ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Září 2019
Hlavní stárková Anetka Prokešová a stárek Pepa Vlček,
rychtářský pár Ivana a Alois Špačkovi.

Foto: Tomáš Škoda
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi oznámit, že revitalizace objektů prvního
stupně základní školy byla stavebně dokončena v plánovaném srpnovém termínu, v souladu s příslušnou
smlouvou o dílo. Revitalizace školy je hotová, na stavbě
máme pouze drobné nedodělky, nebránící provozu školy.
Stěhujeme nový nábytek a instalujeme počítače,
části z nich jsou součástí dotace. Výuka začne 2. září
symbolickým zvoněním repliky historického zvonu,
který se používal v minulém století. Zvon je umístěn
v přízemí nejstarší budovy školy na ulici Tišnovské.
Příchod žáků do školy bude ještě do poloviny října
částečně omezen, a to v souvislosti s probíhající další
samostatnou akcí v předprostoru nového hlavního vstupu školy z ulice Na Valech.
Už při rekonstrukci ulice Na Valech v minulých letech se zásadně změnila dispozice nástupní plochy u školy. Tuto plochu nyní upravujeme a zvětšujeme. Od chodníkových ploch
a přilehlého parkoviště v ulici Za Školou bude nově oddělena opěrnou betonovou zdí. Plocha bude na jedné straně vymezena třemi stožáry pro vlajky Města Velké Bíteše, ČR a EU,
na straně druhé bude instalována bronzová socha Jana Amose Komenského na žulovém podstavci. Zatím jsme odkryli horní konstrukce stávajících chodníků a překládáme inženýrské
sítě. Nové zadláždění ploch bude prováděno až od počátku října. V prostoru vstupu do školy
z ulice Tišnovské aktuálně pracujeme na úpravách stávající zeleně a schodiště. V červnovém příspěvku jsem se zmínil, že opravu historického plotu a plochy před vstupem do budovy školy z ulice Tišnovská neplánujeme na letošní rok. Rozhodně jsem tím však nemyslel,
že bychom nechali po rekonstrukci okolí školy neupravené. Šlo mi o vizi vytvoření nadstandardního vstupu, např. s kamenným schodištěm a kovaným zábradlím, který by harmonoval
s obnoveným historickým vzhledem budovy. Možná si řeknete, že je to zbytečný luxus.
Určitě se najdou kritici. Ale rád bych, aby si lidé uvědomili, že to, co jsme na škole udělali,
přetrvá po další dlouhá desetiletí. Je jasné, že drobné provozní opravy jsou potřeba na každém novém objektu třeba již po dvaceti letech. V tomto případě však mám na mysli nové řešení dostaveb, vestaveb, systému topení a rekuperace, výtahů, a dispoziční řešení celé školy.
Věřím, že jde o nadčasové řešení, kterým se město bude moci pyšnit i za desítky let. Součástí
této výjimečné stavby je i umělecké dílo, v tomto případě socha Jana Amose Komenského
u nového vchodu školy z ulice Na Valech. Autor sochy, akademický sochař Nikos Armutidis,
pracoval nejdříve na malém modelu. Tento byl již na loňských hodech představen veřejnosti
v městském muzeu. Potom realizoval velký hliněný model, a to zcela bez jakýchkoliv finančních požadavků na město. Až byl model hotov, rada města po návštěvě atelieru autora
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a prohlídce modelu rozhodla, že nabídku sochaře na realizaci sochy přijme. Jsem přesvědčen o tom, že se bude jednat o další z uměleckých prvků ve městě, kultivujících společnost.
Počet venkovních instalací hodnotných uměleckých děl na území města by se dle mého názoru, měl i v dalších letech rozšiřovat. A určitě budu rád, když naši nabídku na tuto spolupráci v budoucnu přijmou i místní tvůrci – například Luboš Lacina nebo Milan Čermák.
S ohledem na mimořádný stavební a finanční rozsah rekonstrukce školy se rada shodla
na tom, že veřejnosti budou v říjnu předloženy informace o této akci. Na pondělí 26. srpna
byl proto svolán pracovní seminář pro zastupitele za účelem detailního projednání financování rekonstrukce školy. Už od začátku bylo jasné, že pokud jsme se rozhodli jít do revitalizace školy a využít cca 43 milionovou dotaci, musíme zbytek, cca 70 mil. Kč dofinancovat
z mimořádných příjmů – kromě úvěru počítáme mimo jiné s prodejem podílů města na
bytech na Jihlavské ulici nebo prodejem částí pozemků U Stadionu. Tyto pozemky pro
výstavbu domova se nám v minulosti podařilo koupit ve větším rozsahu, než jsme původně
zamýšleli, proto menší část pozemků můžeme nyní prodat. Na programu semináře budou
řešeny i budoucí investiční plány pro toto volební období. Například záměr dotační akce
domova pro seniory. Je jasné, že ke každé dotaci, kterou budeme chtít do budoucna využít,
budeme muset sehnat další vlastní finanční zdroje. Možnosti jsou v podstatě dvě – úvěr
nebo prodej majetku. Před jakoukoli další akcí si musíme stanovit priority a najít zdroje.
V Pacově, kde jsme se inspirovali domovem pro seniory, to trvalo dvacet let od prvního
záměru rozšíření tamějšího domova k této vlastní realizaci. Předpokládám, že v Bíteši se
domova dočkáme dříve.
Dovolte mi, abych vás pozval na program oslav vzniku Československého státu.
V pátek 25. 10. v 17.00 hodin je v muzeu pro veřejnost připravena série tří přednášek
na téma Komenský a Žerotínové. Akci připravil prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
z Masarykovy univerzity v Brně se svými kolegy. Trojpřednáška bude trvat cca 1,5 hodiny
a jsem přesvědčen, že i přes odbornou tematiku bude pro širokou veřejnost velmi zajímavá.
V sobotu 26. 10. v 15.00 hodin bude slavnostně otevřena zrekonstruovaná škola a bude
odhalena socha Jana Amose Komenského. Zájemci z řad veřejnosti mohou následně absolvovat komentovanou prohlídku školy. V 17.00 hodin začíná slavnostní odpoledne v kulturním domě. Zde bych chtěl mimo jiné poděkovat všem lidem, kteří jakýmkoliv způsobem
napomohli realizaci tak výjimečného díla, jakým je zrekonstruovaná základní škola. Zároveň chci také využít tohoto okamžiku k předání ocenění dalším dvěma Bítešákům za jejich
zásluhy o rozvoj města. Slavnostní odpoledne zakončí koncert operních pěvců Gabriely
Beňačkové a Jakuba Pustiny.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás srdečně pozval společně s vašimi rodinnými příslušníky, přáteli
a známými na letošní hody. Doufám, že nám bude počasí přát a hody budou zase „ty nejlepší“. A pokud budete mít chvilku nejen na tradiční hodování, zajděte do výstavní síně
ICKK na hodovou výstavu. Letos půjde o představení umělecké práce manželů Armutidisových. Nikos Armutidis vystavuje část ze své bohaté sochařské tvorby a jeho manželka
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doc. Mgr. Irena Armutidisová, současná děkanka Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nás seznámí se svými působivými fotografiemi.
Milan Vlček, starosta města

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
STŘEDA 4. ZÁŘÍ – STŘEDA 11. ZÁŘÍ 2019
Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rychtářkou, prvním stárkem a stárkovou, bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobítešska
a Národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou na
Tradiční bítešské hody.
STŘEDA 4. ZÁŘÍ
17.00 hodin
19.00 – 24.00 hodin
ČTVRTEK 5. ZÁŘÍ
18.30 hodin

PÁTEK 6. ZÁŘÍ
17.15 – 17.30 hodin
17.30 – 19.00 hodin
19.00 – 19.30 hodin
19.30 – 21.00 hodin
21.15 – 22.35 hodin
22.45 – 23.00 hodin
23.00 – 24.00 hodin
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ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ
STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby LESANKA
na Masarykově náměstí a otvírání hodových sklípků
RETROBAND pod vedením Františka Buriana
ve sklípku „na Pětce“
MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP
AZAHAR – flamenco & world music
Vystoupí: Verónica Roa – flamenkový tanec, Petr Vít – kytara,
Andrés Ibarburu – basová kytara, Azar Abou – perkuse
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Svatební show – přehlídka svatebních šatů
Koncert kapely MENHIR
Vyhodnocení fotografické soutěže
PEKAŘ se skupinou
Vystoupení hudební skupiny FLERET se ZUZANOU ŠULÁKOVOU
Ohnivá show
Koncert skupiny POETIKA
Moderátoři večera: Jiří DOLEŽAL a Marek GRANDE
(HIT RÁDIO VYSOČINA)
Na vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí
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19.00 – 24.00 hodin

Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou
JAROSLAVA ČECHA ve sklípku „na Pětce“

SOBOTA 7. ZÁŘÍ
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XVII. ročník
13.30 – 18.00 hodin	Přehlídka folklorních souborů
a skupin z Podhorácka, sousedních
regionů a hostů. Vystoupí Národopisný
soubor Bítešan a Zpěváčci z Velké Bíteše, Vlkováček z Vlkova,
Gajdůšek Zbraslav, Stárci z Ostrovačic, Dudácká muzika ZUŠ
Hrotovice, Horáčan z Velkého Meziříčí, Martínek, Džbáneček
a Džbánek z Martínkova, Yocheved a Bajdyš z Třebíče a hostující
rakouský soubor Ortsmusik Seefeld-Kadolz
Hlavní hodové pódium
Moderuje: Karel HEGNER
ORTSMUSIK SEEFELD-KADOLZ – vystoupení souboru
z Rakouska na hlavním hodovém pódiu
21.30 – 22.30 hodin
Koncert Ilony CSÁKOVÉ
22.30 – 23.00 hodin
Ohnivá show
23.15 – 0.30 hodin
Koncert skupiny PORTLESS
Moderátor večera: Jiří DOLEŽAL
Vedlejší kryté pódium na Masarykově náměstí
19.00 – 24.00 hodin	Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou Aleše SMUTNÉHO
ve sklípku „na Pětce“
20.00 – 21.15 hodin

NEDĚLE 8. ZÁŘÍ
8.00 – 9.00 hodin	SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele
za účasti krojované chasy
9.00 – 11.00 hodin
STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu
dechové hudby LESANKA
9.30 – 11.30 hodin
Vystoupení dechové hudby MILOČANKA
na hlavním pódiu pod májí
13.00 – 14.00 hodin
KŘEST HVĚZDY – CHINASKI
Moderuje Martin Hrdinka a po křtu zahraje skupina
CHINASKI unplugged svoje největší hity
13.30 hodin	KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM od kulturního domu na
Masarykovo náměstí za účasti dechové hudby MILOČANKA,
LESANKA a MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA
15.00 hodin
TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy
s rychtářem a právem: Česká beseda, první stárek předává
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16.00 – 20.00 hodin
16.00 hodin

dožínkový věnec, Moravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře
a rychtářku, zavádění. Hrají MUZIKANTI LADISLAVA
PRUDÍKA na hlavním pódiu pod májí
Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou SYLVÁN
ve sklípku „na Pětce“
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na Masarykově náměstí
u domu čp. 5

STŘEDA 11. ZÁŘÍ
17.00 hodin
19.00 hodin

KÁCENÍ MÁJE
HODOVÉ DOZVUKY s kapelou NOTA BENE ve sklípku
„na Pětce“ (změna – původně skupina SPRINT)
			
V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu kulturního domu.
MEDIÁLNÍ PARTNER HODŮ: HITRÁDIO VYSOČINA

OTEVŘENÉ VÝSTAVY A DOPROVODNÉ AKCE
Od 2. září do 13. září 2019 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin,
v sobotu 7. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 8. září od 10.00 do 18.00 hodin
VÝSTAVA – NIKOS ARMUTIDIS – SOCHY portrétní tvorba
IRENA ARMUTIDISOVÁ – FOTOGRAFIE cyklus Horizonty mlhy
Vernisáž: pondělí 2. září 2019 v 17.00 hodin, kulturní program: sourozenci Macholánovi
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autory
Sobota a neděle 7. – 8. září 2019
HODOVÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Pro veřejnost bude výstava přístupna v sobotu od 8.00 do 18.00 hodin
a v neděli od 8.00 do 17.00 hodin
Na výstavě je možno zakoupit kvalitní chovná zvířata pro doplnění vlastních chovů.
Výstavy se konají v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č.p. 55.
Organizuje: Český svaz chovatelů základní organizace Velká Bíteš
Sobota 7. září 2019 od 15.00 do 19.00 hodin
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE
Unikátní klání v sedmi bojových soutěžích rozhodne o tom, kdo je bítešským borcem.
Natahování vody a vína do koštýře, soutěže ve zručnosti i mrštnosti.
Skákací hrad, skvělé občerstvení a živá hudba zajištěny.
Farní zahrada, Kostelní 71, Velká Bíteš
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Galerie Koflík Veroniky Bártové
Galerie v Lánicích 31, Velká Bíteš vás srdečně zve k prohlídce autorských obrazů a keramiky s možností vytočit si na hrnčířském kruhu hrníček nebo vytvořit malé dílko z hlíny.
Přijímáme také přihlášky do keramického kurzu na rok 2019/20.
Otevírací doba: 4. 9. 2019 15.00 – 20.00 hodin, 5. 9. 2019 15.00 – 20.00 hodin,
6. 9. 2019 15.00 – 22.00 hodin, 7. 9. 2019 9.00 – 22.00 hodin, 8. 9. 2019 9.00 – 17.00 hodin.
MĚSTSKÉ MUZEUM
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Expozice:
Geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska, Historie města Velké Bíteše
Hodový víkend – sobota 7. a neděle 8. září: od 12.00 hodin – komentovaná prohlídka
kostela sv. Jana Křtitele, sraz účastníků před hradební věží
Městské muzeum otevřeno: úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin
Hodový víkend muzeum otevřeno: 10.00 – 18.00 hodin
Sobota 7. září 2019 v 15.00 hodin
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE SKUPINY „D“
FC PBS VELKÁ BÍTEŠ – FSC STARÁ ŘÍŠE
Fotbalový stadion, Velká Bíteš
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13.00 – 18.00 hodin
Neděle: 10.00 – 17.00 hodin
UKÁZKA VOZIDEL NISSAN J.P.N. CARS URČENÉ PRO HODOVOU TOMBOLU
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13.00 – 18.00 hodin
Neděle: 10.00 – 17.00 hodin
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL RENAULT A DACIA OD AUTO POKORNÝ
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13.00 – 18.00 hodin
Neděle: 10.00 – 17.00 hodin
TRASA HODOVÉHO PRŮVODU: kulturní dům – ul. Vlkovská – ul. U Stadionu –
domov důchodců – ul. Tyršova – Chobůtky – zpět – ul. Lánice – Masarykovo náměstí
FARMÁŘSKÉ TRHY A JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí v průběhu soboty a neděle
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UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Od pátku 6. 9. 2019 (00.00 hodin) do neděle 8. 9. 2019 (24.00 hodin)
bude z důvodu konání kulturních akcí UZAVŘENO celé MASARYKOVO NÁMĚSTÍ.
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BUDE V ULICI ZA POTOKEM.
Individuální doprava bude povolena pouze v pátek 6. 9. 2019 do 15.00 hodin
Během trvání programu v rámci Tradičních bítešských hodů budou pro veřejnost
zdarma otevřena veřejná WC v zadním traktu za Starou poštou čp. 88.

