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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
letošní bítešské hody máme za sebou a musím říci, že osobně 
je hodnotím jako celek velmi pozitivně. Samozřejmě každý má 
svůj názor na programovou nabídku, ale myslím, že většina 
návštěvníků hodů byla spokojena. V pondělí po hodové neděli 
jsme svolali mimořádnou radu města, na kterou jsme pozvali 
hlavní organizátory hodů, abychom společně projednali veškeré 
organizační záležitosti. Mezi nimi i ty, které asi běžný návštěv-
ník hodů vůbec nepostřehl, ale kterých bychom se o příštích ho-
dech chtěli vyvarovat. Šlo především o to, jak organizaci hodů 
zefektivnit a zlepšit. Zamýšleli jsme se i nad rozšířením programu, zejména pátečního. Ředi-
tel ICKK Ing. Jelínek představil členům rady města svůj záměr využít hodový pátek k pořá-
dání velkého rockového festivalu na Masarykově náměstí, a to buď od 12.00 hodin, případně 
od 14.30 hodin do cca 1.00 hodiny následující hodové soboty. Vstup na náměstí měl být za 
tímto účelem zpoplatněn. Rada města po diskusi rozhodla hlasováním o tom, že na bítešské 
hody v letech 2020 až 2022 tak jako dosud, nebude placeno vstupné na hodový program 
na náměstí a oficiálně odsouhlasila termíny hodů na následující tři roky. Současně dopo-
ručila řediteli ICKK řešit záměr pořádání rockového festivalu v jiné lokalitě města mimo 
náměstí, případně řešit akci tak velkého rozsahu samostatně mimo termín hodů. Příjemným 
společenským a kulturním oživením hodů byla letos návštěva starosty a vedení rakouského 
městyse Seefeld – Kadolz včetně dechové hudby Ortsmusik. Naši hosté byli zjevně navýsost 
spokojeni, dechová hudba nadchla mnohé Bítešáky a její členové ocenili celkovou úroveň 
programu a pochvalovali si, před jak početným publikem vystoupili. Návštěva rakouských 
partnerů na hodech byla součástí jednorázového projektu programu INTERREG Rakousko 
– Česká republika, který podporuje udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhá ke zlep-
šení ekonomické, sociální a územní integrace v rámci Evropské unie. Na tento projekt se nám 
podařilo získat dotaci. V budoucnu hodláme řešit další případnou spolupráci obou municipa-
lit, a to v oblasti sportu, kultury, školství nebo například hasičství.

Zrekonstruovaná základní škola zahájila provoz podle plánu 2. září. V průběhu září 
jsme ještě dovybavovali některé prostory školy nad rámec dotačního projektu, ale nijak 
to neohrožovalo vlastní výuku. Bylo to samozřejmě náročné pro učitele, kteří se museli 
za pochodu „zabydlet“ a sžít s novým prostředím. Firma Atika-Lysý intenzivně pracuje 
na hlavním nástupním prostoru do objektu školy z ulice Na Valech. Součástí prostranství 
bude i základ pod sochu Jana Amose Komenského, která bude po svém odhalení jedním 
z nepřehlédnutelných prvků tohoto nově přetvořeného prostoru před školou. Tímto bych 
chtěl pozvat vás, bítešské občany, v sobotu 26. října v 15.00 hodin na slavnostní otevření 
zrekonstruované školy, jejíž součástí bude slavnostní odhalení zmiňované sochy a dále ko-
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mentovaná prohlídka školy. Mé pozvání platí rovněž pro tři přednášky v městském muzeu, 
konané v pátek 25. října od 16.00 hodin na téma Komenský a Žerotínové a samozřejmě 
též pro slavnostní sobotní odpoledne v kulturním domě, kterým budou završeny oslavy  
Dne vzniku samostatného Československa v našem městě.

Myšlenka bítešského marketu stále žije. S bítešskou společností BDS a developerskou 
společností OC Velká Bíteš byly v září podepsány smlouvy o koupi pozemků pod budoucí 
páteřovou komunikaci u plánovaného supermarketu na ulici Vlkovská. Vlastní komuni-
kaci na těchto pozemcích pak vybuduje developer jako součást supermarketu. Dle infor-
mace developera by měla být do dvou měsíců hotová změna dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Po následném projednání a vydání změny platného územního rozhodnutí pak 
čeká developera ještě zpracování dokumentace pro stavební povolení. Pokud nedojde  
k nějaké komplikaci, stavba by měla být po získání stavebního povolení zahájena nejpoz-
ději na jaře 2021. Tak, jak za léta sleduji situaci kolem výstavby marketu ve Velké Bíteši,  
jsme v současné době nejblíž reálnému zahájení stavby. 

V těchto dnech dokončujeme prováděcí projekt pro rekonstrukci a rozšíření mateřské 
školy na Masarykově náměstí, a to včetně podrobného rozpočtu, který nám dá aktuální 
informaci o celkových nákladech akce. Docela nepříjemně mě v této souvislosti překvapil 
vývoj cen stavebních materiálů a prací ve stavebnictví. Mezi roky 2018 a 2019 totiž došlo 
k meziročnímu nárůstu cen o 18% a tento trend dále pokračuje. Nejen Velká Bíteš bude 
mít problém s investiční výstavbou, je to celostátní záležitost. Podle původního propočtu 
zpracovaného dle dokumentace pro stavební povolení, mělo město na akci hradit z roz-
počtu města 19 milionů Kč a dotace byla předběžně stanovena na 37 milionů Kč. Pokud se 
celkové náklady akce zvýší, a maximální výše dotace bohužel zůstává stejná, město bude 
muset zaplatit víc, než zatím předpokládalo. Budeme se proto snažit co nejdříve vypsat  
a vyhodnotit výběrové řízení. Časový rozměr dotace nám dává prostor k případnému opa-
kování výběrového řízení, pokud by soutěžní dodavatelské ceny byly pro nás nevýhodné.

Zahájení stavebních prací předpokládáme na konci příštího roku, přičemž dokončení 
stavby by mělo být nejpozději do roku 2022. Dle odborného odhadu doby výstavby by sta-
čilo zahájit stavbu až v roce 2021. My však nemůžeme čekat, potřebujeme stavět za ceny, 
které jsou co nejbližší těm současným. 

Bohužel se problémy růstu cen stavebních prací týkají i dalších našich zamýšlených 
projektů. Stejně jako mateřská škola je na tom i rekonstrukce základní školy speciální 
na Tišnovské ulici, kde v současnosti máme příslib dotace ve výši cca 25 milionů Kč  
a stojíme před zahájením prací na prováděcím projektu stavby. Asi nejhorší situace je však 
u dotace na výstavbu domova pro seniory. V minulé dotační výzvě byla hranice dotace 
stanovena na maximálně 75% oprávněných nákladů stavby, nejvýše však 75 milionů Kč. 
To přesně odpovídalo projektované první etapě výstavby bítešského Domova seniorů (Do-
mova se zvláštním režimem), jejíž náklady jsme odhadovali na sto milionů Kč. V aktuální 
vyhlášené dotační výzvě je však Ministerstvem práce a sociálních věcí maximální dotace  
u projektu stanovena na cca 24 milionů. Za těchto podmínek do výzvy nepůjdeme a bu-
deme jednat s krajem a ministerstvem o dalších možnostech financování našeho záměru. 
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Podle mého názoru, je současná situace příkladem nesprávného postupu státu v oblasti 
dotační politiky u staveb tohoto sociálního typu. 

V minulém měsíci se uskutečnilo jednání se zástupci Krajské správy a údržby silnic  
a Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, ze kterého vyplynulo, že Rajhradská ulice 
se bude rekonstruovat až v roce 2021. Velká Bíteš se dostala mimo krajský plán akcí,  
které budou realizovány v příštím roce. S ohledem na optimalizaci rozpočtu města v roce 
2020 jsme s posunem akce souhlasili, ovšem v roce 2021 je nezbytné rekonstrukci provést, 
aby příslušná povolení pro stavbu nepozbyla platnost.

Na webových stránkách města jsme v září veřejnosti sdělovali naše stanovisko k údržbě 
prostranství a provozování sítí na nové ulici Lomená. Celý prostor této ulice včetně pří-
jezdové komunikace, parkovišť, veřejného osvětlení a zeleně je stále v majetku develo-
pera – společnosti JOKA Acces s.r.o. a tudíž mimo správu a údržbu města. Majitelé bytů 
v obou bytových domech se proto v případě nutnosti musí obracet přímo na zástupce této 
společnosti.

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Pondělí 7. října 2019 v 19.00 hodin 
KONCERT BHP - TRIO ACTAEON
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Čtvrtek dne 3. října 2019 od 17.00 hodin
HISTORICKÁ LITERATURA VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ
Přednáška PhDr. Vlastimila Vondrušky, CSc.
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Sobota 5. října 2019 od 8.00 do 12.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PBS
Aktivity pro děti a dospělé, prohlídka areálu, dárečky, občerstvení a mnoho dalšího.
První brněnská strojírna, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: První brněnská strojírna

Sobota 5. října 2019 od 9.00 do 11.30 hodin
BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Sobota 5. října 2019 v 15.00 hodin
OSLAVY PAMÁTNÉHO DNE SOKOLSTVA
Venkovní prostor u sokolovny v Radoškově
Obec Přibyslavice u této příležitosti společně s tělocvičnou jednotou odhalí 
pamětní desku sokolům i dalším obětem světových válek a totality nastupující 
po roce 1948 z řad občanů naší obce. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. 
Program: Zábavní program, odhalení pamětní desky v 16.00, 
prezentace obnovy sokolovny v 17.00, vyhlášení veřejné sbírky na záchranu 
sokolovny v Radoškově, hudební program, volné diskuse a zábava, 
ukončení akce v 19.00 hodin.
Organizuje: Tělocvičná jednota Sokol Přibyslavice

Od 7. října do 11. října 2019
TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Mimo jiných, již tradičních akcí proběhnou tvořivé rukodělné dílny 
pro veřejnost v úterý 8. 10. a ve čtvrtek 10. 10. od 14.00 hodin. 
Domov bez zámku, Na Výsluní, Velká Bíteš
Organizuje: Domov bez zámku ve Velké Bíteši

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
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru. Vstupné: 200 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa 9. října 2019 v 15.30 hodin
DRAKIÁDA
Na kopci mezi 1. a 2. mlýnem. 
Odchod ze školky je v 15.00 hodin.
Program – velká draková soutěž – diplomy pro nej…, 
dárek, sladkost a čaj pro všechny děti, opékání špekáčků přinesených z domova
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
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Od 14. října do 25. října 2019 po – pá 8.00 – 17.00 hodin, so 9.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ 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

Středa 16. října 2019 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Hosté JUDr. Alena Malá, místostarostka města, Ing. Pavel Gajzura, jednatel technických služeb
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
Organizuje: Seniorklub

Od 18. října do 27. listopadu 2019
VÝSTAVA „MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY KRAJE VYSOČINA“
Vernisáž ve čtvrtek 17. října v 17.00 hodin
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje:  Městské muzeum ve Velké Bíteši a Muzeum Vysočiny Třebíč

Úterý 22. října 2019 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – v Zelené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Čtvrtek 24. října 2019
„DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER“
Při návštěvě informačního centra dostanete kávu nebo reflexní pásku zdarma. 
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Organizuje: Asociace turistických informačních center ČR a TIC ve Velké Bíteši

Sobota 25. října 2019 od 16.00 do 17.30 hodin
JEDNOTA – KOMENSKÝ – ŽEROTÍN – STÁTNOSTI – přednášky pro veřejnost  
k oslavě dne vzniku samostatného Československa
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
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Sobota  26. října 2019 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – SVATÁ HORA
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Sobota 26. října 2019 od 15.00 hodin
OSLAVA DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
Od 15.00 hodin – předprostor hlavního vstupu Základní školy Velká Bíteš ulice 
Na Valech, 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
Moderátor: Alexander Hemala
Od 16.30 hodin – přivítání hostů, prohlídka vybraných fotografií soutěže 
„Velká Bíteš v zrcadle“ v horním foyer KD
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
Vstupné na slavnostní odpoledne v KD – 200 Kč dospělí, děti do 18 let zdarma. 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 29. října 2019 od 17.00 hodin
Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA LIPNO
Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

