Velká 
Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3132/19 ve výši 3.000 Kč a uza-
vřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2019
9/20/19/RM – schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,  
příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním pro-
tokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2019
10/20/19/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2019 
11/20/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 5, Velká 
Bíteš na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2021 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
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12/20/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2538/7 o výměře cca 
55 m2, část pozemku p.č. 2538/24 o výměře cca 4 m2 a část pozemku p.č. 2538/34 o výměře cca  
19 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Město uhradí náklady související s nabytím 
částí pozemků. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
13/20/19/RM – rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu na propachtování 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 pachtovné 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou  
s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
14/20/19/RM – rozhoduje
a)  prominout Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočnému spolku Velká Bíteš, IČ: 00557358,  

se sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš pachtovné za pacht rybníka na p.č. 286  
v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše za období 2019-2028 z důvodu nemožnosti jejich využití k inten-
zivnímu chovu ryb,

b)  prominout Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočnému spolku Velká Bíteš, IČ: 00557358, 
se sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš nájemné za pronájem rybníka na p.č. 74  
v k.ú. Březka u Velké Bíteše za užívání do 30. 9. 2019 z důvodu nemožnosti jejich využití k in-
tenzivnímu chovu ryb.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
15/20/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš, na dobu určitou 
od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění 
závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 
odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu). 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
16/20/19/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo ná-
městí 86, příspěvkové organizace do projektu Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2019
17/20/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout žadateli SH ČMS – Sboru dobrovolných 
hasičů Košíkov věcný dar 40 m3 smrkové kulatiny dle jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3183/19 
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 6. 2019
18/20/19/RM – doporučuje ZM schválit uzavření budoucí darovací smlouvy mezi městem Velká 
Bíteš jako budoucím obdarovaným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 
587 33 Jihlava jako budoucím dárcem, jejímž předmětem bude stavba silnice II/379 v úseku od napo-
jení připravovaného SZ obchvatu po napojení na silnici II/602 včetně všech součástí a příslušenství, 
stavba silnice III/3791 v úseku od napojení na SZ obchvat po napojení na silnici II/379 včetně všech 
součástí a příslušenství, stavební objekty vybudované v rámci stavby II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat 
– 2. stavba“ označené v projektové dokumentaci jako připojení budoucí vyřazené silnice III/3791 
od kruhového objezdu směr Velká Bíteš, SO 105 napojení polní cesty km 1,352, SO 118 propust  
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v km 0,132, PC SO 105, SO 117 propust v km 0,060 PC SO 105, SO 106 napojení na sil. II/379 v km 
1,845, SO 108 rekonstrukce hosp. sjezdů sil. II/379, SO 119 spolu s SO 106 a SO 107 napojení polní 
cesty v km 1,921 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019 
19/20/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu: 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

1642650/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
538.500,- Kč, 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2495700/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2495700/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
851.670,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2512150/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2512150/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
863.130,- Kč, 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

1582960/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 1582960/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
519.400,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2532830/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2532830/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
863.130,- Kč,

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2530480/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2530480/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
901.320,- Kč, 
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-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2486770/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2486770/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
870.770,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

1652050/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 1652050/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
549.960,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2516380/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2516380/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
863.130,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2492880/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2492880/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
863.130,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

1585780/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 1585780/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
542.320,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2519670/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2519670/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
851.670,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2545990/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 

ve výši id. 2545990/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 878.400,- Kč, 
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-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2534710/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2534710/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
870.770,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

1715500/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 1715500/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
530.860,- Kč, 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2588760/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2588760/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
855.490,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2597690/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2597690/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
863.130,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

1577790/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 1577790/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
534.680,- Kč, 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2503220/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2503220/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
866.950,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2520610/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 

ve výši id. 2520610/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 874.590,- Kč, 
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-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2536590/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2536590/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
882.220,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

1702810/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 1702810/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
569.050,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2599570/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2599570/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
893.680,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2593930/64048780,
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2593930/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
882.220,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