KAM DO HODOVÝCH SKLÍPKŮ
Sklípek „na Pětce“		
Masarykovo náměstí 5
Středa 4. září 19.00 hodin
RETROBAND pod vedením Františka Buriana
Pátek 6. září 19.00 hodin
Cimbálová muzika JAROSLAVA ČECHA
Sobota 7. září 19.00 hodin
Cimbálová muzika ALEŠE SMUTNÉHO
Neděle 8. září 16.00 hodin
Cimbálová muzika SYLVÁN
Středa 11. září 19.00 hodin
HODOVÉ DOZVUKY s kapelou NOTA BENE
Restaurace „Naše bítešská“
Vlkovská 482
Středa 4. září – neděle 8. září

Burčák z jižních svahů

Sportbar Klíma			
Tyršova 219
Středa 4. září – neděle 8. září
Speciality na grilu, uzené maso
Pátek 6. září
Hraje kapela ORAN-GUTAN
Sobota 7. září
Hraje kapela ROBUR–ROCK
Mázhaus na „Staré poště“ 		
Masarykovo náměstí 88
Středa 4. září – neděle 8. září
Reprodukovaná hudba, občerstvení, víno, burčák, pivo
Rybářský sklípek			
Masarykovo náměstí 86
Středa 4. září a čtvrtek 5. září od 14.00 do 21.00 hodin
Pátek 6. září a sobota 7. září od 14.00 do 22.00 hodin
Neděle 8. září od 14.00 do 17.00 hodin
Středa 11. září od 14.00 do 21.00 hodin			
Smažený kapr, rybí polévka, víno, točené pivo, douzované speciality
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Musilova vinotéka			
Masarykovo náměstí 84 (ve dvoře)
Středa 4. září – středa 11. září
Grilování klobásků, pití dobrého vína i burčáku
otevřeno od 10.00 hodin		
Hodová kavárna „Kreative Café“
Lánice 57
Otevřeno: středa až neděle od 14.00 hodin
Čerstvě pražená káva, domácí moučníky, panini, obložené bagety, poctivé pivo, burčák,
víno a mnoho dalšího... Více se dozvíte na našem facebooku a instagramu. Těšíme se na vás!
Restaurace Na 103
Peroutkova 103
Středa 4. září – neděle 8. září

Uzené maso, bůček, burčák, sudová vína, domácí kuchyně

Disko–Bar CARIBIC
Lánice 59
Pátek 6. září a sobota 7. září

HODOVÉ DISKOTÉKY

BOWLING BAR s tankovým pivem Radegast Rázná desítka
Masarykovo náměstí 98
Středa 4. září – neděle 8. září – Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice),
sudová vína, nová nabídka odrůdových vín z mikulovské vinařské oblasti z mikroregionu Pálava
Restaurace U Raušů – HODOVÉ MENU
Masarykovo náměstí 13
Středa 4. září – neděle 8. září – Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice),
sudová vína, široká nabídka odrůdových vín z moravských vinařství.
Prodej zajištěn včetně široké nabídky baget na recepci – nonstop.
Hodová zahrádka s burčákem
Cukrárna U Zdubů a Cyril Jeřábek – maso, uzeniny, lahůdky
Masarykovo náměstí 10
ŠPUBův sklípek
Kostelní 77
Otevřeno od 14.00 hodin
Středa 4. září – neděle 8. září
Burčák, víno, pivo, limo, dobroty z grilu a udírny
Středa 4. září od 17.30 hodin
Hraje country kapela ČTYŘTAKT
Čtvrtek 5. září od 18.00 hodin
Hrají: Wiggum The Chief (rock‘n‘roll‘o‘fous)
			
Chilly Weather (folk-rock‘n‘roll)
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BUD–Bar „U Staříka“
Vlkovská 482
Středa 4. září – středa 11. září
Otevřeno denně od 13.00 hodin
Pátek a sobota

Burčák, točené pivo Plzeňský Prazdroj 12°
Velkopopovický Kozel 11° a Svijanský Máz 11°
Hamburgery a uzené maso

ZVEME VÁS
Od 2. září do 13. září 2019 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin,
v sobotu 7. září od 13.00 do 17.00 hodin
a v neděli 8. září od 10.00 do 18.00 hodin
VÝSTAVA – NIKOS ARMUTIDIS – SOCHY portrétní tvorba
IRENA ARMUTIDISOVÁ – FOTOGRAFIE cyklus Horizonty mlhy
Vernisáž: pondělí 2. září 2019 v 17.00 hodin
Kulturní program: sourozenci Macholánovi
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autory
Sobota 7. září 2019 od 15.00 do 19.00 hodin
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE
Unikátní klání v sedmi bojových soutěžích rozhodne o tom,
kdo je bítešským borcem. Natahování vody a vína do koštýře,
soutěže ve zručnosti i mrštnosti.
Skákací hrad, skvělé občerstvení a živá hudba zajištěna.
Farní zahrada, Kostelní 71, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš
Neděle 15. září 2019 od 9.00 hodin
POHODOVÁ DEVÍTKA
Fotbalový stadion ve Velké Bíteši
Organizuje: Bítešský spolek vytrvalostních sportů
Úterý 17. září 2019 v 7.00 hodin
ZÁJEZD SLAVONICE, LANDŠTEJN, DAČICE
Odjezd v 7.00 hodin z Masarykova náměstí ve Velké Bíteši.
Organizuje: Svaz diabetiků Velká Bíteš
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Úterý 17. září 2019 v 17.00 hodin
BÍLÁ HORA TROCHU JINAK
Bitva na Bílé hoře přepsala tehdejší politickou mapu Evropy. Události, které jí předcházely
a následovaly, přiblíží Josef Špidla, autor knihy Krvavý měsíc nad horou Liliavou.
Vstupné dobrovolné
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna ve Velké Bíteši
Středa 18. září 2019 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Kvízové odpoledne s Karlem Smolíkem
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek 19. září 2019 v 16.00 hodin
OLYMPIÁDA PRO DĚTI z mateřských škol
a žáků prvního a druhého ročníku základní školy
Věkové kategorie:
1. děti 3 – 4 roky, 2. děti 5 – 6 roků, 3. děti 7 – 9 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: MŠ U Stadionu a Kolpingova rodina
Úterý 24. září 2019 v 16.30 hodin
REGRESNÍ TERAPIE – přednáška Ing. Petry Tomšíkové
Vstupné: 200 Kč
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek 26. září 2019 ve 14.30 hodin
DIETNÍ STRAVOVÁNÍ DIABETIKŮ A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz diabetiků Velká Bíteš
Pátek 27. září 2019 od 15.00 hodin
„POJĎ HRÁT HOKEJ“
Pro děti od 4 do 8 let a jejich rodiče, pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení,
s sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice, více info na www.hcvelkabites.cz
Hokejový stadion, Tyršova 428, Velká Bíteš
Organizuje: HC Spartak Velká Bíteš
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Sobota 28. září 2019 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE
Trasa výletu: Velká Bíteš – Přibyslavice – Domašov – Chroustovské údolí – Zastávka –
Rosice – Říčany – podél Říčanského potoka – Bahňák – Domašov – Velká Bíteš (48 km)
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Sobota 28. září 2019 v 9.00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD
X. ročník turistického pochodu. Start v přírodní učebně u ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579.
Trasy 6, 14 km.
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš a Pionýrská skupina Velká Bíteš
Neděle 29. září 2019 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE – HANA LIPOVSKÁ
Téma: Jsou mzdy v Česku opravdu nízké?
Respektovaná česká ekonomka působí na katedře ekonomie na Ekonomicko-správní
fakultě Masarykovy univerzity. Jako analytik spolupracuje s Institutem Václava Klause,
je autorkou řady odborných i popularizačních článků.
Základní umělecká škola, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL

PŘIPRAVUJEME:
Sobota 5. října 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PBS
Aktivity pro děti a dospělé, prohlídka areálu, dárečky,
občerstvení a mnoho dalšího.
První brněnská strojírna, Vlkovská 279, Velká Bíteš
Organizuje: První brněnská strojírna
Úterý 8. října 2019 v 10.00 hodin
PŘEDNÁŠKA MUDr. RADIMA UZLA, CSc.,
PRO ŽÁKY 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 8. října 2019 v 18.00 hodin
TALK SHOW MUDr. RADIMA UZLA, CSc., na téma „CESTY ZA ROMANTIKOU
A EROTIKOU“ (povídání o dlouholetých vztazích, sexualitě v druhé půlce života)
s hostem, italským zpěvákem ANDREA ANDREI
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Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru. Vstupné: 200 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 14. října do 25. října 2019 po – pá 8.00 – 17.00 hodin, so 9.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSILIÍ A ŠPERKŮ – VIII. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizují: manželé Petra a František Šínovi z Lesního Hlubokého
Úterý 15. října 2019 v 16.30 hodin
BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE – přednáška Ing. Petry Tomšíkové
Vstupné: 100 Kč, možnost namíchání lahvičky Bachových esencí na míru: 250 Kč
Klub kultury, 1. patro, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek 24. října 2019
DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER
Při návštěvě informačního centra dostanete kávu,
nafukovací balónek nebo reflexní pásku zdarma.
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Asociace turistických informačních center ČR a TIC ve Velké Bíteši
Pátek 25. října 2019 od 16.00 do 17.30 hodin
JEDNOTA – KOMENSKÝ – ŽEROTÍN – STÁTNOSTI - přednášky pro veřejnost
1. „Jednota bratrská jako fenomén českých náboženských dějin“ – Mgr. Jiří Just, Th.D.
2. „Jan Amos Komenský a jeho role v českých dějinách“ – PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
3. „Žerotín a Komenský - mecenáš a učenec „ – prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Jednotlivé 30minutové přednášky v Městském muzeu, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Sobota 26. října 2019 od 15.00 hodin
OSLAVA DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
Od 15.00 hodin – slavnostní otevření zrekonstruované Základní školy,
Tišnovská 115, Velká Bíteš, odhalení sochy Jana Ámose Komenského,
komentovaná prohlídka Základní školy
Od 16.30 hodin – Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné: 200 Kč dospělí, děti do 18 let zdarma. Předprodej vstupenek od 13. 9.
v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Moderátor: Alexander Hemala
Od 16.30 hodin – přivítání hostů, prohlídka vítězných fotografií soutěže
„Bíteš v zrcadle“ v horním foyer KD
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V 17.00 hodin – slavnostní zahájení, vystoupení starosty města, vystoupení ředitele
městského muzea, zdravice a příspěvky hostů, předání ocenění
V 18.00 hodin – Koncert operních pěvců Jakuba PUSTINY a Gabriely BEŇAČKOVÉ
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 19. listopadu 2019 v 19.00 hodin
KONCERT HANY ZAGOROVÉ A PETRA REZKA
se skupinou Boom!Band Jiřího Dvořáka
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru. Vstupné: 690 Kč / 590 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Mamut Agency ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Pátek 27. prosince 2019 v 19.00 hodin
JANEK LEDECKÝ: „VÁNOČNÍ TURNÉ 2019“
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 490 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: VM ART production, s r.o. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem
kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 9. září 2019 v 17.00 hodin koná zasedání
Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. 482.
Městský úřad

ZMĚNA PLACENÝCH PARKOVACÍCH PLOCH VE MĚSTĚ
Od 1. 9. 2019 vstupuje v platnost změna parkovacích míst ve městě, a to v ulici Hrnčířská a Kostelní. Parkovací místa v těchto lokalitách jsou zpoplatněny v ulici Hrnčířská
od Masarykova náměstí až po Základní uměleckou školu a v ulici Kostelní od křižovatky
u kostela až k Masarykově náměstí. Platí systém dvouhodinového bezplatného parkování
motorových vozidel s umístěným parkovacím kotoučem, na němž musí být řádně označena doba příjezdu nebo si má občan možnost zakoupit celodenní parkování, parkovací
kartu za 100 Kč nebo úhradu formou SMS. Kompletní informace se zmíněnými produkty je možné si zakoupit na prodejních místech, a to v Turistickém informačním centru,
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na Městském úřadu, v Cukrárně U Zdubů nebo v Restauraci U Raušů. Veškeré informace
jsou uvedeny na výlepových plochách na Masarykově náměstí.
Josef Jelínek