POZVÁNKA NA AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
VE VELKÉ BÍTEŠI

Pěší pouť do Netína
Sobota 5. října v 10.45, odchod od fary ve Velké Bíteši
Příprava na svátost biřmování
Zahájení v pátek 11. října v 19.00 na bítešské faře, následně setkání každých 14 dní
Děti zpívají v minischole
Sobota 12. října v 15.30, Velká Bíteš – fara
Odpoledne pro děti plné her
Sobota 12. října v 16.00, Velká Bíteš – fara
Večer chval
Pána v Nejsvětější svátosti budeme chválit zpěvem, modlitbou a tichou adorací. 
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Neděle 13. října v 18.00 hodin
Afrika čtyřikrát jinak, aneb Bítešská akademie s Petrem Karáskem
Neděle 20. října v 18.00 hodin
Petr Karásek je vášnivý cestovatel. Ukáže nám Afriku svýma očima. 
Těšit se můžete na fotky z Tanzanských národních parků 
(Serengeti, Ngoro Ngoro, Selous), slumu Mukuru v Keňi či z Jihoafrické republiky. 
V práci Petr pracuje jako ředitel produktové strategie podnikových systémů 
pro střední a východní Evropu ve společnosti Microsoft. 
Mezi jeho záliby patří historie, společenské vědy a ve volném čase 
cestování po světě, četba  a rozvíjení zahrady v Bíteši. 
Bonus pro hosty: Součástí besedy bude ochutnávka tanzánské kávy. 
ZUŠ ve Velké Bíteši
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL Velká Bíteš 

PŘIPRAVUJEME

Sobota 16. listopadu 2019 v 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA
K poslechu i tanci bude hrát skupina „RETROBAND“
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 400 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace „Naše bítešská“

Úterý 19. listopadu 2019 v 19.00 hodin 
KONCERT HANY ZAGOROVÉ A PETRA REZKA 
se skupinou BoomBand 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

Od 22. listopadu do 2. prosince 2019 od 9.00 do 17.00 hodin, 
pondělí 2. 12. – otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, 
keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, 
dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností. Své výrobky můžete přinést na Klub kultury  
ve středu 20. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
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Sobota dne 30. listopadu 2019 v 15.00 hodin 
„NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU“
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub 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: VMart production, s r.o. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

ŠKOLY

POZVÁNKA NA DRAKIÁDU

Mateřská škola U Stadionu pořádá pro všechny děti 
z našeho města a okolí ve středu 9. října 2019 od 
15.30 hodin Drakiádu na kopci mezi 1. a 2. mlýnem. 
Odchod ze školky je v 15.00 hodin.
PROGRAM:
• velká draková soutěž – diplomy pro nej…
• dárek, sladkost a čaj pro všechny děti
• opékání špekáčků přinesených z domova

Kolektiv MŠ U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
 

Vítání prvňáčků
Spolupráce prvních a devátých tříd má v naší škole již dlouhou tradici. Znamená to,  

že deváťáci si berou pod svá ochranná křídla ty nejmenší žáčky školy a snaží se jim ulehčit 
a zpříjemnit jejich první školní rok.

Společných akcí se uskuteční hodně a ta první proběhla hned první školní den. Žáci de-
vátých tříd si připravili program plný básniček, písní, vtipů a hádanek, aby rozveselili děti, 
které zasedly do školních lavic.

Deváťákům, kteří neváhali a ochotně přicházeli poslední prázdninové dny do školy,  
aby si pásmo nacvičili, děkujeme. 
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Adaptační dny
V prvním týdnu měsíce září proběhly ve třídách na naší škole adaptační dny. Žáci prv-

ního i druhého stupně se pod vedením pedagogů snažili o opětovné stmelení kolektivu  
a nastolení pozitivní atmosféry. Adaptační dny usnadnily i jednotlivcům vstup do nového 
kolektivu. Nejrůznější aktivity, hry a akce byly založené na postupném rozvoji důvěry 
mezi účastníky, přispěly k vytvoření lepšího přehledu o vlastnostech jednotlivců ve sku-
pině a o fungování třídy jako celku.

Doprava s deváťáky
Dne 12. září 2019 se v dopoledních hodinách  prvňáčci učili za asistence svých patronů 

– deváťáků – orientovat v dopravě v okolí školy. Žáci si zopakovali, upevnili a možná  
i prohloubili své znalosti získané např. v rodinách a mateřských školách. Po připome-
nutí základních pravidel silničního provozu vzorně přecházeli přes přechody pro chodce.  
V parčíku v blízkosti školy správně pojmenovávali dopravní značky, povídali si o bezpeč-
nosti v dopravě, o cyklistech, o automobilech.

 Akce se vydařila i díky krásnému slunečnému počasí. Už nyní se všichni těšíme na další 
společné setkání.

Marcela Doubková

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VE STŘEDISKU  
PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ PBS

S blížícím se podzimem začal ve Středisku praktického vyučování (SPV) nový školní 
rok 2019/2020. V poslední době se podařilo zmodernizovat velkou část vybavení SPV  
a žáci, kterých nastoupilo do prvních ročníků 21, se tak budou v těchto prostorách cítit 
určitě příjemněji.

Vítání prvňáčků.  |  Foto: Archiv ZŠ
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Modernizace vybavení
V první dílně, kde se žáci učí ru-

kodělným zručnostem, byly v době 
hlavních prázdnin zakoupeny nové 
pracovní stoly, provedeny nové 
omítky včetně nátěrů radiátorů  
a železných konstrukcí, dílna byla 
vymalována, byly zakoupeny nové 
židle. Za všechny tyto opravy a vy-
naložení nemalých finančních pro-
středků je nutno poděkovat zřizova-
teli – První brněnské strojírně Velká 
Bíteš, a. s. (PBS).

Benefity pro žáky SPV od PBS i od kraje
V letošním roce nastoupilo do prvního ročníku učebního oboru Obráběč kovů 

celkem 12 žáků. Se všemi byla sepsána Smlouva o poskytování odměn s následnou 
povinností (mimo jiné) setrvat po vyučení 3 roky v pracovním poměru ve společ-
nosti PBS.

Všem obráběčům poskytuje PBS při nástupu zdarma pracovní obuv, pracovní oděv, 
tričko, čepici a ochranné brýle. Čtvrtletně jsou vyhodnocování nejlepší tři žáci v ka-
ždém ročníku, ti následně obdrží poukázky ve výši 1 000 Kč dle vlastního výběru,  
např. jako příspěvek na autoškolu, fitness, kino, data do telefonu a podobně. 

K tomu všemu zavedl Kraj Vysočina motivační opatření zaměřené na posílení zájmu 
mladých lidí o vyučení ve vybraných profesích. Při splnění stanovených kritérií jsou žá-
kům ve vybraných oborech středních škol vyplácena motivační i prospěchová stipendia. 
Jedná se o velmi zajímavý nástroj ke zatraktivnění tohoto učebního oboru. 

Studijní obor Mechanik seřizovač (zakončený maturitní zkouškou) navštěvuje 
celkem 9 žáků. SPV navštěvují jen v 1. ročníku (zbývající tři roky vykonávají 
praxi v SOŠ Jana Tiraye ve Velké Bíteši). Těm nejlepším nabízí PBS stipendium 
po celou dobu studia.

Slogan „Získejte od nás stipendium a vydělávejte již při studiu“, který je v ná-
borovém letáčku, jenž rozdáváme všem zájemcům o učební i studijní obor, je be-
zezbytku naplněn.

Ve druhém ročníku Obráběč kovů pak vyučujeme 13 žáků, ve třetím máme  
12 žáků. Všem 46 žákům, kteří v letošním školním roce navštěvují SPV,  
poskytuje PBS obědy zdarma.

Den otevřených dveří v SPV
Den otevřených dveří se jako každoročně bude konat první říjnovou sobotu,  

tj. 5. 10. 2019 v prostorách PBS Velká Bíteš.

Nové pracovní stoly.  |  Foto: Archiv SPV PBS
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Jako každý rok ve Středisku praktického vyučování připravíme výstavku prací žáků 
1. až 3. ročníku. Pro ty nejmenší návštěvníky budou zřízena celkem čtyři pracoviště, 
kde budou mít možnost si vyzkoušet něco málo z ručního zpracování kovů (zatlou-
kání hřebíků, pilování, řezání a stříhání). Za odměnu děti dostanou nafukovací balónky  
s emblémem SPV a vyučovaných oborů, které jim předají samotní žáci SPV druhého  
a třetího ročníku.

Lze si jen přát, aby se nám dařilo v těch nejmenších probouzet zájem o technické doved-
nosti, což může být prospěšné nejen pro ně, ale pro celou společnost.

Nejen žákům, kteří nastoupili do 1. ročníku, ale i těm zkušenějším ve 2. a 3. ročníku 
přejme hodně studijních úspěchů a zájmu o daný obor, aby po vyučení byli platnými členy 
PBS.

Našim společným přáním je, abychom i nadále udržovali dobré výsledky při vzdělávání 
mladé generace.

Aleš Janíček, ředitel SPV

20. VÝROČÍ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY JANA TIRAYE  
VELKÁ BÍTEŠ

Střední odborná škola Jana Ti-
raye Velká Bíteš bude v tomto roce 
slavit 20. výročí od svého založení. 
V rámci této významné události se 
uskuteční oslava, která proběhne ve 
čtvrtek 24. října 2019 od 10.00 do 
17.00 hodin v Kulturním domě 
Velká Bíteš. Program bude mimo 
jiné zahrnovat nejen prezentaci 
oborů, na níž se budou podílet i sa-
motní žáci, ale i módní přehlídku. Tento den budou mít zájemci také možnost zhlédnout 
prostory Střední odborné školy Jana Tiraye na ulici Tyršova 239. Na setkání s vámi se těší 
zaměstnanci a žáci školy.

Vedení SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

KULTURA

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI S PAVLEM HELANEM

V parku před kulturním domem ve Velké Bíteši se v neděli 25. srpna uskutečnilo roz-
loučení s prázdninami s Pavlem Helanem. Oblíbený skladatel, kytarista a zpěvák vystoupil 
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od 16.00 hodin. V krásný letní den pří-
jemný hlas Pavla přilákal velké množ-
ství diváků od nejmenších až po dříve 
narozené. Přítomní se dobře bavili od 
začátku až do konce. Svojí hudbou 
ze své i cizí produkce a inteligentním 
humorem jemu vlastním doslova uča-
roval celému publiku. Příjemné odpo-
ledne uběhlo velmi rychle. Už teď se 
můžeme těšit na příští rok i na nové 
CD, které Pavel vydá o Vánocích. 

Informační centrum a Klub kultury

LETOŠNÍ HODY PŘESÁHLY ZA HRANICE

Program letošních Tradičních bítešských 
hodů byl obohacen o účast zahraniční de-
chové hudby – rakouské ORTSMUSIK 
Seefeld-Kadolz. Vše proběhlo v rámci in-
tegračního „Programu INTERREG V-A 
Rakousko – Česká republika“, který pod-
poruje udržitelnou přeshraniční spolupráci  

a napomáhá ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace v rámci Evropské unie.

Pětadvacetičlenné hudební těleso „Ortsmusik“ je složeno pouze z obyvatel rakouského 
městysu Seefeld-Kadolz, nacházejícího se asi 10 km od našich hranic, poblíž Jaroslavic 
na Znojemsku. Kapela, v jejímž repertoáru jsou pochody, polky a valčíky v typickém ob-
sazení žesťových nástrojů, byla založena v roce 1980.  Mnoho pochodů pochází z bývalé 
rakousko-uherské monarchie a část polek a valčíků je také od skladatelů ze sousedících 
moravských a českých regionů. Hudební vedoucí souboru je kapelnice Viktoria Seidl  
a organizačním vedoucím Franz Seidl, kterého ve Velké Bíteši zastupoval Christoph Trau-
tenberger. Skupinu doprovázelo dalších 20 obyvatel Seefeldu.