1660040/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 1660040/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
557.600,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2608970/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
908.960,- Kč, 

-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2603330/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 

ve výši id. 2603330/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 912.780,- Kč, 
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- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2608970/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
920.410,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
20/20/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS dotační, s.r.o.,  
Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361 ve výši 145.200 Kč včetně DPH a uzavřít s ní příkazní 
smlouvu na dotační management projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš, Masarykovo ná-
městí 86“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2019
21/20/19/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro pro-
vádění stavby „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
22/20/19/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/3235/19.
23/20/19/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků 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 včetně všech jejich součástí a příslušenství na dobu neurčitou s vý-
povědní dobou 3 měsíce s TENISOVÝM CLUBEM MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ z.s., IČ: 265 91 472,  
se sídlem Chobůtky 444, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
24/20/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
25/20/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 4630 orná půda o výměře cca 
300 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
26/20/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci soklu „Kamenný sokl 
na druhé budově radnice Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš“ se zhotovitelem, ATIKA – LYSÝ, 
s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 60732610, kterým se navyšuje cena díla o 70 325,- 
bez DPH / 85 093,- včetně DPH z důvodu zvětšení rozsahu díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
27/20/19/RM – rozhoduje nesouhlasit s návrhem přechodného dopravního značení v ulici Kpt.  
Jaroše ve Velké Bíteši doručeným pod č.j. MÚVB/3044/19.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2019
28/20/19/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví škol-
ské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 10. 6. 2019 
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 5/2019 KONANÉHO DNE 8. DUBNA 2019 
 
1/5/19/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Aloise Špačka a pana MUDr. Jaroslava Štefka. 
3/5/19/ZM: bere na vědomí zápis č. 03/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva 
města Velká Bíteš ze dne 18. 3. 2019. 
4/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje 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: 30. 4. 2019
5/5/19/ZM: schvaluje účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2018 k rozvahovému dni 31. 12. 
2018 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2019
6/5/19/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 3. 2019.
7/5/19/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 2/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
8/5/19/ZM: rozhoduje 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. 1588/19 ve výši 1.400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
9/5/19/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. z Grantového programu 
na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 
1639/19 ve výši 462.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
10/5/19/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z Grantového pro-
gramu na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace za-
psané pod č.j. 1626/19 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto 
subjektem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
11/5/19/ZM: rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby 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. 1637/19 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu 
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
12/5/19/ZM: bere na vědomí rezignaci paní Dany Jirglové na členství v kontrolním výboru 
ze dne 12. 2. 2019 a volí členem kontrolního výboru pana Antonína Jízdného.
13/5/19/ZM: rozhoduje 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: 31. 3. 2020
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14/5/19/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 144/1 ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře cca 81 m2 a část pozemku p.č. 143 ostatní plocha, sportoviště 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 zcizení 
částí uvedených pozemků. Náklady související s úplatným převodem částí pozemků uhradí 
kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
15/5/19/ZM: rozhoduje 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: 31. 3. 2020
Usnesení č. 16/5/19/ZM: zamítá 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: 30. 4. 2019
17/5/19/ZM: souhlasí 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. Pu-
cov,

-  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.e.  
2 i pozemek p.č. 336/2 zahrnuty do k.ú. Pucov

se současným navýšením výměry katastrálního území Pucov o 102 m2 přesunutých z katas-
trálního území Jindřichov u Velké Bíteše,
se současným navýšením výměry katastrálního území Jindřichov u Velké Bíteše o 86 m2 
přesunutých z katastrálního území Pucov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
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18/5/19/ZM: rozhoduje 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 odděle-
nou geometrickým 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 vybu-
duje 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: 31. 3. 2020
19/5/19/ZM: rozhoduje uzavřít dodatky ke smlouvám o úvěrech č. 99019375156 s maxi-
mální 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: 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.

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 červenec – srpen 2019: 13. června 2019. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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