SPOLEČNĚ PRO ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ
Město Velká Bíteš již delší dobu spolupracuje s občany města na zlepšování stavu veřejného prostranství ve městě. K tomuto účelu byl na webovém portálu www.vbites.cz v sekci
Užitečné odkazy zřízen odkaz Hlášení závad ve městě, díky kterému se na základě podnětu
občanů podařilo do dnešního dne opravit či zrealizovat nově lokální úpravy chodníků,
jejich bezbariérové úpravy, opravy a doplnění veřejného osvětlení či úpravy konkrétních
ploch vzrostlé zeleně a trávníkových ploch. Podnět, který občané městu prostřednictvím
webu sdělí, jsou automaticky zadávány do radničního informačního systému, na základě
kterého majetkový odbor města společně s Technickými službami připraví řešení pro
každý z přijatých podnětů. Do systému má přístup vedení města a může tak kontrolovat
stav a řešení všech podnětů.
Přes skutečnost, že tato forma oznamování závad je řešením, jak o dané věci nejkratší cestou informovat vedení města a záležitosti dořešit, velká část občanů s oznámením problémů
ve svém okolí otálí a neví si rady. Po projednání v radě města a po diskusi v zastupitelstvu
města jsme pro řešení problémů na úseku stavu veřejného prostranství, kromě výše uvedené
cesty oznámení přes web města, připravili pro občany ještě navíc konkrétní kontaktní osoby,
které budou podněty občanů evidovat a předávat do stávajícího systému k řešení. Za majetkový odbor Městského úřadu je to jeho vedoucí Ing. Ladislav Rada, za vedení města pak
radní pan Alois Špaček. Kontakty na uvedené osoby naleznete na webu města.
Vzhledem k tomu, že na posledním jednání zastupitelstva města se aktivně k řešení problematiky stavu veřejného prostranství přihlásil rovněž jeden člen z řady zastupitelů, kteří
nejsou součástí koalice, jsem potěšen, že snaha o zlepšení života v našem městě se tak snad
konečně stává společnou snahou všech zastupitelů, bez rozdílu příslušnosti ke konkrétní
straně či skupině, zastoupené v současném zastupitelstvu.
Milan Vlček, starosta města

ŠKOLY
POZVÁNKA NA OLYMPIÁDU
Veselá školka U Stadionu a Kolpingova rodina zve všechny děti z mateřských škol
a žáky 1. a 2. třídy základní školy na olympiádu, která se koná ve čtvrtek 19. září 2019
v 16.00 hodin na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši.
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Věkové kategorie soutěžících:
1. děti 3 – 4 roky, 2. děti 5 – 6 roků, 3. děti 7 – 9 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!
Jiřina Janíková, ředitelka MŠ

SOUTĚŽ MASTERCHEF JUNIOR NA ZŠ A PŠ VELKÁ BÍTEŠ

ZDRAVÝ KRAJ

Konec školního roku jsme si tentokrát zpříjemnili výbornými dobrotami, které naši žáci
vyrobili společně s paními učitelkami. Jelikož je naše škola zapojena do projektu Ovoce
a zelenina do škol a Mléko do škol, dostali jsme od firmy Laktea ochutnávkové koše,
které jsme se rozhodli využít v kuchařské soutěži MasterChef Junior.
Byli jsme příjemně překvapeni, s jakým zápalem a nadšením se děti pustily do práce.
Jejich úkolem bylo připravit pokrm studené kuchyně s využitím ovoce nebo zeleniny
a mléčných výrobků. Hotové pokrmy hodnotila odborná porota, která se však nezaměřila pouze na jejich vzhled a chuť, ale také na to, jak byl pokrm naservírovaný
a jak žáci svůj výtvor prezentovali před
ostatními. Porota tak mohla ochutnat belgické vafle s ovocem nebo sýrové vafle
s bylinkami, sýrové lodičky, cottage lívance, čokoládové lanýže, jednohubky
se sýrovými pomazánkami, ovocné ježky
a další lahůdky. Úkol poroty rozhodně
nebyl lehký, ale její členové se svého
Ovocné ježky. | Foto: Eva Ulmanová
úkolu zhostili svědomitě a po těžkém
rozhodování určili vítěznou třídu.
Vyhlášení soutěže proběhlo na radnici
při příležitosti rozloučení s deváťáky.
Soutěž vyhrála třída 1. A paní učitelky
Věry Šustáčkové, která připravila sladký
bezlepkový dezert – mangovou pěnu,
která byla ozdobená mátou a jedlými maceškami. Všem účastníkům moc děkujeme za jejich snahu a elán, se kterým se
do soutěže vrhli.
Bezlepkový dezert. | Foto: Eva Ulmanová
Eva Ulmanová
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STŘELECKÝ DEN NA SOŠ JANA TIRAYE
Na konci školního roku se žáci
a zaměstnanci naší školy zúčastnili
střeleckého dne. Ve středu 26. 6.
2019 jsme se ráno vydali od školy
směrem ke střelnici ve Velké Bíteši.
Po příchodu nás uvítal pan Procházka (majitel střelnice) a pan Drlíček (školník, který zajišťoval organizaci a moderování akce).
Poté, co se žáci občerstvili chlazenou limonádou, začala soutěž ve
Společné foto vítězů. | Foto: Alexandra Mladá
střelbě na terč z malorážky. První tři
v kategorii dívek a chlapců dostali diplom a krásné ceny od sponzorů. Žáci si pod vedením
instruktora mohli také vyzkoušet střelbu z pistole ráže 9 mm. Školní událost doplnil plánovaný příjezd vozidla ZZS z Velké Bíteše, jehož vybavení si přítomní mohli prohlédnout.
Zdravotníci se zaměřili na základy první pomoci, ukázali žákům, jak se provádí fixace
zlomenin, měření tlaku, přenos na nosítkách, ošetření tepenného krvácení, měření EKG
a další. Program byl zajímavý, a tak lze říci, že se celá akce vydařila.
Alexandra Mladá, učitelka

KULTURA
BÍTEŠAN ZÍSKAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Sedmdesátého čtvrtého ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice se
zúčastnila skupina dívek a muzikantů z Národopisného souboru Bítešan. Získala titul
Laureát MFF Strážnice 2019.
Strážnický folklorní festival je nejstarší a největší akcí svého druhu v Evropě. Koná se
každoročně za podpory Ministerstva kultury. Organizátorem festivalu je Národní ústav
lidové kultury a město Strážnice. Bítešané zde doposud vystupovali pouze třikrát. Poprvé
skupina dětí v šedesátých letech, potom v roce 2015, kdy slovenský režisér Jura Hammar
přizval skupinu královniček do mezinárodního kultovního pořadu „Kde domov mu(ô)j“.
Letos v únoru obdržela pozvání skupina zpěvaček do pořadu „Písně pro nevěstu“ režisérek
Kateřiny Kovaříkové a Aničky Maděričové. Bítešské dívky účinkovaly společně s dalšími
pěti ženskými pěveckými sbory a sólistkami z různých míst Moravy i Slovenska – Brno,
Bulhary, Kunovice, Nivnice, Velká Bystřice a Kúty. Jak sám název napovídá, pořad tvo-
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Zleva: Barbora Smutná, Vendula Kmentová, Iveta Chmelíčková, Nina Geisselreiterová, Tereza Smutná. | Foto: Silva Smutná

řily písně, které se v minulosti zpívaly v průběhu tradičních svateb – písně o chvílích
v životě nevěsty, kdy se střídají smutek i veselost, naděje, důvěra a přátelství, vyzpívané
kamarádkami a stejně tak ponaučení sdělená životní moudrostí vdaných žen. V bítešské
skupině byly věkově nejmladší zpěvačky, jejich pásmo bylo složené z deseti milostných
písní z Horácka a Podhorácka zaměřených na první lásku: dívka se poprvé zamiluje,
sní o svatbě, ostatní kamarádky s ní první lásku prožívají.... Výběru písní byla věnována
velká pozornost.
Pořad byl situován do amfiteátru Skanzen, jenž svým komorním prostředím dobře vyhovoval danému tematickému zaměření. Dopoledne probíhala prostorová a zvuková zkouška.
Zahájení pořadu v 11.30 hodin uvedla festivalová znělka. Potom se začal odvíjet svatební
příběh v regionálním podání zúčastněných souborů. Bítešanky podaly přesvědčivý a velice pěkný výkon. Jak se v průběhu děje střídaly jednotlivé skupiny, diváci je odměňovali
potleskem. Devadesátiminutový pořad vyvrcholil společnou písní všech šedesáti účastnic.
Program celého strážnického festivalu byl rozvržen do třech dnů. Jeho skladbu tvořilo
42 pořadů, vystoupilo v nich kolem 3 500 účinkujících z ČR a víc jak tři stovky ze zahraničí – celkem 160 souborů a skupin. Zakončení festivalu slavnostním galaprogramem
„To nejlepší na konec“ (probíhalo v amfiteátru Bludník v zahradě zámku), během něhož
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Za Bítešan ocenění od představitelů programové rady a hodnotící komise festivalu převzala Barbora Smutná. | Foto: Silva Smutná

bývají každoročně oceňovány některé nejzdařilejší pořady nebo výkony účinkujících.
Bylo příjemným překvapením, když Národní ústav lidové kultury udělil jeden z pěti titulů Laureát MFF Strážnice 2019 právě dívčímu sboru Národopisného souboru Bítešan,
a to za působivou interpretaci písňového materiálu z Horácka. Toto prestižní ocenění jen
zřídka kdy získávají účastníci ze západní části Moravy – v průběhu uplynulých 36 let
titul laureáta získal pouze Pramínek Jihlava (2012) a v Dětské Strážnici školní skupina
z Doubravníku (2017). Naše zpěvačky a muzikanti si zaslouží velikou gratulaci.
Součástí uděleného ocenění je diplom a velká keramická mísa vyrobená v duchu habánské fajánse nositelem titulu lidových řemesel Karlem Hanákem, jež je v současnosti
vystavena v expozici Městského muzea ve Velké Bíteši.
Silva Smutná

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ OPĚT VE VELKÉ BÍTEŠI
Již tradičně opět po roce, v měsíci červenci, navštívil Velkou Bíteš Kinematograf bratří
Čadíků, který je již šestým rokem plně digitalizovaný. Na Masarykově náměstí se ve středu
17. 7. jako první promítala pohádka „Čertí brko“ od režiséra Marka Najbrta, ve čtvrtek
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„Čadíci“ na Masarykově náměstí. | Foto: Josef Jelínek

18. 7. komedie „Chata na prodej“
od režiséra Tomáše Pavlíčka, v pátek 19. 7. komedie „Po čem muži
touží“ od režiséra Rudolfa Havlíka
a poslední, sobotní večer 20. 7. se
promítal dokumentární film s názvem
„Trabantem tam a zase zpátky“.
Počasí nám po celé tyto čtyři dny
přálo. Návštěvnost byla vyšší jak
v minulých letech a na dobrovolném
vstupném se vybralo rekordních
34 547 Kč. Tento finanční obnos
bude věnován ve prospěch „Konta

Bariéry“, jež je projektem „Nadace Charty 77“.
Občerstvení zajišťovala restaurace „Naše bítešská“, která návštěvníkům nabízela kuřecí a vepřové steaky a samozřejmě točené pivo a limonádu.
Budeme se těšit na příští rok, jaké filmy nám budou od Dr. Čadíka nabídnuty.

Klub kultury Velké Bíteše

GULÁŠFEST SE VYDAŘIL
Pracovníci Informačního centra
a Klubu kultury připravili v Bíteši
v sobotu 10. srpna zcela novou akci.
Jednalo se o klání restaurací a soutěžních týmu ve vaření guláše. Do
soutěže se přihlásilo celkem pět družstev, kterým se guláš povedl mistrně.
Návštěvníci měli v ceně vstupenky
nejenom poukázky na tento pokrm,
ale i na ochutnávku piv od regionálních minipivovarů z našeho regionu.
Soutěžní týmy byly hodnoceny jedKapela „ProVás“. | Foto: Silvie Kotačková
nak odbornou porotou, tak i návštěvníky, kteří udělovali body jednotlivým družstvům. Odborná porota na nejvyšší stupínek zařadila guláš ze Svatojakubského pivovaru. Karel Daniel z Ostrova nad Oslavou
měl nejlepší guláš z pohledu návštěvníků. Výsledky nebyly až tak důležité, jako to,
že všichni si celou akci užili. K tanci a poslechu zahrála kapela „ProVás“, po které
vystoupily „Starý fóry“ a mluveným slovem celou akci provázela Marcela Doubková,
které patří od pořadatelů velké poděkování. Poděkování si též zaslouží nejenom paní
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Zuzana Oujezdská z firmy E.ON díky ní měly děti na akci skákací hrad, ale i majitel
restaurace Naše bítešská pan Zdeněk Baláš za technickou výpomoc při velmi vydařené
akci. Prezentaci minipivovarů zajistil velkomeziříčský Harrach, pivovar Dalešice, Svatojakubský pivovar z Hlubokého, Tišnovský pivovar a pivovar Balonový hotel z nedalekého Radešína. Patnáct návštěvníků si odneslo z gulášfestu věcné dary, které věnovali
majitelé pivovarů. Doufáme, že druhý ročník v roce 2020 bude stejně zdařilý.
Josef Jelínek, ředitel Klubu kultury