Budoucí družební partner?
K prvnímu kontaktu s rakouským městysem došlo na základě jejich pozvání Okrášlo-

vacím spolkem Dolní mlýn na loňskou červnovou Mlynářskou pouť, o jejíž podporu  
z programu INTERREG spolek požádal a kde účast zahraničního partnera byla podmín-
kou. Po několika  dalších návštěvách jsme se dohodli, že bychom ve vzájemných kon-
taktech mohli i nadále pokračovat, což vyvrcholilo touto účastí jejich dechové hudby na 
našich letošních hodech.

Pavel Helan v Bíteši.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Příjezd a přijetí rakouských hostů
V sobotním hodovém ránu jsme s řidičem BDS Alešem Ráčkem vyjeli do Rakouska 

„vyzvednout“ naše hosty, což bylo jednou z podmínek podpory dotačního progamu.  
Bylo nevlídné, deprimující počasí, ale na čekajících Rakušanech to nebylo znát. Během 
jízdy přijali s povděkem informace o hodech i o našem městě a bylo patrné, že se k nám 
velice těší. Po příjezdu na náměstí si nejdříve prohlédli pódium a poté odešli na radnici  
k oficiálnímu přijetí starostou města Milanem Vlčkem, místostarostkou Alenou Malou, 
ředitelem ICaKK Josefem Jelínkem, krajskou radní pro kulturu Janou Fišerovou aj. Ubyto-
vali se v hotelu U Raušů a v restauraci U Vrány, kde byl navíc připraven slavnostní oběd.

Z Rakouska přijela také bylinkářka
Jelikož neoddělitelnou součástí hodů je také 

prezentace tradiční zemědělské i řemeslné výroby, 
pozvali pořadatelé majitelku biofarmy paní Evu 
Schlotthauer z Unterlembachu, která na připrave-
ném stánku nabízela k ochutnání svoje produkty – 
čerstvě uvařené bylinkové čaje. I když nevěděla,  
co ji na našich hodech čeká, byla nakonec nadšená 
a svěřila se Zpravodaji se svými dojmy:

„…Ve vašem městě a s vašimi lidmi jsem se cítila 
tak dobře, že jsem měla pocit, jako kdybych přijela 
domů. Nabilo mě to takovou energií, že se mi má-
lem rozskočilo srdce. Děkuji, že mi to bylo umož-
něno…Bylo mně představeno mnoho lidí, samé 
báječné duše…Přitom jsem nabízela čaj a užívala 
si příjemnou pohodu. Kolem dokola zněla čeština, 
jejíž melodii mám velmi ráda. Bylo úžasné sledovat 
tance a show na pódiu. Večer vystoupili také Raku-
šané. Roker Leo Aberer a na závěr dechová hudba 
se postarali o dobrou náladu. 

Děkuji mnohokrát, že jsem to všechno mohla prožít a už se těším na svoji příští návštěvu 
ve Velké Bíteši.“

SOBOTNÍ ODPOLEDNE
Nejisté počasí sice mírně zkomplikovalo začátek folklorního festivalu „Setkání na Pod-

horácku“, ale neovlivnilo příznivý dojem, který vystoupení jednotlivých souborů u našich 
hostů zanechalo.

Kostelní tvrz
Plánovaná prohlídka středověké kostelní tvrze, s vyčerpávajícím výkladem ředitele 

městského muzea Ivo Kříže, se uskutečnila v plném rozsahu, včetně výstupu většiny na 

Bylinkářka Eva Schlotthauer na našich hodech.  
Foto: Otto Hasoň
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hradební věž a rozeznění jejího největšího zvonu – „Velkého“. Poté se hosté rozdělili do tří 
skupin, aby si vybrali podle svého zájmu – buď návštěvu hasičské zbrojnice, nebo fotbalo-
vého utkání, případně návštěvu hodových atrakcí.

Na fotbale 
Se skupinou „sportovců“, v čele se starostou Peterem Frühbergerem, jsme navštívili fot-

balový stadion, kde právě probíhalo divizní utkání se Starou Říší. V klubovně s výhledem 
na hrací plochu nás přijal předseda oddílu kopané Jiří Jelínek a jeho místopředseda Oldřich 
Machát. Projednána byla mj. také budoucí  spolupráce obou oddílů i možná účast rakous-
kých žáků na našem podzimním mezinárodním turnaji. Vlastní utkání se hostům velice 
líbilo, obdivovali jeho vysokou úroveň a litovali naší porážky 0:1.

U hasičů
Hosty přijal kronikář místního Sboru dobrovolných hasičů - záchranář David Dvořáček. 

Byli seznámeni s historií sboru, s organizací požární ochrany v České republice a prohlédli 
si mobilní zásahovou techniku. V zasedací síni zhlédli výstavu uniforem a vyznamenání  
z doby Rakousko-Uherské monarchie až po současnost, včetně modelů hasičských vozidel. 

Vystoupení rakouské ORTSMUSIK
Proběhlo ve dvou etapách. V první, patnáctiminutové prezentaci na konci Podhoráckého 

festivalu, a potom v druhé, hlavní části, po vloženém vystoupení jejich krajana Lea Abe-
rera. Byly jisté obavy, jak v této konfrontaci hostující dechová hudba obstojí, ale výsledek 
byl překvapující. Nejen počtem přihlížejících v nestálém počasí, ale také ohlasem, který 
vystoupení Rakušanů vzbudilo, a to překvapivě, u všech generací. 

Vystoupení rakouské Ortsmusik.  |  Foto: Tomáš Škoda
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NEDĚLE

Ráno     
Náročná sobotní noc způsobila, že na slavnostní bohoslužbu nikdo z hostů nepřišel, ale vy-

stoupení krojované „Miločanky“ si už ujít nenechali. Bylo zajímavé sledovat, s jakým obdivem 
sledují tuto moravskou krojovanou dechovou hudbu, i jak se vyjadřují k výkonům interpretů 
– např.: „Takto zahrát polku dokáží snad jenom Češi, to my nedokážeme…a ty nástupy…“ 
... A uneseni moravským temperamentem si mnozí dokonce zatančili na pódiu.

U chovatelů
Někteří z hostů využili také další pestrou nabídku hodové neděle. Starosta Frühberger 

s dalšími zájemci navštívili výstavu drobného domácího zvířectva. Zajímali se o činnost 
chovatelské organizace, provoz výstavní plochy, financování atd. Z vystavených exponátů 
je nejvíce zaujala masná plemema „obřích“ králíků.

Odpoledne 
Po hodovém obědě U Raušů už někteří – unavení a netušící, že vrchol hodů teprve 

přijde, chtěli odjet domů. Zůstali a nelitovali. Něco takového, jako náš výpravný hodový 
průvod s množstvím koní, kočárů a „účinkujících“ naprosto nečekali a např. vykoupání 
cikánek (i policajtů) v kašně je doslova šokovalo. Nejvíce však na ně způsobilo velké 
množství mladých chlapců a děvčat tančících s nadšením českou a moravskou besedu.

Na závěr jeden zážitek: když některé Rakušanky zjistily, že paní Chytková z „Domova 
bez zámku“ prodává s kolegyní ve stánku před radnicí výrobky svých postižených pacientů 
- neváhaly a přispěly. A protože jedna z Rakušanek byla zdravotní sestra, dohodly se na 
možné  výměně zkušeností. 

Závěr
Takto, v pohodě, se návštěva našich rakouských přátel pozvolna blížila ke svému konci. 

V 17.00 hodin se s nimi představitelé města a organizátoři rozloučili a obě strany si slíbily, 
že má smysl v této přeshraniční spolupráci pokračovat. Autobus BDS potom odvezl hosty 
zpět do jejich domova.

Alois Koukola

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

V hodovou sobotu 7. září 2019 jsme se opět po roce mohli zúčastnit festivalu Se-
tkání na Podhorácku ve Velké Bíteši. Po loňské zkušenosti s vystoupením souborů na 
novém krytém jevišti postaveném speciálně pro koncerty a vystoupení se dění vrátilo 
tradičně na prkna pod máju. Letos nám bohužel nepřálo tolik počasí jako předcházející 
léta a téměř souběžně se zahajovací znělkou se rozpršelo, což nám příznivcům folklóru 
vůbec nevadilo.
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Nejdůležitějším výsledkem letošního snažení našeho Bítešanu je ocenění Laureát na 
Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice. Proto byl celý program zahájen poděková-
ním dívkám, které toto velmi hodnotné ocenění získaly, od náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ing. Jany Fischerové, 
CSc. a vedoucí Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu 
Vysočiny Třebíč PhDr. Katiny Lisé. Také jim pogratulovali představitelé města starosta 
Ing. Milan Vlček a Ing. Josef Jelínek, ředitel ICKK.

Divákům přišly ukázat svoje vystoupení soubory Vlkováček z Vlkova, Bítešan – pří-
pravka a Stárci z Ostrovačic. Zazpívali nám také zpěváčci z Velkobítešska, kteří pod ve-
dením paní Hany Sedlákové a Silvy Smutné každoročně jezdí reprezentovat naše město 
na soutěž Černovický zpěváček. Dále vystoupily soubory Martínek a Džbánek – děti  
z Martínkova, Gajdůšek Zbraslav, Národopisný soubor Bítešan – děti z Velké Bíteše a Ho-
ráčan –  skupina dospělých s muzikou z Velkého Meziříčí. 

Poté na hodový parket přišla s pásmem „Dobře vypálené“ další skupina Národopisného 
souboru Bítešan, ve kterém se propojilo účinkování několika věkových skupin, kde nám 
připomněly, jak hrnčířské řemeslo ve Velké Bíteši kvetlo.

Přehlídka pak pokračovala vystoupením souborů Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice, 
Martínkovský džbánek z Martínkova, Horácký folklorní soubor Bajdyš, skupina mládeže 
z Třebíče Yocheved předvedla několik židovských tanců a opět domácí Bítešan tentokrát  

Dobře vypálené - hrnčířské pásmo mládeže Bítešanu a hostů.  |  Foto: Iveta Smutná
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s pásmem Stárci, stárci s připomenutím, že tu máme hody a spoustu veselé mládeže.  
Nemůžeme pominout ani skupinu dospělých Bítešanu s pásmem „Mlynáři v hospodě“  
v doprovodu Houslové muziky Bítešan pod vedením Milana Vlčka.

Na závěr se představili zahraniční hosté –  dechová muzika Orstmusik Seefeld-Kadolz 
z Dolního Rakouska. Krátkým vystoupením pozvali všechny diváky na svůj večerní pro-
gram, který se konal v sobotu na podiu pod májí.

Tohle vše jsem vám představila proto, abyste posoudili, jak byl program Podhorácka bohatý. 
Zúčastnilo se ho 19 skupin a téměř 300 účinkujících, kteří se během celého roku scházejí,  
aby se naučili, jak potěšit oko, ucho i srdce diváků a posluchačů. Všichni během tohoto,  
již XVII. ročníku festivalu prokázali velké odhodlání ukázat vám divákům, co všechno umí.

Zvládli jsme všechno a zvláště účinkující děti, které statečně tančily a zpívaly,  
třebaže zpočátku pršelo. I vy diváci jste vydrželi pod deštníky podpořit jejich píli potles-
kem a pozorným zájmem a za to, že tohle dokážete, vám moc děkuji. Myslím, že můžeme 
být na to, jak pestrý a úspěšný je náš Bítešan i ve srovnání s pečlivou a zajímavou prací 
jiných souborů, právem hrdí.

Letos jsem měla poprvé možnost nahlédnout i do zákulisí a organizace přehlídky  
a možná i malým střípkem přispět k její přípravě. Pohled je to jiný než minulé roky v roli 
diváka a tím větší můj obdiv a dík patří všem organizátorům za jejich obětavou práci,  
přípravu festivalu a celých Bítešských hodů. 

Dana Jirglová

LETOŠNÍ HODY JSOU ZA NÁMI

Konečně si můžeme říct, že je všechno za námi s úspěšným koncem a jak se v Bí-
teši říká, po hodech následují už jen Vánoce. Rádi bychom vyjádřili poděkování celé naší 
chase, která nás i v těch nejtěžších chvílích podržela a společně nám svou pílí přes celé léto 
dokázala, že dokáže být jeden tým při přípravě největší slavnosti roku. Utvořili jste pro nás 
úžasné chvíle i přes opravdu početnou základnu. 

Velké poděkování patří i našim konšelům manželům Pelánkovým, Chadimovým  
a Šmídkovým, kteří se svých funkcí zhostili velice zdárně a vrhli se do nich po hlavě.  
Tím nám vytvořili příjemnou atmosféru a obrovskou oporu rychtáři a rychtářce.

Hodně diskutované téma pro všechny byl náš hodový písař Pavel „Mates“ Matoušek, 
který se do své pozice po několika letech navrátil a vedl si opravdu výborně, a proto i jemu 
patří velký dík.

Nesmíme zapomenout na aktéry, bez kterých si hody ani nelze představit, a to jsou ho-
doví policajti, hodoví cigáni a kat. Prostě táborníci z Prosatína, kteří dokázali udělat náš 
hodový program neodmyslitelně zábavný. 

Poděkování patří i lidem, kteří mají k hodům velice blízko a napomohli nám svými 
zkušenostmi i v samotné přípravě celých hodů, a to je Zdeněk Řezáč, Vladimír Žák,  
Jiří Dohnal a Martin Šmídek. Poděkování přichází i bývalým stárkům, kteří nás navštívili 
při setkání pod májí v hodový čtvrtek.



20 |  Říjen 2019 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Musíme poděkovat i lidem z technického a organizátorského zázemí, a tím je pan  
Ing. Pavel Gaizura a Jan Hotárek z Technických služeb a řediteli Klubu kultury Ing. Josefu 
Jelínkovi a zaměstnancům KK Silvě Kotačkové a Janě Mézesové a samozřejmě i podpoře 
Města Velká Bíteš.

Dále bychom chtěli poděkovat a vyzdvihnout pana Jana Pavlíčka, který svojí prací vy-
tvořil u kaple sv. Antonína kouzelné místo pro odpočinek, zázemí pro budoucí generace  
a místo, kde jsme mohli nafotit a natočit naši hodovou pozvánku, protože tato část k Bíteši 
neodmyslitelně patří.

Obrovské díky patří opravdu všem, kteří přiložili ruku k dílu byť při přípravách tak i při 
samotných hodech, a děkujeme, že jste toho byli součástí a udělali pro nás hody nezapo-
menutelnými.

V neposlední řadě bychom strašně moc rádi poděkovali našim rodinám, příbuzným  
a přátelům za velikou trpělivost a pomoc při přípravě hodů. 

TAKŽE JEŠTĚ JEDNOU OBROVSKÉ DÍKY.

Pepa Vlček, Aneta Prokešová a manželé Špačkovi – hl. stárek a stárková, rychtářský pár

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM  
ZA BÍTEŠSKÉ HODY 2019

Tradiční bítešské hody 2019 jsou již opět za námi. Touto cestou bychom rádi za naši 
organizaci Informačního centra a Klubu kultury města Velké Bíteše poděkovali všem, 
kteří se na organizování této velké akce jakkoliv podíleli. Děkujeme městu Velká Bíteš,  
Technickým službám Velká Bíteš s.r.o, řediteli SOŠ Ing. Josefu Chytkovi, jeho žákům,  
především mistrům Aleši Janíčkovi, Jozefu Jackovi a Miroslavu Smejkalovi, Městské 
policii a Státní policii, obětavým pracovníkům Security Monit, s.r.o. Ivaně Mandátové,  
dobrovolným hasičům Velké Bíteše za skvělou spolupráci. 

Poděkování patří Silvě Smutné a všem vystupujícím i ostatním, kteří se aktivně podíleli 
při organizaci sedmnáctého ročníku folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“. 

Velké poděkování také patří Jezdecké stáji z Krokočína za účast v hodovém průvodu  
s koňmi a kočáry pro rychtáře a konšelé. 

Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli buď finanční, nebo věcnou cenou,  
a to Městu Velká Bíteš, Bítešské dopravní společnosti, NTC, Auto Pokorný, Auto Dob-
rovolný VM, s.r.o., J.P.N. Cars s.r.o., PBS Velká Bíteš, Středisko praktického vyučo-
vání, ATIKA – Lysý s.r.o., ITW PRONOVIA, s.r.o, KALA TRANS, s.r.o., LABARA, 
s.r.o., RS Elektro, BIKOS s.r.o., Květiny, zahrádkářské potřeby Drlíčková, Zahradnic-
tví Tomáš Pelán a všem ostatním firmám a lidem, kteří se aktivně podíleli na hladkém 
průběhu letošních hodů. 

Též bychom chtěli moc poděkovat dalším 120 sponzorům, kteří přispěli ať už finanč-
ními, nebo věcnými dary do bohaté hodové tomboly. 

Informační centrum a Klub kultury
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VYHODNOCENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE  
„VELKÁ BÍTEŠ V ZRCADLE“

Informační centrum a Klub kultury uspořá-
dalo v termínu od 1. května do 31. července 
2019 fotografickou soutěž s názvem „Velká 
Bíteš v zrcadle“. Každý účastník zaslal maxi-
málně 3 ks fotografií a soutěže se zúčastnilo 
celkem 18 účastníků. Odborná porota ve slo-
žení Tomáše Škody, Otty Hasoně, Otty Valeše 
a Věry Němcové vyhodnotila během měsíce 
srpna nejlepší fotografie a vyhodnocení se 
všemi účastníky soutěže proběhlo v hodový 
pátek navečer na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. 

Na prvním místě se umístila Hana Mladá, která si převzala LED televizor, na druhém 
místě Filip Nováček, který dostal fotografický stativ a jako třetí místo a víkendový pobyt 
na chatě Letné získal Jan Hotárek. Ostatní účastníci převzali od poroty malou pozornost. 

Vybrané fotografie budou vystaveny na výstavě na říjnovém galavečeru 26. října v kul-
turním domě ve Velké Bíteši. 

Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÝSTAVU MINERÁLŮ,  
FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ

Od 14. do 25. října proběhne 
ve výstavní síni Klubu kultury 
na Masarykově náměstí již osmý 
ročník prodejní výstavy minerálů,  
fosílií a šperků, kterou opět pořá-
dají manželé Petra a František Ší-
novi z Lesního Hlubokého. Můžete 
se těšit na zajímavé ukázky pestré 
říše minerálů z celého světa a za-
jímavé novinky, letos především 
široký výběr orgonitů a dalších energetických zářičů, kamenných svícnů a autorské šperky  
s výjimečnými kameny zpracované technikou cínování s obsahem stříbra. Dále velký vý-
běr kamenné bižuterie, léčitelských kamenů a bytových dekorací. Využijte tedy možnost 
potěšit se pohledem na krásu nerostného bohatství naší planety a zakoupit si za velmi 
rozumné ceny nějaký ten kamínek do sbírky či jen tak pro radost. Výstava bude otevřena 
po – pá 8.00 – 17.00 hodin, so 9.00 – 16.00 hodin. 

Informační centrum a Klub kultury 

Foto: Archiv Petry Šínové

Vítězné foto Hany Mladé.
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Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA LIPNO

Městské muzeum společně s městskou knihovnou zvou na přednášku Mgr. Libora Dra-
hoňovského, která proběhne v úterý 29. října od 17.00 hodin ve velkém výstavním 
sále muzea na Masarykově náměstí 5. Přednáška spojená s promítáním fotografií nás 
poutavým vyprávěním provede zajímavými i krásnými místy podél Vltavy mezi Českým 
Krumlovem a přehradní nádrží Lipno. Tento region je mimořádně hodnotný především  
z krajinářského hlediska, proto se kromě nádherných vltavských údolí pokocháme na-
příklad rozsáhlou, pověstmi opředenou kamennou sutí zvanou Čertova stěna, vodopády 
svatého Wolfganga u Vyššího Brodu i malebně zvlněnou šumavskou krajinou. Ze středo-
věkých pamětihodností navštívíme mimo jiné slavný hrad Rožmberk, klášter ve Vyšším 
Brodě i monumentální pozdně gotický kostel v Zátoni. V odlehlém městečku Rožmitále 
na Šumavě zavzpomínáme na jeho zašlou slávu i význam v rámci středověké dálkové 
stezky spojující Čechy s Rakouskem. U Vyššího Brodu si prohlédneme dochované po-
zůstatky nejstarší hydroelektrárny u nás, které navzdory své výjimečnosti a jedinečnosti 
zůstávají značně opomíjenou pozoruhodností regionu.  V závěru besedy se zastavíme  
v oblasti údolní nádrže Lipno, kde poznáme i v Čechách nejvýše položený chovný rybník Ol-
šinu. Během promítání se rovněž blíže seznámíme s historií i současností regionu. 

Ivo Kříž

HISTORICKÁ LITERATURA VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ
přednáška Vlastimila Vondrušky

Městské muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Velké Bíteši zvou čtenáře 
Zpravodaje na rozpravu se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, která se uskuteční ve 
čtvrtek 3. října od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou besedou, 
není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o ona-man-show, v němž se pokouší zábavně 
vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků. Není to ovšem pohled 
obrácený jen do minulosti, protože dějiny se neustále opakují, někdy až s děsivou pravi-
delností. I o tom bude řeč.

Stejně jako Vondruškovy knihy ani tento pořad nepostrádá nadhled, ale je současně po-
staven na reálných faktech. Jak říká autor historických románů: „Je toho hodně z odkazu 
našich předků, čím bychom se měli inspirovat. A nejen my, ale především mocní tohoto 
světa, protože národ, který zapomene na svou minulost, ztratí budoucnost.“

Ivo Kříž

MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY KRAJE VYSOČINA
 
Muzeum Vysočiny Třebíč a Městské muzeum ve Velké Bíteši zvou veřejnost na vý-

stavu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Výstava se bude konat v klenutém 
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výstavním sálu Městského muzea ve Velké 
Bíteši na Masarykově náměstí čp. 5. Ver-
nisáž proběhne ve čtvrtek 17. října 2019  
v 17.00 hodin. V úvodu promluví PhDr. 
Katina Lisá, vedoucí Regionálního praco-
viště tradiční lidové kultury v Kraji Vyso-
čina. V hudebním programu vystoupí sku-
pina dětí Národopisného souboru Bítešan. 

Regionální pracoviště tradiční lidové 
kultury Kraje Vysočina při Muzeu Vyso-
činy Třebíč je odborným garantem péče 
o tradiční lidovou kulturu ve své uzemní oblasti. Jednou z forem této péče je mapovaní 
tradičních rukodělných řemesel a jeho nositelů v regionu, dokumentace jejich osvědče-
ných výrobních postupů a sledování jejich působení na okolí včetně snahy předávat svoji 
řemeslnou dovednost následujícím generacím. Od roku 2015 v souladu se Zásadami Za-
stupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vy-
sočina mohou toto prestižní ocenění získávat osobnosti, které dokonale ovládají postupy  
a technologie ve svém oboru a prezentují je i na veřejnosti. Jednotlivé obory jsou vymezeny 
podle základního materiálu, z něhož jsou řemeslné výrobky zhotoveny. Jedná se o dřevo, 
hlínu, sklo, kámen, kov, textil, pletiva, papír a materiály rostlinného a živočišného původu 
(s výjimkou vlny), které nejsou primárně určeny ke konzumaci jako potraviny. Řemeslné 
výrobky z rukou oceněných mistrů jsou pak unikátní z pohledu historie, etnologie, kulturní 
antropologie a jiných příbuzných věd, k nimž mohou v nejširším slova smyslu přináležet. 
Mistři tradiční rukodělné výroby jsou rovněž výraznými reprezentanty řemeslného umu  
v regionu Horácka a Podhorácka z hlediska historické, kulturní a sociální identity.  
Seznam mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina může být každoročně rozšiřován 
o nové významné osobnosti.