BÍTEŠSKÁ MONSTRANCE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Hlavní kulturní událostí sezony 2019 na
Pražském hradě je 15. srpna slavnostně otevřená výstava věnovaná osobnosti českého
a římského krále Václava IV. a umění jeho
doby. Letos si připomínáme 600 let od jeho
náhlé smrti na Novém hrádku u Kunratic.
Rezidencí krále Václava IV. byl Pražský
hrad, kde jej dodnes připomínají Václavovy
síně ve Starém královském paláci. Zde žil se
svou první chotí Johannou Bavorskou i druhou ženou Žofií Bavorskou.
Na Pražském hradě bylo ve stínu rozestavěné katedrály přední ohnisko minuciózního
dvorského umění a vnímání krásy i smyslovosti života v rámci celé Evropy. Králův
monogram W, točenice, ledňáček, lazebnice
– to vše nás napadá, když se vysloví jméno
Václav IV. Jeho oblíbenými místy ale byly
i hrady Křivoklát, Žebrák a Točník, Hrádek
na Zderaze v Praze.
Václav byl obdivovatelem iluminovaných
rukopisů a malého umění. Umění jeho doby
je v sochařství a malířství spojené s tzv. krásVýstava Václava IV. na Pražském hradě. | Foto: Ivo Kříž
ným slohem. To prostupovalo vším – stačí
připomenout esovitá prohnutí soch Madony s dítětem. Oblíbeným tématem zůstávaly
i piety a ke slovu přišlo i zpodobnění stojícího Krista trpitele. Právě za vlády Václava IV.
nastává druhý vrchol gotického umění v Čechách. České umění tehdy dosahovalo evropského formátu, což dokládá množství zápůjček ze zahraničí.
Návštěvníci výstavy uvidí skvostné příklady užitého umění, sochařství a deskového malířství. Z významných výpůjček připomeňme Sedleckou a Velkobítešskou monstranci, reli-
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Velkobítešská monstrance. | Foto: Ivo Kříž

kviář sv. Markéty z Břevnovského kláštera, poprsí sv. Petra a Pavla z Arcibiskupského paláce
v Praze, kasuli zvanou Rokycanská, univerzitní žezlo Humboldtovy univerzity v Berlíně,
pící roh z Drážďan, ale také unikátní jezdecké sedlo z Metropolitního muzea v New Yorku.
Jako příklad přebírání katedrálních motivů mohou posloužit prolamované kachle
z hradu Melice. Krásné jsou i figurální vitráže z gotických oken a jemností vyniká soubor
pohřebních rouch ze sbírek Pražského hradu, jednoho z nejvýznamnějších souborů středověkých textilií na světě.
Návštěvníky jistě zaujme výraz soch Bolestného Krista ze Staroměstské i Novoměstské
radnice nebo Ukřižování z kaple Dumloserů z Národního muzea ve Varšavě. Krásná je
i socha Madony z Kruzlowa zapůjčená z Národního muzea v Krakově. Desková malba je
zpřítomněna Adorací Páně z Hluboké nad Vltavou a Madonou svatotomášskou z Moravské
galerie v Brně. Zajímavé bude srovnání veraikonů ze Svatovítského pokladu a Národního
muzea ve Varšavě. Ze slovenské Kremnice byla zapůjčena torza proroků.
Výstavu pořádá Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu u příležitosti 600. výročí úmrtí českého a římského krále Václava IV., a to v Císařské konírně
do 3. listopadu letošního roku.
Ivo Kříž

POZVÁNKA NA VÝSTAVU AKADEMICKÉHO SOCHAŘE NIKOSE
ARMUTIDISE A FOTOGRAFIÍ DOC. MGR. IRENY ARMUTIDISOVÉ
Ani o letošních Tradičních bítešských hodech nebude chybět ve výstavní síni Klubu
kultury hodová výstava. V termínu od 2. září do 13. září 2019 bude instalována výstava
soch akademického sochaře NIKOSE ARMUTIDISE, doplněná fotografiemi doc. Mgr.
IRENY ARMUTIDISOVÉ z cyklu „Horizonty mlhy“.
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Akademický sochař Nikos Armutidis je absolventem brněnské ŠUŘky a pražské Akademie výtvarných
umění, ateliéru prof. Bradáčka. Na veřejnost vystoupil
po mnohaleté tvůrčí práci na počátku devadesátých let,
od té doby je jeho tvorba obohacena o celou řadu projektů, realizací, kolektivních a samostatných výstav.
V jeho tvorbě se vzácně snoubí vlastní volná tvorba
s širokým záběrem od kreseb, maleb, ale především
volných, abstraktních plastik na straně jedné až k pracím spojeným se společenskými zakázkami na straně
druhé. Ať už jsou to nástěnné malby pro pravoslavný
Nikos Armutidis. | Foto: Rodinný archiv
kostel sv. Mikuláše v Mikulově, pomník padlým koním
na slavkovském bojišti v Kovalovicích, bronzová socha Johanna Gregora Mendela pro
aulu Mendelovy univerzity v Brně nebo rozpracovaná bronzová socha Jana Amose Komenského, která bude umístěna v prostoru nástupní plochy před hlavním vstupem do
zrekonstruované základní školy v ulici Na Valech ve Velké Bíteši.
Nikos Armutidis patří mezi přední české sochaře zabývající se portrétní tvorbou. Je autorem mnoha bust ve veřejném prostoru, např. Franze Kafky a Jana Wericha v Praze,
Alfonse Muchy, Karla Krautgartnera nebo kardinála Dietrichsteina v Mikulově, Vladimíra
Menšíka v Ivančicích či Lea Eitingera v Lomnici. Ak. soch. Nikos Armutidis žije a pracuje
ve Veverských Knínicích.
Doc. Mgr. Irena Armutidisová absolvovala Střední
uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Institut tvůrčí
fotografie Slezské univerzity v Opavě, v roce 2012 se
habilitovala na FaVU VUT v Brně. V současné době
působí ve vedení Fakulty multimediálních komunikací
UTB ve Zlíně. Kromě vlastní fotografické tvorby a pedagogické práce se aktivně podílí na dění v oblasti soudobé fotografie, věnuje se i kurátorské činnosti.
Fotografie Ireny Armutidisové jsou zastoupeny jak
v českých veřejných a soukromých sbírkách, tak v zahraničních galeriích. Žije a pracuje ve Veverských Knínicích.
Irena Armutidisová. | Foto: Rodinný archiv
Slavnostní vernisáž výstavy se bude konat v pondělí 2.
září v 17.00 hodin za účasti autorů. V kulturním programu vystoupí sourozenci Macholánovi.
Výstava bude otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, v sobotu 7. září od
13.00 do 17.00 hodin a v neděli 8. září od 10.00 do 18.00 hodin.

Těšíme se na vás.
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FLAMENCO V BÍTEŠI
Léto tradičně uběhlo rychleji než by člověk chtěl a je mojí milou povinností Vás pozvat
na první koncert 22. sezóny BHP. Na mimořádném hodovém koncertu uvítáme flamenco
& world music uskupení AZAHAR. Jedná se o propojení vášnivého flamenca s vlivy latinskoamerické či sefardské hudby. Na jednom pódiu se setkávají flamenková tanečnice Verónica Roa, uruguayský basista Andrés Ibarburu, izraelský perkusista Azar Abou a kytarista
Petr Vít. Pojďme si jednotlivé členy představit.
Petr Vít je aktivním hudebníkem, profesorem brněnské konzervatoře a uměleckým ředitelem festivalů Ibérica a Colores Flamencos. Za dlouholetou propagaci španělské kultury
obdržel v roce 2014 od španělského krále Dona Juana Carlose I. Čestný kříž řádu za občanské zásluhy. Brněnský rodák a absolvent zdejší konzervatoře pokračoval ve studiu na
pražské AMU, jež obohatil ročním stipendiem na vídeňské Hochschule für Musik a později
uměleckou dráhou i osobním životem v Rakousku, Jižní Americe i Španělsku. Po úspěších
v oblasti klasické kytary, očarován flamenkem, studoval tento styl ve španělské Andalusii,
kde získal stipendium španělského ministerstva kultury. Prožil mnoho let v andaluské Granadě, která se stala de facto jeho druhým domovem.
Veronica Vítová-Roa prožila pět let ve Španělsku, kde také flamenkový tanec začala
studovat. Zdokonalovala se rovněž na mistrovských kurzech, kde pracovala pod vedením
nejvýznamnějších osobností současné flamenkové scény. I přes své mládí již vystupovala
na nejrůznějších festivalech. Její nadšení pro flamenco spolu s vrozeným jihoamerickým
temperamentem je zajímavým příslibem do budoucnosti.
Andrés Ibarburu je uruguayský basista, violoncellista a hudební producent. Člen kapely
Sankuokai a tria Mora-Etchenique-Ibarburu je ve své vlasti rovněž autorem řady úspěšných CD. Během své hudební kariéry spolupracoval s mnoha umělci zvučných jmen.
Po přestěhování do Prahy se stal vyhledávaným basistou na české jazzové scéně.
Všestranný umělec, izraelský perkusista Azar Abou studoval hru na perkuse na konzervatoři v Tel Avivu a malbu v Paříži. Díky svému širokému interpretačnímu záběru byl
členem mnoha hudebních formací, stylově se pohybujících od tradiční arabské a indické
hudby až po etno jazz a world music. V roce 2003 získal Azar Abou ocenění jako nejlepší
sólista na prestižním „The Jerusalem Music Festival“.
Jako kytarista se na tento koncert obzvláště těším a věřím, že se sejdeme v hojném počtu.
Srdečně Vás tímto zvu do kulturního domu ve čtvrtek 5. září 2019 na 18.30. Bude to stát
zato!
Ondřej Sedlák

BÍTEŠ HLEDÁ BORCE
Tradiční hodové klání o to, kdo je nejlepším bítešským borcem, se i letos uskuteční
o hodové sobotě odpoledne. Těšit se můžete na spoustu soutěží, skákací hrad, hudbu,
ale i dobré hodové občerstvení.
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Již od prvního ročníku soutěže
je tradicí, že nejlepší borce odmění
hodový rychtář s rychtářkou, a nejinak tomu bude letos. Soutěžit mohou již nejmenší děti (předškoláci)
a všichni, kdo jsou školou povinní,
kteří budou rozděleni do kategorií
podle věku. Farní zahrada, kde se
soutěž Bíteš hledá borce koná, se letos otevře v sobotu 7. září od 14.30
hodin.
Laďa Koubek

Bítešské borce každoročně odměňuje rychtář.
Loni to byl Víťa Chmelíček. | Foto: Archiv Kolping. rodiny

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice POD HRADBAMI, zaniklé
domy „Pod Špitálem“:
V ulici Pod Hradbami zaniklo v 17. století celkem
7 domů, které již nebyly obnoveny. O třech z nich již
bylo ve Zpravodaji pojednáno (11/2018 a 05/2019 –
zde uvedeny pod předcházejícími čísly 1 a 2), další se
nacházely na horní straně ulice při hradbách v místech dnešních dvorních traktů domů na náměstí. Byly
to domy následující v tomto pořadí od Lánic:
(3) Dům v blízkosti špitálu (o špitále viz Zpravodaj
06/2009), nejspíše u městských hradeb poblíž domu
čp. 25, v roce 1594 držel Václav Rousek. Po něm
dům zpustl. Roku 1690 platila z poustky úrok obec.
(4) V blízkosti předchozího domu se nacházel dům
„Pod špitálem“. Roku 1591 byl pozůstalý po Diviši
Durchanovi prodán Dorotou Durchankou, za cenu
Přibližné umístění zaniklých domů v ulici
Pod Hradbami zanesené do mapy stabilního
68 zlatých jej zakoupil Jan Krotký. V roce 1594
z roku 1825. Zatímco pořadí domů oddržela dům Pučálková, později tesař Noel. Po něm katastru
povídá řeči pramenů, jejich umístění a rozloha
dům zpustl. Roku 1690 platila z poustky úrok obec.
tu jsou velkoryse nadsazeny.
(5) Rovněž při městských hradbách se nacházel dům, který roku 1587 prodali za 29 zlatých synové po Martinu Ráčkovi Jan a Urban své maceše Lidmile. Ta se znovu provdala,
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neboť od roku 1589 platil splátkové vejrunky tesař Duchek Noel. Ten roku 1592 prodal
dům „ležící pode zdí špitálu“ za 29 zlatých mlynáři z Horního mlýna v Lánicích Šimkovi.
Roku 1595 zakoupila od Šimka dům v ceně 34 zlatých Anna Komárková. Po ní roku 1624
zakoupil dům za 40 moravských zlatých Jakub Malcát. Po něm dům zpustl. Roku 1690
platila z poustky úrok obec.
(6) Další dům se nacházel zřejmě naproti domu čp. 169 a patrně navazoval na dům čp. 11
v uličce z náměstí. Roku 1590 Martin Mlynář prodal dům „podle starého Křena [čp. 11]
ležící“ za 80 zlatých kramáři Vavřincovi. Vejrunky měl pobírat nejen Martin, ale rovněž
Jánský, který mohl být dřívějším držitelem domu. Vávra oba věřitele vyplatil během čtyř let.
Následně, roku 1600, byl dům již po Vávrovi v ceně 100 zlatých připsán Vondru Valchovi,
jehož manželka měla na domě dědický podíl, a to i „s tím se vším šmejdem [tj. drobné kovové
zboží], což po smrti nebožtíka zůstalo, a nábytky všemi“. Roku 1613 již vdova Dorota Valchová prodala dům za cenu 125 moravských zlatých Klimentu Blechovi. Roku 1626 Blecha
prodal roli v „Širokým žlebě“ za 6 moravských zlatých a roku 1628 prodal i dům „ležící
z strany jedné Václava Mlejnka [čp. 11] a druhé Matesa Glauze barvíře [čp. 12]“ v téže ceně
punčocháři Jiříku Rajmonovi. Po něm dům zpustl, v roce 1690 držel poustku barvíř Kašpar
Albert (náměstí 12). Ještě k roku 1743 je dům připomínán jako „pustý požár“.
Tímto je výčet v 17. století natrvalo zaniklých sedmi domovních parcel v ulici Pod
Hradbami úplný, další 3 domy se svými parcelami zanikly ve 20. století (čp. 168 – viz Zpravodaj 10/2018, čp. 167 – 09/2018, na pomezí Kozí ulice čp. 154 – 06/2017) a ještě počátkem
21. století zanikl jeden dům (čp. 202 – 03/2019). Naproti tomu koncem 18. století vznikla
jedna domovní parcela nová (čp. 23 – 05/2019), další domy vznikaly vyčleněním ze stávajících domovních parcel. A tak zatímco východní část ulice Pod Hradbami si od sklonku středověku až do druhé třetiny 20. století víceméně zachovala svůj domovní charakter, v západní
části ulice byl uprázdněný prostor začleněn k přilehlým domům na náměstí.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, sign. C 18, č. 4 (svatojiřský
úrok 1594), 21 (svatováclavský úrok 1690); kn. č. 11787, fol. 15, 61, 82, 110, 114, 189; kn. č. 11788,
fol. 84.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ŽEHNÁNÍ A UVEDENÍ DO ŽIVOTA „PAMĚTNÍ HASIČSKÉ
MEDAILE BRATRA KARLA HEROLDA“,
VYDANÉ KE 100. VÝROČÍ JEHO NAROZENÍ
Nezvyklá podívaná se naskytla v sobotu 10. srpna návštěvníkům „Horáckého džbánku“
v parku žďárského zámku Kinských, když zpozorovali, jak se před bazilikou minor Na-