Výstava v bítešském muzeu představuje jedenáct osobností, které dosud získaly výše  
uvedený titul:
Drahomír Smejkal z Hruškových Dvorů u Jihlavy – pilnikářství (2016)
Aleš Uherka z Nyklovic na Žďársku – kolářství (2016)
Hana Šmikmátorová z Telče – malování horáckých kraslic (2017)
Jindřich Toman z Pelhřimova – výroba štípaných holubiček (2017)
Jindřich Holub z Pohledi na Havlíčkobrodsku – šindelářství (2017)
Marie Žilová z Nového Veselí na Žďársku – výroba zmenšených replik lidových krojů (2018)
Eva Jurmanová z Nového Veselí na Žďársku – výroba zmenšených replik lidových krojů (2018)
Jaroslav Fieger ze Světlé nad Sázavou –  kámen, kamenictví (2018)
František Novák z Dobronína na Jihlavsku – sklářství (2019)
Luděk Žákovský z Moravských Budějovic – sedlářství (2019)
František Kouřil z Přibyslavi na Havlíčkobrodsku – sklářství (2019)

Foto: Silva Smutná
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Výstava bude veřejnosti přístupná od 18. října do 27. listopadu 2018 ve všední dny v čase 
8.00 – 12.00 hodin a 14.00 – 16.00 hodin. Mimo otvírací dobu je možno návštěvu sjednat 
telefonicky: 566 789 380, 731 852 112, nebo e-mailem: muzeum.velkabites@seznam.cz.

Silva Smutná

VEČER FLAMENCA ANEB DOZVUKY  
MIMOŘÁDNÉHO KONCERTU BHP

Myslím, že koncertní sezónu půl-
kruhu jsme zahájili velmi pěkně  
a plný sál kulturního domu toho byl 
důkazem. Stává se jen velmi výji-
mečně, že je třeba přidávat židle pro 
publikum. Měli jsme opravdu radost. 
Umělci několikráte zdůrazňovali,  
jak moc dobře se jim účinkovalo  
a jaká skvělá energie šla z vnímavého 
obecenstva. Jen pro úplnost uvádím, 
že mluvím o vystoupení flamenco  
& world music uskupení AZAHAR, 
ve kterém Petr Vít hraje na ky-
taru, jeho dcera Verónica Roa tančí,  
basovou linku provádí Andrés Ibar-
buru a Azar Abou vládne perkusím. 

Pro více informací sáhněte po minulém čísle Zpravodaje. 
Asi nemá cenu se o koncertu nějak rozepisovat, byl prostě fantastický a myslím,  

že všichni odcházeli zcela uspokojeni a naplněni krásným zážitkem. Flamenco je žánr 
velmi přístupný, a to zejména v živém provedení. Jeho bezprostřední a energický výraz 
plný emocí osloví snad každého. Pokud byste rádi pronikli hlouběji do kouzla španělské 
hudby, doporučuji festival Ibérica, který probíhá vždy v červnu v Brně nebo dále olomo-
ucký festival Colores Flamencos. 

Já jsem si koncert velmi užil a byl jsem rád, že se dostavila i část mojí kytarové třídy. 
Věřím, že byl motivací pro cvičení i další hudební rozvoj! Flamenco je nedílnou součástí 
kytarové hudby a legendární kytarista Paco de Lucia je navždy hvězdou kytarového nebe 
a nekonečnou inspirací.

Můžeme se jen těšit, že za pár let toto uskupení třeba opět v Bíteši uvítáme, a možná  
i ještě s větší účastí publika. Závěrem nezbývá, než vás pozvat na říjnový koncert sezóny, 
kde vystoupí Trio Actaeon, ale o tom již více v pozvánce mé kolegyně. Těšíme se na vás!

Ondřej Sedlák

Flamenco v KD.  |  Foto: Otto Hasoň
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TRIO ACTAEON ZAHAJUJE 23. SEZÓNU BHP

Milí příznivci Bítešského hudebního půlkruhu,
mimořádný hodový koncert je úspěšně za námi a s potěšením vás zvu na první řádný 
koncert 23. sezóny. Uslyšíte tři vynikající hudebníky, kteří spolu hrají od roku 2003  
v uskupení Trio Actaeon. Za vznikem tělesa stojí iniciativa klavíristy Eduarda Spáčila, 
který přizval ke spolupráci klarinetistu Jana Brabce a violistu Jana Řezníčka - a Trio Acta-
eon bylo na světě. V jejich repertoáru najdeme skladby z období klasicismu i romantismu, 
intenzivně se věnují interpretaci soudobé hudby. Řada skladatelů z Rakouska, Itálie či Ka-
nady jim píše skladby přímo na míru. Koncertují v České republice i v zahraničí a setkávají 
se s velkým ohlasem publika. 

Těžištěm jejich vystoupení ve Velké Bíteši bude právě soudobá hudba, která je však 
dle slov violisty Jana Řezníčka velmi poslouchatelná. Celá první polovina koncertu je vě-
novaná rakouským skladatelům. Na úvod zazní Trio Es dur pro klarinet, violu a klavír,  
KV 498 „Kegelstatt“ W. A. Mozarta. Potom už nás čeká přehlídka nejvýznamnějších ra-
kouských autorů současnosti. Uslyšíme Drei Trios aus der Emigration P. Hertela, Trio Slo-
vacco M. Kreuze a Sonátu pro violu a klavír F. Cerhy. Ve druhé polovině koncertu si vyslech-
neme Trio B dur, op. 274 pro klarinet, violu a klavír C. Reineckeho, významného německého 
skladatele, dirigenta a klavíristy, který se narodil jen o tři měsíce později než Bedřich Smetana. 

Program je tedy nevšední, a právě proto o důvod víc náš zahajovací koncert navští-
vit. Beethovena či Dvořáka na koncertních pódiích uslyšíte běžně, ale autoři 20. stol.  
se v programu až tak často neobjevují. Odhoďte tedy předsudky a vstupte do nové sezóny 
Bítešského hudebního půlkruhu s novou hudbou v podání Tria Actaeon v pondělí 7. října 
v 19.00 hodin. 

Marika Kašparová

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

V rámci Dnů otevřených ateliérů ve 
dnech 5.a 6. 10. 2019 vás srdečně zveme 
do Ateliéru 13 Mgr. Veroniky Bártové ve 
dvorním traktu domu v Lánicích 31 ve 
Velké Bíteši, v němž se rovněž nachází 
Galerie a čajovna Koflík.

V ateliéru se od 13.00.hod. do 18.00 
hod. v sobotu i neděli můžete podívat na 
ukázku točení na kruhu a vymodelovat si 
malý vlastní objekt z hlíny.

Autorská díla Mgr. Veroniky Bártové 
si můžete v těchto dnech od 9.00 do 20.00 
hodin spolu s výstavou fotografií Renaty Ateliér 13.  |  Foto: Archiv autorky
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Buršíkové prohlédnout v Galerii Koflík, kdy při popíjení nápoje dle vlastního výběru  
v příjemném a nerušeném prostředí můžete probrat naši práci či jen tak poklábosit s přáteli 
u kulatého stolu.

Veronika Bártová

TÝDEN KNIHOVEN 2019

Ve dnech 30. září 2019 – 6. října 2019 proběhne již 23. ročník Týdne knihoven.  
Tuto celostátní akci na podporu četby  vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků ČR. Stejně jako v předchozích letech se této akce zapojí také naše knihovna. V rámci 
tohoto týdne proběhne registrace nových čtenářů zdarma, beseda se spisovatelem 
Vlastimilem Vondruškou a čtenářům dlužníkům budou odpuštěny veškeré pokuty.  
Více informací o plánovaných  akcích na: www.kn.velkabites.cz.

Monika Ulmanová

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 26:

V letech 1594 i 1605 držel dům Pavel Matoušů. Je možné, že byl totožný s Pavlem 
Suchým, po kterém zdědil dům jeho zeť Havel Jelínek. Ten roku 1619 prodal dům za 
cenu 300 moravských zlatých Janu Sejkorovi (syn Matouše Alexů). Připrodána byla sto-
dola, několik rolí, dále koželužská „káď, sud, almara pro mastný vepře, ovsa 10 měřic,  
žita 4 měřice, slámy po 1 kopě, slepic 5, štok, vokenice do komína plechová“. Sejkora roku 
1625 prodal dům ve stejné ceně bratru Prokopu Alexovi, přitom si vymínil „dílny, kteráž 
při temž gruntu jest, aby v ní měl k luhu dolnímu právo (káď koželužská i kotel jsouc jeho 
vlastní), aby společně vorkaf [tj. dílna] v tom vydělávali, k řemeslu svému mohli, ano také, 
nastala-li by toho kdy potřeba, aby společným nákladem potřeby do též dílně jednali“.

Později roku 1679 Prokop Alexů prodal „krunt svůj v Lánicích ležící na rohu proti špi-
táli“ s 26,5 měřicemi (tj. 5,34 ha) rolí v téže ceně koláři Václavu Janebovi, přičemž si 
s manželkou vymínil „jednu komůrku k obydlí svému, půl párníku [ve stodole]“ a část 
polností. Pak roku 1702 Janeba „jsouc velmi hrubě věkem sešlý, an i taky manželka jeho 
téměř žebrákyně,“ prodal dům s polnostmi a stodolou „avšak jsouc tenž krunt od povětří 
velmi zruinirovaný, an i taky stodola pustá“ za sníženou cenu 200 moravských zlatých 
Jindřichu Chmelíčkovi. Kvůli nezbytným opravám jej městský úřad osvobodil na 3 roky 
od splácení domu a placení daní. Následně roku 1709 Chmelíček, s vůlí vrchnosti a man-
želky „dostanouce se odsud do vesnice Čikova na krunt,“ prodal dům v téže snížené ceně 
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Ondřeji Staňkovi. Přitom „za jeho náklad vystavění kruntu a stodoly“ v závdavku vzal 
14 rýnských zlatých (tj. 12 mor. zl.). Roku 1712 prodala dům již vdova Judita Staňková za 
stejných podmínek, za jakých byl uskutečněn předešlý převod, Bartoloměji Prokopovi.

Roku 1741 byl Prokop již „věkem velmi sešlý“, a tak prodal dům se 4 kusy rolí o výměře 
27 měřic (tj. 5,84 ha; v tratích U kostela, V tálu, U Krevlic, U Nedbala) a 2 domovníma 
zahradama o výměře 1,06 měřic (tj. 0,23 ha) stále v ceně 200 moravských zlatých též 
rolníku Václavu Klimešovi. Pak roku 1773 „vidíce Opatrnosti Jich počestný ouřad za-
potřebí ten grunt hospodářem vopatřiti, vyslyšíce žádost slušnou syna nebožtíka Václava 
Klimše jménem Josefa pozůstalého,“ připsali dům zmíněnému rolníkovi Josefu Klime-
šovi. „Však zavázán jest nový hospodář, by jí matce každoročně 2 měřice sutýho žita dal 
a 2 fůry dříví tam, kde vostávati bude, přivezl. Ostatně se jemu Josefovi Klimšovi zakazuje 
něco od gruntu nějaký roli odprodati“. A ještě měl Josef vydat svému bratru Vavřincovi 
„jménem otcovského podílu za půl vozu a jedno hříbě neb tele, devět rejnských hotových 
peněz tenkrát, když jich potřebovat bude“. Josef Klimeš roku 1805 postoupil dům s 9 jitry 
(tj. 5,18 ha) rolí (v tratích Za kostelem proti farské zahradě, Pod Křivou cestou, U kamen-
nýho kříže, Horní konec ku Krevlicím, Pod městem na loukách, V Širokým žlebě) a lukami 
(louka při domě měla 479 čtverečních sáhů – tj. přibližně 1724 m2) i s párem tažných 
volů a vozem dále svému stejnojmennému synovi a též rolníkovi Josefu Klimešovi. Tento 
měl vyplatit své sestry Barboru Klímovou, Teklu Braunovou a Kateřinu. Pak roku 1844 
byl dům připsán synu Janu Klimešovi. V roce 1887 pořídili dům Antonín a Františka  
(roz. Klimešová) Horcí. 

Následně roku 1901 koupili dům od Horkých Josef a Aloisie Šilhanovi. V roce 1917 
byla polovina domu postoupena Julii Jelínkové. Pak roku 1926 byl dům postoupen krejčímu 
Františku a Marii Konečným. Roku 1952 byla připsána Mariina polovina domu Františku 
Konečnému, načež tato polovina byla roku 1958 připsána dále Miroslavě Konečné.

Dům čp. 26 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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Prameny: SOkA Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11788, fol. 31–32, kn. č. 11789, fol. 105, 
kn. č. 11794, fol. 4, kn. č. 11893, fol. 21. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár 
n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 4.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

HEŘMANOV VZPOMÍNAL, SLAVIL A SOUTĚŽIL 

Mohlo by se zdát, že heřmanovské oslavy neberou konce – prezentace obce v díl-
čích soutěžích „Vesnice roku“ v letech 2012 až 2017, oslavy loňského udělení titulu 
Vesnice roku ČR 2017, návštěva prezidenta republiky, slavnostní převzetí evropské 
ceny v rakouském Flieβu, známá červencová Karmelská pouť i letošní srpnové oslavy 
dvojitého jubilea:

125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
a 670 let od první písemné zmínky o obci.

Konaly se v sobotu 24. srpna 2019 a jejich hlavním programem byla 
Soutěž historických koňských stříkaček.

Založení sboru
Většina Sborů dobrovolných hasičů v obcích našeho regionu byla zakládána v po-

sledních desítiletích 19. století. U jejich zrodů stáli často lidé vzdělaní – kněží, učitelé,  
lékaři i pokrokoví rolníci a řemeslníci. V roce 1894 v Heřmanově to byl farář P. Karel 
Bobrovský, nadučitel Arnošt Šeha, starosta obce rolník Josef Holánek, obchodník Josef 
Melichar a Eduard Caha. Prvním starostou sboru byl zvolen hraběcí revírník František 
Švéda, náčelníkem a jednatelem Josef Holánek čp. 26.

První písemná zmínka  
Samotná první písemná zmínka z r. 1349 nemá velkou vypovídací hodnotu.  

Je to pouze datum zápisu šlechtického majetku do „Zemských desek“ (ZD), který se tak 
stával dědičným. Na Moravě byly ZD vedeny od roku 1303, a proto ta „první zmínka“  
je u většiny vesnic regionu podobná. (Jinošov 1349, Ořechov 1364, Skřinářov 1364, 
Nová Ves 1364, Křoví 1371…). O vsi se dovíme jen to, že byla součástí osovského pan-
ství, od kterého zakrátko přešla k panství náměšťskému. 

Více informací nám však poskytne německý název obce Hermannschlag, používaný až 
do roku 1870. Tuto složeninu dvou německých slov – „Hermann“ = vlastní jméno Heřman 
a „der Schlag“ = rána, úder, ale také kácení lesa či paseka, lze přeložit asi jako Heřmanem 
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vykácené místo, možná Heřmanova paseka. Lze tedy předpokládat, že ves vznikla ve  
13. století, jako ves kolonizační, a že jejím zakladatelem (lokátorem) byl nějaký Hermann.

Oslavy
Paní starostka Pavla Chadimová je popsala v Exitu a David Dvořáček v Deníku aj., 

proto je zmíním pouze okrajově:
Slavnostnímu průvodu obcí dominovaly bílé historické uniformy dobrovolných ha-

sičů. Vyšel od kostela sv. Mikuláše, zastavil se u pomníku T.G. Masaryka a Antonína 
Švehly, kde byl položen květinový věnec, a vrátil se zpět na náves. V čele průvodu šlo 
koňské spřežení s domácími hasiči na ruční historické stříkačce z roku 1898, následovala 
Heřmanovská kapela, četa praporečníků a početný zástup hasičů v replikách historic-
kých uniforem.

Po slavnostním nástupu přivítal starosta místních hasičů Josef Chromý čestné hosty, 
v čele s nejvyšším představitelem dobrovolných hasičů ČR – starostou Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska Janem Slámečkou, velitelem bítešské stanice Miroslavem Vol-
fem aj. Dále seznámil přítomné s historií i současností sboru. Přítomné pozdravila sta-
rostka Pavla Chadimová a své zdravice pronesli také Jan Slámečka a Miroslav Volf.  
Zástupci Okresního sdružení hasičů M. Homola a P. Šubert předali místnímu sboru čestné 
uznání Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina.

V soutěži koňských stříkaček zvítězilo domácí družstvo, následovali hasiči z Herálce  
a Štěpánovic. Příjemný slavnostní den ukončila taneční zábava se skupinou Elvis.

Alois Koukola  

Slavnostní průvod vesnicí.  |  Foto: David Dvořáček
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OSTATNÍ

STŘELECKÁ SOUTĚŽ

V neděli 25. srpna 2019 za krásného počasí uspořádalo Myslivecké sdružení Velká Bíteš 
na brokové střelnici MS již XXV. ročník střelecké soutěže jednotlivců a vložených druž-
stev na baterii o Putovní pohár města Velké Bíteše. Zúčastnilo se 36 střelců a vyhrál 
1. Bělík Zdeněk z Bystřice n/P.  finálním rozstřelem 72b. z 80
2. Pavlásek Pavel  z Budče   finálním rozstřelem 72b. z 80 
3. Bělík Michal  z Bystřice n/P.  finálním rozstřelem 71b. z 80
4. Havlíček Pavel ze Zbraslavi finálním rozstřelem 71b. z 80.

Družstva:
1. Vala, Bělík M., Vrbas
2. Štohandl, Bělík Z., Novotný F.
3. Studený, Hrbek, Foral

Všichni střelci byli oceněni a navíc 
byl vylosován účastník, který vyhrál 
televizor. Byly oceněny i dvě dámy 
a nejstarší účastník soutěže. Střelce 
z celé republiky přišel pozdravit pan 
starosta Ing. Milan Vlček.

Dík za zdařilou akci je třeba vy-
slovit členům mysliveckého sdružení  
i sponzorům z Velké Bíteše a okolí.

Josef Klapal, správce střelnice MS Velká Bíteš

KOLPINGOVY RODINY VELKÁ BÍTEŠ A SCHROBENHAUSEN 
SE OPĚT SEŠLY

Tradiční každoroční milá návštěva s kamarády z německého Schrobenhausenu letos 
proběhla u nás v Bíteši, a abychom se blýskli naší největší akcí, pozvali jsme si je na ho-
dový víkend, kdy je u nás opravdu veselo. 

V pátek jsme netrpělivě čekali příjezd zahraniční výpravy na faře, kde jsme jim na uvíta-
nou nachystali menší občerstvení. Následovalo obvyklé seznamování, snaha o porozumění 
cizímu jazyku a jako vždy jsme zjistili, že když si lidé chtějí popovídat, tak se vždycky 
dorozumí. Pak jsme si rozdělili účastníky do rodin – někteří šli, znaveni cestou spát,  
jiní vyrazili do víru nočního života.

Zleva: Pavlásek, Bělík Z., Bělík M.  |  Foto: Josef Klapal











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

35Říjen 2019  |

Ačkoliv nám sobotní počasí 
moc nepřálo, vypravili jsme se 
po snídani v rodinách na pro-
hlídku poutního kostela Svatého 
Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře a klášterního muzea. To 
nás velmi mile překvapilo svým 
moderním a netradičním zpra-
cováním prohlídky – návštěvník 
dostane do dvojice audio zařízení 
se sluchátky, na kterém poslou-
chá mluvený text k expozicím. 
Části výstavy se ovšem různě po-
hybují, přehrávají či rozsvěcují  
a výsledný efekt je opravdu půso-
bivý. Plni dojmů jsme návštěvu 
Žďáru završili výborným obě-
dem v místní restauraci a už jsme 
se přesouvali na prohlídku kostela Navštívení Panny Marie v Obyčtově, který byl stejně 
jako stavby na Zelené Hoře velkoryse navržen architektem Santinim.

Po návratu do Bíteše jsme se občerstvili a na večer byl jasný plán – užít si hodových 
oslav, cimbálu, koncertů a okoštovat nějaké to víno, burčák a podobně.

V neděli se některým sice hůře vstávalo, ale na mši jsme dorazili všichni. Zájemci se 
poté mohli podívat na věž kostela, do muzea či nakoupit suvenýry ze stánků. Poté jsme 
společně poobědvali U Raušů a pomalu nastával čas k odjezdu.

Víkend strávený s kamarády ze Schrobenhausenu byl opět nezapomenutelný – seznámili 
jsme se s novými lidmi a zároveň potkali dlouholeté kamarády, utvrdili přátelské vztahy 
obou Kolpingových rodin, obohatili se o nové společné zážitky a mohli jsme se podělit  
o naši jedinečnou hodovou atmosféru s někým blízkým.

Už se těšíme na naši další návštěvu – to pojedeme zase my do Německa.

Eliška Brázdilová

POZVÁNKA NA TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Týden sociálních služeb bude letos probíhat od 7. 10. do 11. 10. 2019. Mimo jiných,  
již tradičních akcí, proběhnou tvořivé rukodělné dílny pro veřejnost. A to v úterý 8. 10.  
a ve čtvrtek 10. 10. od 14.00 hodin. 

Na vaši návštěvu se těší asistenti a obyvatelé DBZ Na Výsluní.

Zuzana Cesneková, vedoucí domácností Velká Bíteš

Společné foto.  |  Foto: Archiv Kolpingovy rodiny
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SÍLA PRAVDY VYZBROJENÁ SVĚTLEM POZNÁNÍ  
JE NEPŘEMOŽITELNÁ

Uvedený nadpis je citátem Jana Ámose Komenského. Učitel národů, jak bývá tento mou-
drý muž také nazýván, byl věřícím člověkem a členem jednoty bratrské. Jednota bratrská 
se zasloužila o překlad a tisk Bible kralické, kterou Komenský považoval za zdroj poznání  
a moudrosti a mluvil o ní jako o národním pokladu. Jak získat zmiňovanou nepřemožitelnou 
sílu? Říká se, že každý má svou pravdu, co člověk, to jiný názor. Když na zemi nakreslíte 
číslo šest a postavíte dva lidi naproti sobě každého k jednomu konci čísla, tak jeden bude tvr-
dit, že vidí šestku a druhý bude vidět devítku. Oba budou mít pravdu a můžou se kvůli tomu  
i poprat, ale jen vy budete vědět, jaké číslo jste vlastně nakreslili. Člověk je ovlivněn svým 
úhlem pohledu, vzděláním, zkušenostmi, představami i výchovou v tom, jak vidí realitu ko-
lem sebe. Proto můžou dva lidé vidět stejnou věc jinak a oba přesto mohou mít pravdu. 
Ve jménu „pravdy“ bylo spácháno mnoho nepěkných věcí. Jak se tedy dopátrat skutečné 
pravdy? Co takhle zkusit si svoje poznání a zkušenosti ověřit u Stvořitele nebe, země a všeho 
živého v nich? On jediný má ten správný úhel pohledu a z vlastní zkušenosti vím, že se vy-
platí zajít se poradit nejprve s Bohem, než udělat ukvapené závěry a rozhodnutí.

V knize Přísloví, v 9. kapitole, ve verši 10 se píše: Počátek moudrosti je bázeň před 
Hospodinem, poznání Svatého je rozumnost.

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

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

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

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný říjen Věra Pokorná

PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho okolí. 
Proto je dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu lé-
kaři. Neléčená oční onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči 
seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Sou-
částí služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby 
byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na 
telefonní číslo 517 076 800. Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu 
v den vyšetření objednané seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu 
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lékaři i zpět domů zcela zdarma. Specializované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno 
z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími dia-
gnostickými přístroji a konzultaci s lékařem. Pokud bude při preventivním vyšetření zjiš-
těno oční onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci projektu medbus bude pacientovi 
opět zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie. Ve spolupráci  
s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči tisícům pacientů ročně, 
se projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou léčbu šedého a zeleného zá-
kalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato 
oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě zraku a tím pádem k vy-
loučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se lidé o sebe nedokáží posta-
rat, za svoji oční vadu či onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají tušení, že právě 
jejich problém je možné léčit. Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 
65 let bezplatnou oční péči včetně dopravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních 
onemocněních a možnostech jejich léčby. Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku  
a k dnešnímu dni má již desítky spokojených klientů, kteří využili nabízených služeb.

Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit na 
Nadační fond Josefa Hycla – projekt medbus.