28 | Září 2019

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

Společné foto účastníků slavnosti. | Foto: Archiv SDH

nebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše shromažďují hasiči ve slavnostních stejnokrojích,
včetně praporečníků v bílých rukavicích, hrdě třímajících čestné standarty jednotlivých
sborů. Vidět bylo také několik čestných hostů – náměstka hejtmana KV Ing. Vladimíra
Novotného, zasloužilé hasiče Jihomoravského kraje, manžele Švejdovy a bratra Rudolfa
Součka, a zasloužilého hasiče bratra Ladislava Fajmona i skupinu rodinných příslušníků.
Tato scenérie byla předobrazem slavnostního žehnání a uvedení do života „Pamětní hasičské medaile bratra Karla Herolda“, vydané k 100. výročí jeho narození dne 15. srpna
r. 1919, právě zde na zámku, ve služebním bytě v budově tzv. Opatství. Medaili vydaly
organizační složky SH ČM okrsků Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Dolní Loučky, Křižanov,
Heřmanov, Měřín, Sněžné a Strážek. Její vydání se neobešlo bez problémů, jelikož iniciativa „zdola“ se ne vždy vyplácí, a totiž také tato se nesetkala s pochopením u některých
okrsků či funkcionářů SDH. O to větší uznání zaslouží iniciátor celé akce, bratr Ludvík
Zavřel, a ti, kteří jeho snahu pochopili a podpořili.
Ve 14.00 hodin vstoupili účastníci obřadu do baziliky. Někteří zaujali čestná místa vlevo
před nádherným barokním oltářem, ostatní v honosných lavicích po obou stranách. Nakonec prošli slavnostním krokem praporečníci a rozestoupili se v popředí, kolem kněží
v purpurových ornátech. Slavnost celebroval kaplan Záchranných sborů České republiky
R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný, O.Praem, s dvěma koncelebranty. Na varhany doprovázel starosta okrsku Měřín, bratr Vladimír Sklenář, ke kterému se svým zpěvem připojila
členka SDH Netín sestra Martina Sklenářová. O režii slavnosti se postaral bítešský záchranář a kronikář SDH Mgr. David Dvořáček, včetně fotodokumentace, na které se podílel
také bratr Vojtěch Horčica z SDH Kuřimská Nová Ves a zejména paní Zdeňka Velebová,
která pořídila také videodokumentaci.
Svěcení zahájil „hasičský“ kaplan P. Novotný, který ocenil práci dobrovolných hasičů
a zejména odkaz, který nám i budoucím generacím bratr Karel Herold zanechal. Následoval obsáhlý proslov starosty okrsku Velká Bíteš, bratra Ludvíka Zavřela, který vyčerpávajícím způsobem provedl přítomné životem jubilanta a ocenil jeho zásluhy i nezištné
kamarádství.
(Uvádím pouze volně upravené minimum):
Karel Herold ( *15. 8. 1919 - †30. 6. 2014) se již v roce 1925 stal žákem hasičské jednoty.
Od svých šesti roků pozorně sledoval činnost místního hasičského sboru, který měl na
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Presbytář baziliky s fotografií a vyznamenáními
Karla Herolda. | Foto: Archiv SDH

Pamětní medaile br. Karla Herolda. | Foto: Archiv SDH

prvním nádvoří zámku Kinských hasičskou zbrojnici. Ten jej v jeho sedmi letech
přijal do svých řad. Již v roce 1928 vítal v hasičském stejnokroji na žďárském
náměstí prvního prezidenta Československé republiky, T. G. Masaryka. Řádným
členem sboru se stal ve svých 18 letech,
v roce 1937, a v roce 1941 jeho trubačem. V roce 1943 se stal členem zásahové jednotky a byl oproštěn od totálního nasazení. V roce 1947 byl zvolen
do funkce vzdělavatele, ale v roce 1948
byl této funkce akčním výborem zbaven
a vrátil se k původnímu povolání účetního
v Hospodářském družstvu v Novém
Městě na Moravě. V roce 1951 se stal
okrskovým velitelem pěti hasičských
sborů, nastoupil do Žďasu a stal se velitelem z povolání nově se tvořícího podnikového požárního sboru. V roce 1952
se stal členem krajského výboru a členem
předsednictva Československého svazu
hasičstva. V roce 1957 se stal okresním
velitelem SDH a později krajským velitelem. Na základně třídní prověrky v roce
1958 byl všech funkcí opět zbaven a byl

přeřazen na manuální práci ve strojní údržbě.
Protože se svými aktivitami u SDH nikdy nepřestal, byl již v roce 1960 opět jmenován
velitelem sboru ve Žďáře nad Sázavou. V této funkci úspěšně pracoval až do roku 1986,
tedy 26 roků. V roce 1968 byl plně rehabilitován a stal se okresním velitelem pro 272 sborů.
V roce 1972 byl znovu odvolán, ačkoliv mu bylo předáno čestné uznání za vzorné plnění
úkolů. Po šestileté odmlce, v roce 1978, byl znovu zvolen členem okresního předsednictva
a organizačním referentem. V roce 1987, ve věku 68 roků, svoji činnost ukončil.
Po společensko-politické změně v roce 1989 zůstal i nadále aktivní, stal se vedoucím
„Aktivu zasloužilých hasičů“, byl členem pracovní skupiny pro historii a podílel se na
zpracování hasičské kroniky okresu. V roce 2000 se stal zástupcem vedoucího „Rady zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje“. Byl nositelem těch nejvyšších hasičských vyznamenání, jako např.: „Řádu svatého Floriána“, „Záslužného řádu českého hasičstva“ aj.
„Děkuji Ti, Karlíku, za všechno, co jsi nám dal. Děkuji Ti za Tvoji lásku k nám,
skromným hasičům, děkuji Ti za Tvá moudrá a vlídná slova, na která dnes každý čeká,
čest Tvojí světlé památce…“ To jsou závěrečná slova z proslovu bratra Ludvíka Zavřela.
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Následovalo vlastní svěcení medailí a předání prvních dvou exemplářů synům Karla
Herolda. Po ukončení obřadu jsme se odebrali k hrobu jubilanta, abychom se poklonili
jeho památce. Pečlivě připravená akce byla zakončena závěrečným posezením v kulturním
domě v Březí.
Vážení čtenáři,
možná si řeknete, proč věnujeme tolik prostoru Karlu Heroldovi, který byl sice zasloužilým
hasičem, ale až „někde“ ve Žďáru… Je to proto, že měl velice přátelský, čestný a kamarádský vztah ke všem členům hasičských sborů našeho regionu, jejichž setkávání se pravidelně účastnil a svým důrazným a neopakovatelným proslovem dokázal vždy povzbudit
a inspirovat.
Alois Koukola

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
OTEVŘENÝ MORAVEC,

blízký zámek, který kdysi koupila švédská princezna a na kterém pobývala saská
královna
Poprvé ve své novodobé historii se na dva víkendové dny otevřel
pro veřejnost interiér zámku v nedalekém Moravci. Akce s názvem
„Otevřený Moravec“ umožnila
početným návštěvníkům, kterých
se jen v sobotu 3. srpna 2019 sešlo více jak 900, nahlédnout do
několika historických sálů včetně
rozsáhlé knihovny hrabat GudeMoravecký zámek. | Foto: Archiv obce
nus, posedět a občerstvit se na
nádvoří a prohlédnout si zadní trakt zámku včetně nádherného parku, který je i jinak volně
přístupný. Po oba návštěvní dny stály před zámkem dlouhé fronty trpělivých návštěvníků, čekajících v parnu na odpočítání skupiny ke komentované prohlídce.
Moravské zemské muzeum v Brně (MZM), které je vlastníkem zámku a má zde svůj
velký depozitář, tak reagovalo na četné dotazy i přání veřejnosti a umožnilo zájemcům
zcela výjimečně nahlédnout do jeho útrob. Toto nenápadné šlechtické sídlo s rozsáhlým tříhektarovým parkem, skryté uprostřed vesnice, se však pyšní bohatou historií. Nalezneme
v ní také zřetelné stopy dějinných událostí nejen našeho národa, např. důsledky stavovského povstání (1618 – 1620) aj. (Podrobnosti najdete na stránkách MZM).
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Mnohdy Moravcem pouze
projíždíme, ať autem, či na kole,
a nestačíme si všimnout, jaké
zajímavosti vesnice skrývá. Přijíždíme-li od Křižanova přes Pikárec, upoutají nás dvě pozoruhodné budovy na začátku obce.
Tou první je pěkně upravený
Louisin dům po levé straně,
který je těsně spjatý s historií
zámku (viz níže), a který dnes
slouží jako domov důchodců,
Farní kostel Nalezení a povýšení svatého Kříže v Moravci. | Foto: Archiv obce
tou druhou je naproti, po pravé
straně silnice umístěné sanatorium, založené v roce 1907 knězem Kašparem Dundou,
které mj. sloužilo i slouží k důstojnému dožití vysloužilým kněžím. Asi po třech stech metrech se vlevo před křižovatkou postupně objeví zámecká restaurace, farní kostel Nalezení
a povýšení svatého Kříže (původně zámecká kaple, později přestavěná na kostel) a vlastní
zámek.
Předchůdcem zámku byla středověká tvrz uváděná již v roce 1347, patřící vladykům
z Kralic, která, když vyhořela, byla přestavěna na zámek. V následujících staletích se na
panství vystřídalo několik majitelů, z nichž mnozí patřili k významným evropským šlechtickým rodům. Vzhledem k omezenému rozsahu jsem vybral jen ty nejvýznamnější:
Jedním z nich byl Jan z Pernštejna, který zámek koupil
v roce 1531. V roce 1825 tento
již dvoupatrový zámek vyhořel,
poté byl opraven a přestavěn
v klasicistním stylu na jednopatrový, ale již bez věže a hodin.
V roce 1842 koupila zámek
švédská princezna Luisa Vasa,
jejíž dcera Karola se provdala za
saského korunního prince a pozdějšího krále Alberta I. Ta v roce
Luisin dům. | Foto: Archiv obce
1879 zřídila na Moravci starobinec, který na počest své matky nazvala Louisin dům.
Posledními majiteli zámku byli od roku 1858 Gudenusové a později Nádherní. Gabriel
Gudenus byl nadšený dendrolog a nechal na konci 19. století na ploše tří hektarů vysázet asi
50 druhů exotických dřevin – dnešní zámecký park. Byl také jedním ze zakladatelů Moravského zemského muzea. V časech Gudenusů se na Moravec občas vracela také královna
Karola, což dokládá článek v novoměstské Ozvěně z 1. srpna 1904, ze kterého volně cituji:
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„Ovdovělá saská královna přijela ve středu 20. července z Drážďan přes Brno do
Tišnova pravidelným vlakem, do něhož byl vřazen královský salonní vůz, a odebrala se
k návštěvě na Moravec, kde byla uvítána rodinou urozeného hostitele říšského svobodného pána Gabriela Gudenuse, úřednictvem, sestrami z kláštera, školní mládeží a četným
obecenstvem. V nevelké královské družině byla pouze dvorní dáma s dvorním maršálkem
a čtyřčlenný služební personál…“
Posledním šlechtickým majitelem zámku byl Jiří Chrislain Gabriel Nádherný. V roce
1946 byl objekt zestátněn a převeden pod správu Národního pozemkového fondu a v roce
1948 byl adaptován na dětskou ozdravovnu. Zámek nemá dobový mobiliář, ten si „rozebrali“ zaměstnanci již v roce 1946. Poslední vzácné exempláře ukradli zloději, kteří se do
zámku vloupali po roce 2000. Novodobou historii dokládají fresky hrajících si pionýrů na
stěně středověkého sálu.
Zdroje: Moravské zemské muzeum v Brně a Žďárský deník.
Alois Koukola

OSTATNÍ
RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ „ ZLATÁ UDICE“
V sobotu 8. června 2019 se ve
Velké Bíteši u rybníka Koupelna
opět po roce sešli mladí rybáři rybářského kroužku MRS, z. s., Pobočného spolku Velká Bíteš, aby změřili
své dovednosti a znalosti v závěrečné
disciplíně místního kola soutěže pro
děti a mládež „Zlatá udice“. Čekal je
„Lov ryb udicí“. Rybářský kroužek
ve Velké Bíteši navštěvuje celkem 56
dětí, všechna kola soutěže absolvovalo
23 z nich.
Účastníci soutěže „Zlatá udice“. | Foto: Zdeněk Vrbka
Soutěž jako taková začala již
o týdny dříve porovnáním dovedností v rybolovné technice, prověřením znalostí rybářského řádu a poznáváním ryb, živočichů a rostlin vázaných na vodní prostředí. Po sečtení
všech výsledků se na prvním místě umístil Matěj Škarpíšek, druhé místo obsadil Ladislav
Tomek a třetí místo vybojoval Šimon Kupský. Nejlepší rybářkou byla Natálie Vrbková.
Přítomným dětem byly předány ceny v hodnotě 13.000 Kč.
Za organizaci celé soutěže patří poděkování v první řadě vedoucímu kroužku, Františku
Škarpíškovi, a rozhodčím na stanovištích. Velký dík patří také sponzorům, kteří přispěli
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jak věcnými, tak finančními dary. Jednalo se o rybářskou prodejnu Alaska Fishing Tišnov,
Rybářské potřeby Janoušek Náměšť nad Oslavou, Město Velká Bíteš, Mobilní telefony
Zdeněk Mazánek, Zámečnictví Jaroslav Němec a Nápoje Vladimír Častulík.
Již teď se těšíme na další ročník soutěže. Petrův zdar!