Kontakty pro objednání: Tel.: 517 076 800 e-mail: brno@medbus.cz  web: www.medbus.cz

UPOZORNĚNÍ KLUBU KULTURY

Informační centrum a Klub kultury upozorňuje občany, že městská chata Letná bude  
v provozu do konce října 2019. Otevřena bude od března 2020 dle aktuálního počasí. 

Informační centrum a Klub kultury

SPORT

POHODOVÁ DEVÍTKA

PoHodová devítka napsala 15. 9. 2019 za krásného babího léta svou již šestou kapitolu. 
Zázemí závodu, jak je zvykem, vzniklo na fotbalovém stadionu, letos však s drobnými 
úpravami oproti ročníkům minulým. Registrační stan byl posunutý k plotu areálu tak, aby 
děti mohly závodit na okruhu vytvořeném přímo v areálu a byla tak zajištěna jejich větší 
bezpečnost než na cyklostezce, vedle které projíždí auta. Přeci jenom v nejmladší kategorii 
běhají, nebo se o to pokoušejí, i dvouleté děti.

Na novém přibližně 130m okruhu absolvovaly závod kategorie děti 0 – 6 let, mladší žáci/
žákyně, starší žáci/žákyně a dorostenci/dorostenky. Běželo se 2 až 6 kol v závislosti na vě-
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kové kategorii. Vzhledem k velkému počtu 
startujících byly běhy v kategoriích děti  
a mladší žáci/žákyně rozděleny podle po-
hlaví. Nejrychlejší tři z každé kategorie 
byli vyhlášeni na stupních vítězů, ze kte-
rých si odnesli drobnou cenu a doufáme 
také pěkný zážitek. Každý doběhnuvší pak 
v cíli dostal medaili. Celkový počet star-
tujících dětí se blížil padesátce. Na dětech 
byla při závodech vidět obrovská snaha  
a zarputilost, což se cení. Projevil se také, 
jako například u Saši a Simony Václavíko-

vých, velký běžecký talent. Co je ale nejdůležitější, panovala přátelská a PoHodová atmo-
sféra a i na dětech, které neobsadily přední příčky, byla vidět radost z pohybu.

Vloni jsme od některých běžců „dostali za uši“ za nedostatečné značení trati, v důsledku 
čehož někteří z nich zabloudili. Proto jsme se z pohledu organizátorů letos zaměřili na co 
nejpreciznější značení trati. Poměrně značně využívaná online předregistrace a slunečné po-
časí slibovaly hojnou účast. Nakonec na start hlavního devítikilometrového závodu dorazilo  
59 běžců. Na závodníky čekala stejná trať jako vloni. Běželo se od stadionu kolem mlýnů ke 
Křoví, pokračovalo se dál směrem na Přibyslavice, po nějakých 300 m se odbočilo doprava 
do nejtěžšího kopce na trati, oběhlo se kolo kolem lomu a zpět k potoku se seběhlo u tře-
tího mlýna. Odtud se pak pokračovalo kolem druhého mlýna ke Koupelně, zde se odbočilo 
doprava, běželo pod Letnou k prvnímu mlýnu a odtud pak přímo zpátky na stadion do cíle.  
Vyhlášeni a odměněni byly první tři z každé kategorie (4 mužské, 3 ženské), dále „Nejrych-
lejší Bítešák“ a „Nejrychlejší Bítešačka“ a 3 absolutně nejrychlejší muži a ženy.
Muži absolutně  1. Jakub Exner  (34:00)
   2. Jaroslav Vítek  (34:16)
   3. Roman Kocúrek (35:16)
Ženy absolutně   1. Denisa Lesslová (45:57)
   2. Jana Jeřábková  (47:16)
   3. Monika Tomanová (47:24)
Nejrychlejší Bítešák Petr Jeřábek (celkově 4.) (36:56)
Nejrychlejší Bítešačka Jana Jeřábková  (47:16)

Vážíme si běžců, kteří se na náš závod pravidelně vrací, proto jsme se letos rozhodli,  
že odměníme také věrné účastníky, kteří se zúčastnili všech šesti ročníků PoHodové de-
vítky. Naštěstí všichni, kdo měli 5 účastí, se na start postavili i letos. Odměněni tak byli 
manželé Fabrikovi z Brna a „skorobítešačka“ Jana Rambousková z Vlkova. Věříme,  
že nepřerušená účast těchto závodníků bude pokračovat i nadále.

Co nás organizátory hřeje na srdci? Podařilo se vyznačit trať tak, že nikdo nebloudil, 
ba dokonce bylo značení dle slov některých závodníků bezchybné. Velmi pozitivní ohlasy 
sklízí také pestrá trať závodu, kterou bychom chtěli zachovat stejnou i pro další ročníky. 

Kategorie dětí na startu.  |  Foto: Archiv organizátorů
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Lehce nás mrzí nepatrně nižší účast ve srovnání s minulým rokem i přes krásné běžecké 
počasí. Tato skutečnost nás organizátory alespoň nutí neusnout na vavřínech a neustále 
přemýšlet o možných zlepšeních. Od počátku neusilujeme o masovou běžeckou akci,  
spíše o příjemné běžecké odpoledne pro všechny věkové kategorie, na které se budou zá-
vodníci rádi vracet. Na druhou stranu kapacity nás organizátorů, kapacita zázemí a trati 
umožňují, aby v hlavním závodu startovalo více běžců. Věříme proto, že na další ročník se 
nám povede přilákat o něco vyšší počet závodníků (a to i dětí).

Tradičně musíme poděkovat našim sponzorům uvedeným na stránkách www.pohodo-
vadevitka.cz, bez kterých by se závod konat nemohl, a stejně tak dobrovolníkům zdatně 
pomáhajícím po celý závodní den. 

20. 9. 2020 se těšíme na startu sedmého ročníku PoHodové devítky 

Zdeněk, Martin, Ondra

ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2019/2020 TJ SPARTAK 

Z organizačních důvodů došlo v letošní sezóně ke změnám provozních hodin haly. Délky cvi-
čení jednotlivých oddílů zůstaly zachovány nebo došlo k jejich navýšení. Toto se týká hlavně mlá-
dežnických oddílů. Po dohodě s trenéry a vedoucími cvičení jsme některé oddíly přesunuli na jiný 
den nebo do jiných prostor. Důvodem těchto změn byla snaha uvolnit velkou halu pro soutěžní 
utkání jednotlivých oddílů, která probíhají hlavně o víkendech. A to se nám povedlo. Dopolední 
hodiny jsou standardně vyhrazeny pro školy, volné hodiny si lze po dohodě pronajmout.

Aktuální časový rozvrh hodin najdete na webu www.tjsp.cz, na nástěnkách v hale a bude 
uveřejněn i na prezentaci TJ Spartak na sociálních sítí, kterou nyní připravujeme. Podrobné 
informace vám rádi podají i vedoucí jednotlivých oddílů.

Tradičně každá nová sezóna v TJ Spartak začíná po hodech. Letos některé oddíly svou čin-
nost zahájily i dříve, jiné začínají v týdnu od 16. 9. Přehled všech oddílů s kontakty na vedoucí  
najdete na stránkách TJ Spartak, na nástěnce v hale, případně na telefonu 737 743 444.

Cvičební hodiny šachového kroužku zůstaly nezměněny: (klubovna pod saunou – vstup 
z parkoviště mezi saunou a SOŠ) 
• středa: 18.00 – 20.00 (přípravka)
• neděle: 8.00 – 11.00 (zápasy)

TJ Spartak Velká Bíteš, z. s.

OTEVŘENÍ SAUNY

Od 4. října 2019 bude opět otevřena sauna TJ Spartak na Tyršové ulici ve Velké Bíteši. 
Pátky budou pro ženy od 17.30 do 20.00 hodin, soboty pro muže od 17.00 do 20.00 hodin 
a od 2. listopadu bude od 15.00 do 17.00 hodin rodinná sauna. Mimo provozní dobu je 
možné objednání na tel. č. 737 863 737.

TJ Spartak Velká Bíteš, z. s.
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 27/2019 KONANÉ DNE 16. SRPNA 2019 
 
2/27/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 26/2019 ze dne 31. 7. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 16. 8. 2019
3/27/19/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina předloženou Smlouvu o připojení účastníka  
do e-infrastruktury CESNET.
odpovědnost: odbor správní termín: 20. 8. 2019
4/27/19/RM – rozhoduje uzavřít s dárcem MERO ČR, a.s. předloženou Darovací smlouvu, jejímž 
předmětem je darování hasičské techniky městu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 28. 8. 2019
5/27/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8.2019
6/27/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
7/27/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu určitou 
od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
8/27/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu těchto prostor a v nich umístěných tepelných 
zařízení v k.ú. a obci Velká Bíteš:
-  kotelna U Stadionu č.p. 610 na pozemku p.č. 854/1 včetně teplovodních rozvodů tepelné energie 

sídliště U Stadionu,
- kotelna Lánice č.p. 42, na pozemku p.č. 321,
- kotelna Tyršova č.p. 239, na pozemku p.č. 759,
- kotelna Vlkovská č.p. 482, na pozemku p.č. 769,
- kotelna Družstevní č.p. 584, na pozemku p.č. 727/1,
- kotelna Masarykovo náměstí č.p. 85, na pozemku p.č. 60,
- kotelna Masarykovo náměstí č.p. 86, na pozemku p.č. 59. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
9/27/19/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 21/20/19 a tím 
se navýší celková cena za provádění díla na 1.028.500,- Kč včetně DPH, prodlouží termín plnění  
do 30. 2. 2019 a stanoví dílčí plnění a fakturace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2019
10/27/19/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. VPI/MJ/2019/548 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšan-
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ská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 na překládku telefonních kabelů v místní části Jestřabí  
za cenu 59.679 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 10. 2019
11/27/19/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 10/25/19/RM ze dne 22. 7. 2019 
a nahradit je tímto usnesením:
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 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 10 % z částky stanovené dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na 
majetku města Velká Bíteš za podmínky umožnění uložení chráničky pro veřejné osvětlení v trase výkopu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
12/27/19/RM – souhlasí s umístěním posezení před objektem čp. 70 v ulici Kostelní ve Velké Bíteši 
do 01.10.2019 s tím, že zařízení bude zajištěno proti volnému přemisťování neoprávněnými osobami 
a bude dodržován noční klid.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2019
13/27/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit budovu bez č.p. na pozemku parc.č. 1339/4  
v obci a k.ú. Velká Bíteš, o celkové výměře 597 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
14/27/19/RM – ukládá odboru majetkovému zajistit opravu poškozených obrubníků v ulici Lánice 
před odbočkou k První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
15/27/19/RM – a) bere na vědomí zprávu odboru majetkového o vývozu digestátu z bioplynové stanice 
ve Velké Bíteši a čistírenských kalů ze silážního žlabu v lokalitě Krevlice na zemědělské plochy obhospo-
dařované společnosti BIKOS spol. s r.o. a opatření, které odbor majetkový v této souvislosti přijal,
b) rozhoduje přizvat jednatele společnosti BIKOS spol. s r.o. na jednání rady města dne 26. 8. 2019.
odpovědnost: starosta termín: 26. 8. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 28/2019 KONANÉ DNE 26. SRPNA 2019 
 