Jiří Dohnal, jednatel

TÝM Z VYSOČINY ZAZNAMENAL HISTORICKÝ ÚSPĚCH
V CELOSTÁTNÍM KOLE 40. ROČNÍKU DOPRAVNÍ SOUTĚŽE
MLADÝCH CYKLISTŮ
Každoročně projde systémem
dětských dopravních soutěží mladých cyklistů několik tisíc dětí
z celého území ČR, které své dovednosti prověřují už od úrovně
školních kol. Pomyslným vrcholem tohoto soupeření je celostátní
finále. V letošním roce přivítal
28 týmů ze 14 krajů Liberec. Jubilejní 40. ročník celostátního finále se konal v termínu od 18. do
20. června. Na soutěžící čekaly
tradiční disciplíny v podobě jízdy
Společné foto vítězného týmu. | Foto: Milan Malý
po dopravním hřišti, testu ze znalosti pravidel silničního provozu, dovednost poskytování první pomoci, orientace v mapě,
ale i obávané jízdy zručnosti. Náročnost soutěže navíc umocňovaly vysoké teploty.
Reprezentanty z Kraje Vysočina letos organizátoři našli ve finále ve Velkém Meziříčí.
Starší kategorii tradičně ovládla Osová Bítýška, která je dlouhodobým reprezentantem.
Letos soutěžila ve složení Andrea Musilová, Lucie Šimková, Libor Batelka a Jan Štěpánek. V mladší kategorii došlo ke shodnému výsledku Osové Bítýšky (zastoupené Anetou
Filoušovou, Leou Kolbábkovou, Matoušem Drlíčkem a Adamem Procházkou) a družstva
Černovic, avšak po následném bodovém „rozstřelu“ se pomyslná miska vah překlopila na
stranu týmu z okresu Pelhřimov.
„I v letošním roce bych chtěla poděkovat celému obrovskému týmu organizátorů, kteří
uspořádali jednotlivá oblastní kola. Partnery BESIPu v kraji jsou nejenom městské úřady,
ale i Policie ČR, Vojenská policie, Armáda ČR, navíc i mnoho dalších dobrovolníků. Velké
poděkování patří samozřejmě i Krajskému úřadu Kraje Vysočina, který dlouhodobě soutěže významným způsobem podporuje například krásnými koly pro nejúspěšnější,“ říká
o letošním ročníku Veronika Vošická Buráňová (Krajský koordinátor dopravní prevence
BESIP). Zároveň však dodává, že ji mrzí klesající zájem vedení základních škol o soutěže.
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„Kromě tradičních škol by mi určitě udělali radost i nováčci. Naše soutěž nabízí postupovost i krásné ceny od úrovně oblastních kol. Úspěšní soutěžící si poté rozdělí nejenom
hodnotné ceny v krajském finále, vítězná škola i finanční odměnu. Celorepublikové finále
je pak velkou odměnou pro ty nejlepší,“ dodává.
Všichni soutěžící na úrovni celostátního finále jsou si plně vědomi, že proti nim stojí
soupeři, kteří mají mnoho zkušeností a na soutěž se připravují mnoho času nad rámec
běžné výuky. Není divu, že se tedy soutěží od prvního okamžiku a o každý bod. Zároveň se
i pořadí jednotlivých týmů může měnit s každým vyvěšením průběžných výsledků. Právě
podobné změny nastaly letos v pořadí historicky neúspěšnějšího týmu z Vysočiny. Výsledky po prvním soutěžním dnu pozdější úspěch vůbec nenaznačovaly. Samotné vyvěšení
finálních výsledků se stalo tedy velkým překvapením pro celý tým z Osové Bítýšky pod
vedením pana učitele Mgr. Jiřího Cerala. Studenti Lucie, Andrea, Libor a Jan pobíhali po
kempu, drželi se za hlavu a nevěřili vlastním očím. Naopak jindy velmi nenápadný pan učitel neskrýval obrovské nadšení, které se stalo dosavadním vrcholem jeho kariéry v rámci
dopravního kroužku, který na škole v Osové Bítýšce vede více než 27 let. Nezbývalo než
s napětím vydržet lhůtu rezervovanou pro případný protest a mohlo se začít pořádně slavit.
Zároveň i druhý nasazený tým z Vysočiny zaznamenal velmi pěkný výsledek v silné konkurenci. Černovice si z premiéry na celostátním finále dovezly 10. místo.
Již při odjezdu z Liberce bylo jasné, že doma na tým z Osové Bítýšky čekají velké
oslavy. Obec s necelým jedním tisícem obyvatel je umístěna na samotném východu kraje
a dopravní výchova zde má dlouholetou tradici. Na rozdíl od některých jiných základních
škol se zde věnují přípravám na soutěž v průběhu celého školního roku v rámci dopravního kroužku a při závěrečné nominaci soutěžících je mezi žáky velká konkurence. Pravidelně jezdí trénovat nejenom na „domácí“ hřiště do Velkého Meziříčí, ale není ojedinělé,
že před oblastní a krajskou soutěží je rodiče odvezou i na vzdálená hřiště, kde probíhají
krajská kola. „Podobná souhra je snem každého koordinátora dopravní prevence. Úspěch
je nejenom zásluhou a odměnou
skvělého týmu, který podal sportovní i vědomostní výkony, ale
hlavně velkým poděkováním za
práci pana učitele Cerala. Zároveň dobře vím z praxe, že úsilí
jednoho učitele by nestačilo,
pokud by se k němu nepřidalo
skvělé zázemí školy, podpora
ze strany ředitele Mgr. Milana
Malého, ale i rodičů dětí,“ říká
o úspěchu koordinátorka Veronika. Vedení malé základní školy
však nejvíce vyzdvihuje práci
Předání cen od ředitele BDS Ing. Miloslava Klimenta. | Foto: Milan Malý
pana učitele, který děti na soutěž
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připravuje. Kroužek se pravidelně schází od října každého školního roku, děti procvičují
testy, ale i přípravu na první pomoc. Na jaře pak pilně trénují obávanou jízdu zručnosti.
Zkouší především ve svém volném čase, tedy až po škole. Jejich zájem je obdivuhodný,
což potvrzují všichni ze zdejšího prostředí.
Ve čtvrtek 27. května proběhlo na půdě školy slavnostní předání cen od hostů a podporovatelů dopravní výchovy. Za Kraj Vysočina přijela radní pro oblast školství Ing. Jana
Fialová, MBA, z jejíchž rukou symbolicky převzali dva starší žáci, Andrea Musilová
a Jan Štěpánek, a mladší žák Adam Procházka jízdní kola pro nejlepší jezdce krajského
kola soutěže. Krásné dárky v podobě mobilních telefonů pro všech osm soutěžících obou
týmů věnoval tradiční podporovatel školy a ředitel firmy BDS Ing. Miloslav Kliment, který
navíc přidal milou pozornost v podobě balíčků pro všechny žáky školy. Dárkové poukazy
na nákup sportovních potřeb předali žákům ředitel základní školy Mgr. Milan Malý a starostka obce Osová Bítýška Mgr. Lenka Štěpánková. Celé předávání se neslo ve slavnostním duchu a bylo cítit, že si tuto vzácnou chvíli užívali nejenom sami finalisté, ale i jejich
spolužáci a budoucí nástupci z dopravního kroužku.
Veronika Vošická Buráňová

PODĚKOVÁNÍ MYSLIVCŮM
Letošní setkání myslivců a seniorů na myslivecké chatě, bylo jako každý rok velice
pohodové. Při opékání špekáčků jsme si povídali o přírodě, práci a povinnostech myslivců
a také zavzpomínali na minulá setkání.
Děkujeme myslivcům za toto pozvání a za čas, který nám věnují, velice si toho vážíme
a těšíme se na příští rok.
Jana Požárová za Seniorklub

LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ
Letní škola seniorů byla letos rozdělena do dvou částí. První část cyklu přednášek
už je za námi a navštívilo ji 730 spokojených seniorů z Vysočiny.
Do první části Letní školy seniorů byla vybraná tato města: Jaroměřice nad Rokytnou,
Třebíč, Velká Bíteš, Nové Město na Moravě, Třešť, Polná, Humpolec, Havlíčkova Borová,
Vyskytná a Pacov. V těchto obcích senioři vyslechli sérii tří přednášek, kterou zahájila Iva
Georgievová s přednáškou Spánek – základní kámen pevného zdraví. Účastníci přednášek
se dozvěděli, že je důležité ulehat ke spánku ve stejný čas, pokud možno s klidnou myslí,
a dostali i pár receptů na uklidňující čaje. Výborným prostředkem pro kvalitní spánek je
i krátká podvečerní procházka místo sledování televize.
Druhou přednášku, s názvem Co si ženy pamatují a muži zapomínají, skvělým způsobem přednesla certifikovaná trenérka paměti Jana Vejsadová, kterou svým laskavým
vyprávěním a verši doprovázel básník František Novotný. Milé a poetické setkání bylo
doplněno i písněmi, které František Novotný otextoval.
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Zatím poslední přednášku z první části Letní školy přednesla paní Ludmila Horáková,
která povídala o pitném režimu a životosprávě v každém věku. Návštěvníci se dozvěděli
o správném pitném režimu, o způsobu konzumace cukru, mouky, masa a dalších surovin, které v rozumné míře pomáhají, ale všeho s mírou. Vyzvala seniory k tomu, aby se
vrátili ke zkušenostem našich předků, aby se starali o své tělo i mysl a žili v duchu hesla
„žij a nechej žít – s láskou k životu“.
V první části Letní školy seniorů byla nejhojnější účast seniorů v Třebíči, kde byl
o přednášky opravdu enormní zájem, a to díky zápalu a entusiasmu hlavního organizátora
přednášek, pana Pavla Šabatky. Stejně tak ve Velké Bíteši se paní Silvie Kotačková zasloužila o hojnou účast seniorů a zázemí pro pořádání přednášek. Pan Zdeněk Liška v Novém
Městě na Moravě rovněž přispěl k vysoké účasti seniorů a díky vstřícnosti ředitelky Novoměstských sociálních služeb, paní Hany Janů, se přednášky konaly v příjemném prostředí.
Velký dík všem výše jmenovaným.
Obrovskou poklonu zaslouží malá obec Havlíčkova Borová, kam zástupci obce s pomocí hasičů sami sváželi seniory ze spřátelené obce Malá Losenice. A pro všechny účastníky děvčata ze sdružení Trojháček připravila skvělé občerstvení. Je vidět, že i na malé
obci se dá žít aktivně a mladí lidé mají pro seniory pochopení a dokáží jim připravit příjemnou náplň volného času. Všem patří veliký dík i obdiv.
I v ostatních městech byla skvělá spolupráce se spolupořadateli přednášek a patří jim velké
poděkování za vstřícný přístup k dané aktivitě. Senioři, kteří navštívili přednášky ve všech
deseti uvedených městech, ocenili v hodnotících dotaznících nejen prostředí, ale i obsah
přednášek a nešetřili slovy chvály. Řada seniorů se loučila se slovy „tak zase příští rok“...
Ve druhé polovině Letní školy, která bude ukončena začátkem září, se dostalo i na tato
města Vysočiny: Hrotovice, Číměř, Měřín, Malá Losenice, Chotěboř, Světlá nad Sázavou,
Košetice, Nová Cerekev, Brtnice a Přibyslavice. O přednášky se postaral pan Aleš Chytil
– Rozhýbejme svoje klouby a tělo pomocí vývojových metod, dále pan Peter Gajdoštin
– Zahrádka pro radost i pro zdraví a na závěr paní Gabi Hradecká – Jak si doma upéct
kváskový chléb.
Táňa Křížová

ROZŠIŘUJEME SBÍRKOVÝ FOND
Na konci 19. století místní učitel a historik Jan Tiray (1858–1925) pořádal na bítešské
radnici městské písemnosti a povšimnul si některých starobylých předmětů, které by zasluhovaly uchování. Tyto předměty vyčlenil a dal podnět k založení Městského muzea ve
Velké Bíteši a rovněž muzejního spolku, který by se o památky staral.
Obyvatelé Velké Bíteše a okolních obcí tvorbu sbírkového fondu muzea podpořili
dalšími dary. Poprvé byla sbírka prezentovaná v září roku 1925 při slavnosti otevření
muzea. Především z darů místních, ale i přespolních občanů s většími či menšími
vazbami na Velkou Bíteš byl sbírkový fond budován až do roku 1960, kdy tehdejší
Okresní muzeum ve Velké Bíteši zaniklo zároveň se zrušením tzv. malých okresů.
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Část sbírky byla převezena do Okresního muzea ve Žďáře nad Sázavou, část zůstala
deponována na původním místě.
Muzeum bylo znovu otevřeno v roce 1985 jako odloučené pracoviště pobočky okresního muzea. Od té doby sbírková činnost pokračuje. Na počátku devadesátých let instituce
žďárského okresního muzea zanikla a bítešské sbírky byly navráceny zpět.
Předměty byly získány většinou formou daru z území města Velké Bíteše a jeho přirozeného spádového okolí. Nejstarší předměty podsbírky pocházejí ze středověku (jednotliviny
a archeologické nálezy), valná většina je však z 19. a 20. století.
Městské muzeum ve Velké Bíteši se obrací na čtenáře Zpravodaje s prosbou o pomoc při
rozšiřování svého sbírkového fondu. Čas neúprosně plyne dál a muzejní sbírky je potřeba doplňovat a rozšiřovat nejen o předměty historické, předválečné nebo válečné. Stále aktuálnější je
potřeba obohacovat sbírkový fond také o předměty z 50. – 90. let 20. století. Kromě výtvarného
umění, například soch i předměty, které se nám v domácnosti mnohdy zdají přežité a nekorespondují se současnými trendy moderního designu nebo již nesplňují funkčnost či technologický vývoj, nemusí notně skončit na půdě, v garáži nebo ve sběrném dvoře. Jako součást
sbírkového fondu muzea mohou vykreslit časové období, v němž figurovaly jako novinka na
trhu, nový designový prvek nebo svého času pracně sehnané nedostatkové zboží.
Samostatnou kapitolu tvoří fotografie, které zachycují dobovou podobu bítešských ulic
i okolí města samého. Ty jsou podstatným dokladem o vývoji města a okolí a hojně užívaným materiálem nejen pro výstavní účely, ale i pro badatelskou činnost, ať už z řad
soukromých badatelů, tak i městské samosprávy nebo památkové péče. Často nalezené
fotografie v pozůstalostech nebo po desítkách let znovu objevené ve staré krabici, na nichž
ani nepoznáváme zvěčněné osoby, jsou vypovídající například pozadím/místem pořízení
fotografie, na kterém jsou zachycené domy, celé ulice nebo pohledy na město a okolí.
Pokud o rodinnou památku nechcete přijít, fotografie je možno muzejním pracovníkem
oskenovat a originál vám tak zůstane v rodinném albu.
Pokud vás tento článek oslovil, neváhejte kontaktovat pracovníka bítešského muzea
Mgr. Ivo Kříže na telefonním čísle 566 789 380 nebo 731 852 112. Možný je také kontakt
prostřednictvím e-mailové adresy muzeum.velkabites@seznam.cz. Městské muzeum ve
Velké Bíteši váš dar zařadí do sbírkového fondu, kde bude uchováván jako doklad daného
období pro příští generace.
Ivo Kříž

ZÁŘÍ, ZÁŘÍ, NA LÉTO JDE STÁŘÍ…
Znáte tuhle písničku od autorů Uhlíře a Svěráka? Pokračuje: zlaté slunce září malátně
a s únavou … Ano, léto už pomalu končí, ale věřím, že si ještě užijeme pěkné a slunečné
dny. Jak jste strávili léto? Také vám připadá, že prázdniny moc rychle utečou? Dětem
a ostatním školou povinným určitě ano. Léto je čas dovolených, odpočinku, na který se
mnozí z nás těší. Odpočinek je velmi důležitý pro obnovení sil a regeneraci nejen těla, ale
i duše. V dnešní době jsou na člověka kladeny velké nároky, požadují se výkony v zaměst-
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nání, máme povinnosti v rodině a další aktivity. Občas se dostaví únava. Ta sama o sobě
není něco negativního, je to signál těla, že potřebuje odpočívat. Pokud se člověk dostane
do situace, kdy je nucen neustále překonávat únavu a nemá dostatek odpočinku, může se to
odrazit na jeho zdravotním stavu.
Někdo odpočívá na dovolené u moře, někdo s dobrou knihou, či u filmu, jiný relaxuje při
práci na zahradě nebo při sportu. V Bibli se také mluví o odpočinku. V podstatě celou touto
knihou se táhne poselství o tom, že Bohu na člověku záleží a nabízí mu možnost odpočinout si
v Jeho blízkosti. Kdo po tom touží, může od Něj nabrat novou sílu, pokoj a moudrost.
V knize Izajáš, ve 40. kapitole, verš 31, se píše: Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina,
nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
Přijďte si popovídat a načerpat nové síly. 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 požehnané září Věra Pokorná

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY
Již dlouhou dobu sleduji, že v Bíteši máme spoustu míst, kudy není snadné projet s kočárkem nebo na vozíčku. Jsou to především místa s hustější zástavbou, jako např. lokalita
U Stadionu. Protože pracuji jako projektant a spoustu věcí sleduji okem stavaře, rád bych
přispěl k tomu, aby co nejvíce míst ve městě bylo bezbariérových. V průběhu podzimu
budu ve spolupráci s majetkovým odborem města Velká Bíteš a Technickými službami
tato místa mapovat. Následně projednáme reálné možnosti úpravy a realizaci těchto míst.
Jan Václav Brym, zastupitel města Velké Bíteše

SPORT
FOTBALOVÝ KEMP
V týdnu od 5. – 9. 8. se ve Velké Bíteši konal 1. ročník Sportovně – fotbalového kempu,
kterého se účastnili nejen hráči našeho klubu. Zázemí nám poskytla místní Základní škola
Velká Bíteš, kde jsme využívali jednu třídu jako společenskou místnost a sportovní zázemí

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Září 2019 | 43

Společné foto účastníků. | Foto: Archiv FC Spartak

tělocvičny i venkovního hřiště. Dopolední program probíhal na fotbalovém hřišti, kde hned
z rána byl trénink zaměřený zejména na individuální práci s míčem, souboje 1 na 1 a zakončování. Po svačině byly pro kluky nachystané výzvy - za jejich úspěšné splnění získávali celý
týden samolepky hráčů z Ligy mistrů do svého vysvědčení. Na oběd jsme docházeli do restaurace Naše bítešská, kde pro nás bylo vždy připravené výborné menu. Odpolední program
se nesl v duchu sportovních her a turnajů. Kluci si vyzkoušeli házenou, vlajkovanou, úpoly,
gymnastická cvičení a další aktivity. Také jsme v průběhu týdne absolvovali výšlap z Bíteše
na koupaliště v Lesním Hlubokém. Za sebe musím říct, že pro nás byl kemp velice příjemný
a doufám, že si ho kluci užili stejně jako my. Pevně věříme, že se z kempu stane tradice
a podaří se nám zorganizovat i 2. ročník této akce.
Michal Axamit šeftrenér mládeže FC

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 23/2019 KONANÉ DNE 24. ČERVNA 2019
2/23/19/RM – souhlasí s pořízením dvou sad bítešských krojů pro hodový pár v hodnotě 42.000
Kč Informačním centrem a Klubem kultury Města Velká Bíteš, příspěvkovou organizací, dle návrhu
ředitele organizace, a to z rezervního fondu ICKK.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 8. 2019
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3/23/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatně převést pozemek p. č. 3991 orná půda o výměře
586 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 7. 2019
4/23/19/RM – pověřuje odbor majetkový zajištěním dodávky a instalace repliky školního zvonku
v objektu historické budovy základní školy na ul. Tišnovská č. p. 115 ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
5/23/19/RM – souhlasí se zrušením autobusové zastávky „Velká Bíteš – OPP“.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 7. 2019
6/23/19/RM – rozhoduje svolat mimořádné zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 22. 7.
2019 v 17.00 hodin.
odpovědnost: starosta termín: 28. 6. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 24/2019 KONANÉ DNE 8. ČERVENCE 2019
2/24/19/RM – schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 22/2019 ze dne 10. 6. 2019 a č. 23/2019
ze dne 24. 6. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 8. 7. 2019
3/24/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů Základní uměleckou školou, Velká
Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4259/19.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2019
4/24/19/RM – ukládá řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace zpracovat materiál týkající se otázky zachování poskytování lékařské služby první pomoci pro případnou změnu
ve zřizovací listině organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 26. 8. 2019
5/24/19/RM – rozhoduje uzavřít se společností E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, předloženou smlouvu o nájmu
části pozemku p. č. 226 v k. ú. Velká Bíteš, pro vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily,
včetně 2 vyhrazených parkovacích míst.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
6/24/19/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 5/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2019
7/24/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš,
příspěvkovou organizací na pořízení repliky školního zvonku dle žádosti č.j. MÚVB/4593/19
s tím, že pokud to bude možné, zajistí organizace na zvonek umístění letopočtu 2019.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 8. 2019
8/24/19/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava o poskytnutí dotace FV 2735.0013 na realizaci projektu: “Nasvětlení přechodu pro chodce na silnici II/379“ z FONDU VYSOČINY programu “Bezpečná
silnice 2019“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2019
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9/24/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 35 mil. Kč na
profinancování investiční akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě
969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor finanční termín: 22. 7. 2019
10/24/19/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 6/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 22. 7. 2019
11/24/19/RM – bere na vědomí zápisy z jednání osadního výboru v Košíkově konaných dne 21. 6.
2019 a 27. 6. 2019.
12/24/19/RM – doporučuje ZM
a) rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 5315 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
5.270,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku
a
b) rozhodnout zamítnout návrh na směnu části pozemku p.č. 5315 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města za část pozemku
p.č. 5304 zahrada o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 7. 2019
13/24/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení uzavřené
dne 4. 2. 2003 s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 59
501 Velká Bíteš spočívající ve zkrácení 20leté lhůty, na kterou se účastníci dohody zavázali nezřídit
k budově č.p. 282, která je součástí pozemku p.č. 2996 v k.ú. Velká Bíteš zástavní právo a pronajímat byty zvláštního určení zásadně zdravotně postiženým osobám bez jakékoliv jejich finanční
spoluúčasti na pořízení bytu nebo na uzavření nájemní smlouvy, a to na dobu 15 let.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 7. 2019
14/24/19/RM – rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu, jejímž předmětem bude 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: 31. 7. 2019
15/24/19/RM – rozhoduje propachtovat část pozemku p.č. 376 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
150 m2 v k.ú. Velká Bíteš za 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
16/24/19/RM – rozhoduje na základě žádosti společnosti Česká telekomunikační infrastruktura,
a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 uzavřít smlouvu o zřízení věcného
břemene k částem pozemků p.č. 8, 151, 177/1, , 177/10, 177/11, 186, 187/7, 187/12, 187/13, 1238/1,
1239/1, 1314/1, 1341/1, 1342/1, 1342/2, 1342/9, 1342/23, 1342/24, 1351/1, 1351/2, 1353, 1352/1
v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívajícího ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
17/24/19/RM – rozhoduje pronajmout část pozemku p.č. 2038/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 15 m2 v k.ú. Velká Bíteš za 20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
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18/24/19/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
ukládá jednateli společnosti doplnit materiál předložený dne 10. 6. 2019 pod č.j. MÚVB/4144/19
o velkoobjemový sběr odpadů a předložit návrh výhledu úprav v areálu sběrného dvora Karlov týkající se provozu vlastního sběrného dvora.
odpovědnost: jednatel TS termín: 26. 8. 2019
19/24/19/RM – ukládá odboru majetkovému provést kontrolu stavu kanalizace a chodníků v ulici
Lánice v úseku od mateřské školy po konec města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 8. 2019
20/24/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš,
od 1. 8. 2019 za nájemné 65 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva a na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
21/24/19/RM – bere na vědomí informaci předsedy TJ Favorit Brno o záměru uspořádat mezinárodní cyklistický závod Visegrad 2020, který by probíhal ve spolupráci s městem Velká Bíteš.
22/24/19/RM – rozhoduje pořídit kované provedení závěsu zvonu od pana Tasovského, pro zvon
o výšce 200 mm, a zajistit jeho umístění v historické budově Základní školy Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2020
23/24/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 2538/11, trvalý travní porost
o výměře cca 14 m2 a části pozemku p.č. 2539/178, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 3 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
24/24/19/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace (ID FV01987.0016) s Krajem
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na akci „Velká Bíteš – Nasvícení přechodů pro chodce“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
25/24/19/RM – rozhoduje nesouhlasit se změnou záměru S.O.K. real, a.s., Hrotovická-Průmyslová
Zóna č.p. 162, Střítež, 674 01 Třebíč, na realizaci samostatných RD a trvat na předjednané variantě
dvojdomků v lokalitě Babinec.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
26/24/19/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01
Velké Meziříčí, IČ 607 32 610, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.16102/2018. Předmětem dodatku je
navýšení ceny díla o částku 22.125 Kč bez DPH, což je 26.771 Kč včetně DPH z důvodu odstraňování části kamenného soklu z čelní strany budovy č.p. 87.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 9. 2019
27/24/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout revokovat usnesení č. 28/6/19/ZM a nahradit ho novým
usnesením ve znění:
ZM rozhoduje
a) úplatně převést:
- 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,
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- 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. 282/6 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,
- 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,
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- 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,
- 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,
-	spoluvlastnický podíl 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. 282/19 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. 282/21 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. 282/23 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,
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-	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,
-	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,
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva
Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se
splatností kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
a
b) úplatně převést
-	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,
z vlastnictví Města Velká Bíteš, do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05
402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů
ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž pokud Bytové družstvo města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem
Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš nevyužije svého zákonného předkupního práva ke
koupi id. 359/470 uvedených nemovitostí do 25. 7. 2019, tak úplatně nabýt
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-	id. 111/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id.
1642650/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2
ve výši id. 1642650/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš
z vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
116.500 Kč se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu
o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 7. 2019
28/24/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést: id. 359/470
-	bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996, v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id.
1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2
ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 519.400,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před
podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného
předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí
spoluvlastnického podílu hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 7. 2019
29/24/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:
id. 359/470
-	bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id.
2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2
ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 863.130,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před
podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného
předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí
spoluvlastnického podílu hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 7. 2019
30/24/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:
id. 359/470
-	bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id.
1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve
výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 534.680,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před
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podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného
předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí
spoluvlastnického podílu hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 7. 2019
31/24/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:
id. 359/470
-	bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id.
2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2
ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 874.590,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před
podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného
předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí
spoluvlastnického podílu hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 7. 2019
32/24/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:
id. 359/470
-	bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id.
1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve
výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 569.050,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před
podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného
předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu. Náklady související s koupí
spoluvlastnického podílu hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 7. 2019
33/24/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout zastavit následující nemovité věci v k.ú. a obci Velká
Bíteš uzavřením zástavní smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha:
-	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,
-	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,
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-	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
2530480/64048780,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471
ve výši id. 2530480/64048780,
-	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
2486770/64048780,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471
ve výši id. 2486770/64048780,
-	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
1652050/64048780,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471
ve výši id. 1652050/64048780,
-	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
2516380/64048780,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471
ve výši id. 2516380/64048780,
-	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
2492880/64048780,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471
ve výši id. 2492880/64048780,
-	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
1585780/64048780,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471
ve výši id. 1585780/64048780,
-	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
2519670/64048780,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471
ve výši id. 2519670/64048780,
-	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
2545990/64048780,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471
ve výši id. 2545990/64048780,
-	id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
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-	spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id.
2534710/64048780,
-	spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši
id. 2534710/64048780,
-	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,
-	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,
-	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,
-	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,
-	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,
-	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,
-	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,
-	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,
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-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2
ve výši id. 1660040/64048780,
-	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,
-	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,
-	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.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 7. 2019
34/24/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 278/13 v budově č.p. 278 na
p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na
pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci
Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
35/24/19/RM – doporučuje ZM pověřit zastupováním města Velká Bíteš při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš, a to s účinností od 1. září 2019 do doby
ukončení volebního období zastupitelstva města.
odpovědnost: místostarostka města termín: 22. 7. 2019
37/24/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti „David“ spol. s r.o., Lánice 311,
595 01 Velká Bíteš, IČ:15545130, na provedení výměny části vnitřního rozvodu požární vody (horizontální potrubí), v bytovém domě č.p. 475 ve Velké Bíteši v ulici U Stadionu, za cenu 89.035,00 Kč
bez DPH (102.390,00 Kč včetně DPH 15%) a tyto práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
38/24/19/RM – ukládá odboru výstavby a životního prostředí zpracovat stanovisko objednatele k dalším činnostem na novém územním plánu Velká Bíteš, které bude zasláno zhotoviteli, a svolat jednání se zhotovitelem k aktualizaci harmonogramu nového územního plánu
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí termín: 18. 7. 2019
39/24/19/RM – bere na vědomí informaci odboru majetkového týkající se pozemku p.č. 57,
jehož součástí je budova č. p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
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40/24/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace
ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ: 253 22 257, kterým se mění předmět plnění a navyšuje se cena díla o 1.602.321,24 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
41/24/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na opravu a rekonstrukci lávky Za Potokem
– levá od zhotovitele ve výši 268.700,- Kč bez DPH, tj. 325.127,- Kč včetně DPH a uzavřít s ním
smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 25/2019 KONANÉ DNE 22. ČERVENCE 2019
2/25/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 24/2019 ze dne 8. 7. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 22. 7. 2019
3/25/19/RM – rozhoduje souhlasit s nákupem nového automobilu Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací, dle žádosti organizace č.j. MÚVB/4290/19.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2019
4/25/19/RM – bere na vědomí informace ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace
o stavu lékařské služby první pomoci.
5/25/19/RM – rozhoduje neposkytnout klubu ASM Porta Dolní Loučky finanční podporu z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/4916/19.
odpovědnost: starosta termín: 31. 7. 2019
6/25/19/RM – rozhoduje souhlasit s převodem 15.211 Kč z rezervního fondu do investičního fondu
dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4972/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2019
7/25/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr výpůjčky stavby garáže na části pozemku p.č. 10 v k.ú.
Velká Bíteš na dobu 10 let.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
8/25/19/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,
PSČ 110 00 jako oprávněným z věcného břemene smlouvu k části pozemku p.č. 382/1 v k.ú. Vlkov
u Osové Bítýšky v rozsahu dle geometrického plánu č. 349-35/2017, k části pozemku p.č. 1469/1
v k.ú. Březské v rozsahu dle geometrického plánu č. 262-34/2017, k částem pozemků p.č. 1625,
p.č. 1107 a p.č. 1109/1 v k.ú. Níhov v rozsahu dle geometrického plánu č. 446-405/2015 za účelem
vstupu, vjezdu, zajištění provozu, kontroly, oprav a údržby diagnostického optického kabelu za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
9/25/19/RM – bere na vědomí poděkování starosty obce Křoví SDH Velká Bíteš za pomoc při živelné události dne 19. 6. 2019.
10/25/19/RM – rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným z věcného břemene
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smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na částech pozemků v k.ú.
Košíkov, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci kabelizace venkovního vedení vysokého
i nízkého napětí v místní části Košíkov za jednorázovou úhradu ve výši stanovené dle ceníku úhrady
za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
11/25/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00
Brno, IČ: 607 27 012 na výkon autorského dozoru na akci „Předprostor ZŠ Tišnovská 115, Velká
Bíteš“ za cenu 108.900 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 8. 2019
12/25/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor stavebníka“ na stavbě „Předprostor ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ za cenu 108.900 Kč včetně DPH
a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 8. 2019
13/25/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Revitalizace
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 31. 8. 2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
14/25/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 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 5. 9. 2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
15/25/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš,
na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 za nájemné 45 Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
16/25/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020 a za nájemné 65 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
17/25/19/RM – rozhoduje souhlasit jako účastník řízení s udělením souhlasu ve smyslu ustanovení
§ 14 odst. 1 zákona o odpadech firmě RETURN – OIL s.r.o., se sídlem Karlov 82, 595 01 Velká
Bíteš – Janovice, IČO: 292 39 869 a současně s opravou údaje roční projektované kapacity zařízení
na 1200 t/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2019
18/25/19/RM – schvaluje předběžné náklady na provedení přípravných prací na opravu KD v místní
části Březka, dle skutečnosti max. do výše 20 000 Kč vč. DPH.
RM schvaluje předběžné náklady na opravu části vlysové podlahy, na opravu KD v místní části
Březka, dle skutečnosti max. do výše 60 500 Kč vč. DPH.
RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Elbetron s.r.o. Nové Sady 79, IČO 03769020,
na dodávku a montáž elektroinstalace v KD místní části Březka 83 861,-Kč vč. DPH.
RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČO 76319679, na zednické práce v KD místní části
Březka ve výši 87 742 Kč vč. DPH.
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RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČO 01359975, na provedení sádrokartonového stropu
včetně izolace v KD místní části Březka ve výši 78 750,-Kč není plátcem DPH.
RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČO 71809961, na topenářské práce v KD místní části
Březka ve výši 74 687 Kč vč. DPH.
RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti MOIRY, s.r.o. Březka, IČO 25574159, na dřevěné obložení sálu v KD místní části Březka ve výši 49 992 Kč vč. DPH.
Současně rada města rozhoduje předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2019
19/25/19/RM – rozhoduje zamítnout žádost o úhradě vymístění sítí z parcel č. 2538/27, 2539/101,
2538/3, 2538/24 v k.ú. Velká Bíteš na náklady města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
20/25/19/RM – bere na vědomí předložený HMG (časový harmonogram postupu práce včetně odhadovaných nákladů) na zprovoznění sportovního areálu s tenisovými kurty na pozemku p.č. 198/3,
p.č. 198/4 a p.č. 198/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš a pověřuje odbor majetkový k postupným krokům
k zprovoznění tenisového areálu dle předloženého harmonogramu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: průběžně
21/25/19/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě na Projektovou dokumentaci stavby
„Místní komunikace K Mlýnům a Pod Babincem“ uzavřenou s, IČO 15261182, jehož předmětem
bude prodloužení termínů:
- dokumentace pro společné povolení
- související inženýrská činnost
- dokumentace pro provádění stavby
do 31. 1. 2020.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
22/25/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele opravy zábradlí lávky v ulici Růžová ve výši 134.800 Kč bez DPH tj. 163.108 Kč včetně DPH a uzavřít smlouvu o dílo na opravu
zábradlí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 8. 2019
23/25/19/RM – souhlasí s instalací kamenného kříže na pozemku parc.č. 5192/1 v k.ú. Holubí Zhoř
s tím, že konečnou podobu kříže odsouhlasí odbor majetkový a instalaci i příslušné povolení k jeho
umístění zajistí žadatel na své náklady.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
24/25/19/RM – souhlasí s umístěním letního posezení před provozovnou Hotel Jelínek před objektem čp. 83 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši, a to o víkendech v měsících červenec a srpen
2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 7. 2019
25/25/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš, a to ke
dni 31.07.2019. Zároveň rozhoduje uzavřít dohodu o uznání dluhu.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
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26/25/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace
ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení stavby do 20. 8. 2019, předmět plnění a navyšuje
se cena díla o 1.769.274,34 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
27/25/19/RM – rozhoduje změnit usnesení č. 6/1/18/RM ze dne 12. 11. 2018 tak, že s účinností od
1. 8. 2019 stanoví tajemníkem kontrolního výboru vedoucího odboru správního.
odpovědnost: vedoucí odboru správního termín: průběžně

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 26/2019 KONANÉ DNE 31. ČERVENCE 2019
2/26/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 25/2019 ze dne 22. 7. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 31. 7. 2019
3/26/19/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 7/2019.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 7. 2019
4/26/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 7 Pojistné smlouvy č. 2731319909 s firmou UNIQA
pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 15. 9. 2019
5/26/19/ RM – rozhoduje uzavřít se společnosti E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400, předloženou smlouvu připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12538786.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Pastyříková termín: 30. 9. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 7/2019 KONANÉHO DNE 22. ČERVENCE 2019
1/7/19/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Ing. Josefa
Jelínka
3/7/19/ZM: pověřuje paní JUDr. Alenu Malou zastupováním Města Velká Bíteš při výkonu funkce
předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš, a to s účinností od 1. září 2019 do
doby ukončení volebního období zastupitelstva města.
4/7/19/ZM: bere na vědomí zápis č. 05/2019, 07/2019, 08/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.
5/7/19/ZM: bere na vědomí zápis č. 06/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš.
6/7/19/ZM: schvaluje přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 35 000 000,00 Kč se splatností 31. 12. 2020 s úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,19% p.a. s Komerční bankou , a.s. se
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 a rozhoduje uzavřít Smlouvu
o úvěru dle podmínek stanovených touto Smlouvou.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 8. 2019
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7/7/19/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené radou města dne 8. 7. 2019.
8/7/19/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 6/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2019
9/7/19/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 6. 2019.
10/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš
a) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 5315, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
5.270,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku
a
b) rozhoduje zamítnout návrh na směnu části pozemku p.č. 5315, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města za část pozemku p.č.
5304 zahrada o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
11/7/19/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt do vlastnictví města Velká Bíteš 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. 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 poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
12/7/19/ZM: rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení uzavřené dne 4. 2. 2003
s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 59 501 Velká Bíteš
spočívající ve zkrácení 20-ti leté lhůty, na kterou se účastníci dohody zavázali nezřídit k budově
č.p. 282, která je součástí pozemku p.č. 2996 v k.ú. Velká Bíteš zástavní právo a pronajímat byty
zvláštního určení zásadně zdravotně postiženým osobám bez jakékoliv jejich finanční spoluúčasti na
pořízení bytu nebo na uzavření nájemní smlouvy, na dobu 15 let.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
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13/7/19/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 3991 orná půda o výměře 586 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš do vlastnictví Moravského rybářského svazu, z.s., pobočného spolku Velká Bíteš
IČ: 005 57 358, se sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.500,- Kč. Náklady související s koupí pozemku hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
14/7/19/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 28/6/19/ZM a nahradit ho novým usnesením
ve znění: ZM rozhoduje
a) úplatně převést:
-	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. 282/6 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,
-	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,
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-	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,
-	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,
-	spoluvlastnický podíl 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. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
-	spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id.
2503220/64048780,
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-	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. 282/21 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. 282/23 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,
-	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 vše
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města
Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností
kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí
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a
b) úplatně převést
-	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,
z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05
402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti
dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí, přičemž pokud Bytové družstvo města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se
sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš nevyužije svého zákonného předkupního
práva ke koupi id. 359/470 uvedených nemovitostí v rámci jednání své nejbližší členské schůze,
tak úplatně nabýt
-	 id. 111/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká
Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id.
1642650/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-	spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2
ve výši id. 1642650/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš
z vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
166.500,- Kč se splatností kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu
o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020

PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé!
Děkuji Vám za Vaši účast na posledním rozloučení s mojí manželkou Marií Janštovou,
které se konalo 12. 7. 2019. Velmi děkuji za Vaše milá slova útěchy, květinové dary
i zaslané kondolence. Vzhledem k velké účasti nemohu Vám všem osobně poděkovat,
činím tak touto cestou. Díky Vám všem.
Děkuji také tímto Oblastní charitě Žďár nad Sázavou a Pohřební službě Havlišová za velmi
důstojné a citlivé jednání.
Za zarmoucenou rodinu Miloš Janšta, manžel
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Sečení trávy od 0,65kč/m2, tel. č.: 608 065 337.
Palivové dřevo, i suché, tel. č.: 608 065 337.
Prodám chatu v Doubravníku, tel. č. 731 063 271.
Odškodnění za pracovní úraz či dopravní nehodu? Až 100% plnění.
Kontakt: 776 222 823, jana.dvorakova@vaseodskodneni.cz.
Lesní družstvo svazu obcí prodá palivové dříví. Info na tel. č.: 728 166 926.

Máte doma věci, které nepotřebujete? Přijďte si je prodat nebo jenom pokoukat,
co by se Vám mohlo hodit.
Burza (starožitnosti a vše ostatní) v sobotu 14. září 2019 od 7.00 do 12.00
(areál pro prodávající otevřen od 5.00 hodin)
Areál kynologického klubu, Karlov 76, Velká Bíteš
prodejní místo: 150 Kč kupující: 30 Kč děti do 6 let vstup zdarma
Další termíny: 12. října 2019 a 16. listopadu 2019
Občerstvení a WC zajištěno, burza za každého počasí, info na tel. 606 495 527

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 říjen 2019: 19. září 2019. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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