2/28/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 27/2019 ze dne 16. 8. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 26. 8. 2019
3/28/19/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku a schvaluje  
upravený odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace 
č.j. MÚVB/5371/19. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2019
4/28/19/RM – rozhoduje souhlasit s konečnou podobou školního zvonu, který bude umístěn v ob-
jektu 1. stupně Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizaci.
Současně rada města vyslovuje poděkování za projevené úsilí pro obnovu školního zvonu.
odpovědnost: starosta města termín: 10. 9. 2019
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5/28/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 278/22 v budově 
č.p. 278 na pozemku p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu č.p. 278, bytový dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5890/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš  
a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 
5890/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 951.720,- Kč 
se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem vlastnického 
práva do katastru nemovitostí hradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 9. 2019 
6/28/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 278/13 v budově 
č.p. 278 na pozemku p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu č.p. 278, bytový dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš  
a spoluvlastnický podíl 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 stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč 
se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického 
práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín:  9. 9. 2019
7/28/19/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 21/6/19/ZM ze dne 10. 6. 2019 a nahradit ho 
novým usnesením ve znění:
ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2295/13 oddělenou geometrickým plánem č. 3041-
89/2019 a nově označenou p.č. 2295/21 orná půda o výměře 721 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlast-
nictví BÍTEŠSKÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI, spol. s r.o., IČ: 469 62 816, se sídlem Vlkovská 
334, 595 01 Velká Bíteš za cenu 10.000,- Kč se zřízením časově omezeného věcného předkupního 
práva ve prospěch prodávajícího s kupní cenou 10.000,- Kč na dobu do:
-  kolaudace veřejně přístupné komunikace vybudované na nově vznikajícím pozemku p.č. 2295/21 

v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš, příp. jiné právní skutečnosti nebo jiného aktu 
nahrazujícího její kolaudaci

nebo
-  kolaudace veřejně přístupné komunikace vybudované na nově vznikajícím pozemku p.č. 2295/21  

v k.ú. Velká Bíteš, příp. jiné právní skutečnosti nebo jiného aktu nahrazujícího její kolaudaci,  
a jejího předání investorem do vlastnictví města Velká Bíteš na základě písemného předávacího 
protokolu, příp. smlouvou,

nebo
-  zániku prodávajícího. Kupující uhradí náklady související s koupí uvedené části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 9. 2019
8/28/19/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce stavby garáže na části pozemku p.č. 10 v k.ú. 
Velká Bíteš na dobu 10 let.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
9/28/19/RM – bere na vědomí žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 244/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že o žádosti bude rozhodnuto 
po dokončení projektové dokumentace rekonstrukce ulice Pod Hradbami. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 9. 2019
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10/28/19/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 22/9/19/RM a nahradit ho novým usnesením:
RM rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu na propachtování pozemku p.č. 141/1 zahrada o výměře 
186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 1.000,- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 3 měsíce za podmínky, že se pachtýř zaváže na vlastní náklady vyklidit starý stavební materiál 
a různý odpad spolu s hromadami větví z rozlámaných stromů a keřů, vyčistit půdu od letitého ple-
vele, opravit schody a vybudovat nové oplocení předmětu pachtu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
11/28/19/RM – bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2017-2018.
12/28/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout neposkytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/3014/19 z důvodu, že žadateli byla již poskytnuta dotace z Grantového programu města 
Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 9. 2019
13/28/19/RM – rozhoduje neposkytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/857/19 z důvodu, že žadateli byla již poskytnuta dotace z Grantového programu města 
Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2019
14/28/19/RM – rozhoduje neposkytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města 
Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/1630/19 z důvodu komerčního využití objektu. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2019
 15/28/19/RM – rozhoduje poskytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města 
Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/1632/19 ve výši 27.200 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2019
16/28/19/RM – rozhoduje neposkytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města 
Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/1633/19 z důvodu poskytnutí dotace na opravu objektu v loňském roce.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2019
17/28/19/RM – bere na vědomí zprávu odboru majetkového o kontrole chodníků a kanalizace  
v ulici Lánice a žádá odbor majetkový o předložení informace o uplatněné reklamaci.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
18/28/19/RM – schvaluje upravený odpisový plán na rok 2019 Střední odborné školy Jana Tiraye 
Velká Bíteš, příspěvkové organizace dle její žádosti č.j. MÚVB/5899/19. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2019
19/28/19/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o bezúplatném vložení majetku do hospoda-
ření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko – stavba „Velká Bíteš – vodovod u Základní školy“  
v hodnotě 269.855,30 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2019
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20/28/19/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu „UZNÁNÍ DLUHU a DOHODU O JEHO 
SPLÁCENÍ“ .
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
21/28/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou 
od 01.09.2019 do 31.08.2020 a za nájemné 65 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
22/28/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
23/28/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu 
neurčitou od 1. 10. 2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
24/28/19/RM – rozhoduje nesouhlasit s přechodem nájmu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
25/28/19/RM – doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Polikliniky Velká Bíteš, 
příspěvkové organizace dle žádosti ředitele uvedené organizace.
odpovědnost:  starosta   termín:  9. 9. 2019
26/28/19/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 8/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2019
27/28/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít dodatek smlouvy o přijetí úvěru na realizaci re-
vitalizace ZŠ Tišnovská č. 115 ve Velké Bíteši č. 99022069202 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 
969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 9. 2019
28/28/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 30.473.886,86 
Kč na refinancování úvěru od České spořitelny, a. s. na investiční akci 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: 9. 9. 2019
29/28/19/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření 
města č. 9/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 9. 2019
30/28/19/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým řešením vjezdu k novostavbě rodinného domu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 9. 2019
31/28/19/RM – schvaluje ceník pro využití optické sítě města Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor správní termín: 1. 9. 2019
32/28/19/RM – ukládá odboru majetkovému ve spolupráci s odborem správním předložit návrh 
řešení zabezpečení objektu Polikliniky Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 9. 2019
33/28/19/RM – rozhoduje souhlasit s návrhem jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol.  
s r.o. na změnu nájemní smlouvy o pronájmu lesních pozemků doručeným pod č.j. MÚVB/5780/19  
a uzavřít s pronajímatelem Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. příslušný dodatek smlouvy. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
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34/28/19/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol.  
s r.o. bere na vědomí zápis ze zasedání dozorčí rady Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. 
dne 18. 6. 2019. 

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 29/2019 KONANÉ DNE 9. ZÁŘÍ 2019 
 
2/29/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 28/2019 ze dne 26. 8. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 9. 9. 2019
3/29/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Ko-
šíkov finanční dar na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č.j. MÚVB/6106/19 ve výši 
51.300 Kč a uzavřít darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 11. 2019
4/29/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku  
p.č. 2180/25 o výměře cca 160 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 11. 2019
5/29/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku 
p.č. 118 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a pověřuje 
odbor majetkový koordinací stavební činnosti žadatele ve vztahu k vedlejším stavbám na po-
zemku města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 11. 2019
6/29/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku 
p.č. 1220/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 55 m2, části pozemku p.č. 1239/1 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2, části pozemku p.č. 3011/32 ostatní plocha, zeleň  
o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a pověřuje odbor majetkový dopracovat defini-
tivní stav řešení veřejného prostranství v ulici Tišnovská za účelem rozšíření parkovacích ploch  
u Základní školy Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 11. 2019
7/29/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Jihlavská 282, Velká Bíteš,  
a to ke dni 30. 9. 2019. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
8/29/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 1565 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 29 m2, id. 83/519 části pozemku p.č. 1148/1 lesní pozemek o výměře 9 m2, 
id. 83/519 části pozemku p.č. 1149/1 lesní pozemek o výměře 42 m2, id. 83/519 části pozemku  
p.č. 1566/37 ostatní plocha, silnice o výměře 98 m2 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov za 
nájemné ve výši 22,- Kč/m2/rok na dobu do okamžiku jejich navrácení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019 
9/29/19/RM – rozhoduje obnovit umístění betonových rozdělovníků na odstavné parkoviště na ul. 
Vlkovská ve Velké Bíteši a současně zde rozhoduje osadit dopravní značení zakazující zastavení 
nákladních vozidel nad 3,5 t.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 9. 2019
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10/29/19/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 22/28/19/RM ze dne 26. 8. 2019 tak, že rozho-
duje neprodloužit a neuzavřít nájemní smlouvu a písemně jej vyzvat, aby byt na ulici Sadová 579,  
Velká Bíteš opustil a předal. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019 
11/29/19/RM – rozhoduje uhradit náklady spojené s navrtávkou a vysazením odbočky na betonové 
stoce DN 1000 pro společnou kanalizační přípojku 5 RD v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši v úrovni 
stavebního pozemku parc.č. 2539/157 k.ú. Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
12/29/19/RM – rozhoduje neposkytnout finanční dar ani kompenzaci jako úhradu nákladů vynalože-
ných na výměnu oken v bytové jednotce č. 278/24 v bytovém domě č.p. 278 v k.ú. Velká Bíteš v r. 2005.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
13/29/19/RM – rozhoduje souhlasit s napojením sjezdu novostavby RD na místní komunikaci Strmá 
tak, aby nově navrhovaný sjezd respektoval místní komunikaci o šířce 6 m.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 9. 2019
14/29/19/RM – rozhoduje nesouhlasit s předloženým návrhem „Novostavba RD na ul. Rajhradská – 
na pozemku parc.č. 4473/2 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že požaduje na pozemku stavebníka odstupovou 
vzdálenost v místě garáže min. 5 m. Konkrétní technické podmínky stanoví odbor majetkový MěÚ 
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
15/29/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele JAAHA s.r.o., Na Návsi 2,  
664 61 Opatovice na realizaci chodníku pod ZŠ v lokalitě Babinec, Velká Bíteš s cenou  
255.786,56 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
16/29/19/RM – rozhoduje nesouhlasit s vedením plynovodního potrubí TJ Spartak Velká Bíteš po 
vnějším plášti šaten zimního stadionu a doporučuje vymístění řádně zkolaudovaného plynovodního 
potrubí z prostor Sokolovny realizovat až v rámci rekonstrukce tělocvičny TJ Spartak Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 9. 2019
17/29/19/RM – ukládá odboru majetkovému a odboru finančnímu předložit celkový přehled finan-
cování lokality Babinec.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor finanční termín: 11. 11. 2019
18/29/19/RM – rozhoduje souhlasit se záměrem výstavby rodinných domů investora PeHo Stav s.r.o, 
Návrší 268, Janovice, 595 01 Velká Bíteš na pozemcích parc.č. 1327/1, 1327/2 a 1328/7 v k.ú. Velká Bíteš 
s tím, že pro každou z uvedených parcel bude využit stávající vjezd a vybudovaná sada inž. přípojek. Kon-
krétní technické podmínky pro každou z uvedených parcel stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
19/29/19/RM – žádá odbor výstavby a životního prostředí o pravidelnou kontrolu dodržování pod-
mínek parkování ve dvoře domu č.p. 70 v ulici Kostelní ve Velké Bíteši, vyplývajících ze stavebního 
povolení na stavební úpravy části 1. NP bytového domu č.p. 70 se změnou užívání na provozovnu 
veřejného stravování – Bistro a dále ze společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 
nástavbu, stavební úpravy a změnu užívání domu č.p. 70, k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí termín: průběžně



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

47Říjen 2019  |

20/29/19/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje výroční zprávu 2018, zprávu o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018 a návrh na 
rozdělení zisku za rok 2018 v předloženém znění. 
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
21/29/19/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2019:
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace 
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace 
• řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace 
• ředitelce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace 
• ředitelce Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace 
• řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace 
• řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2019
22/29/19/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2019 jednateli společnosti.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 9. 2019

POKRAČOVÁNÍ SOUHRNU USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 7/2019 KONANÉHO 
DNE 22. ČERVENCE 2019 
 
15/7/19/ZM: rozhoduje 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 na své nejbližší konané členské 
schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne  
o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města 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 
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863.130,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš,  
IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
16/7/19/ZM: rozhoduje 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 
podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného 
předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu na své nejbližší konané členské 
schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující. 

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne  
o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města 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 do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš,  
IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
17/7/19/ZM: rozhoduje 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 na své nejbližší konané členské 
schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující. 

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne  
o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města úplatně převést:
id. 359/470
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-  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 do vlastnictví Bytového družstva Města Velká 
Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu 
města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí 
kupující.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
18/7/19/ZM: rozhoduje 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 na své nejbližší konané členské 
schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující. 

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne  
o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města 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 do vlastnictví Bytového družstva Města Velká 
Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu 
města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí 
kupující.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
19/7/19/ZM: rozhoduje 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 



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

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 na své nejbližší konané členské 
schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující. 

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne  
o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města 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 do vlastnictví Bytového družstva Města 
Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny 
na výzvu města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického 
podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
20/7/19/ZM: rozhoduje zastavit následující nemovité věci v k.ú. a obci Velká Bíteš uzavřením zá-
stavní 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,
-  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,
-  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,
-  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,
-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,



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

51Říjen 2019  |

-  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,
-  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,
-  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,
-  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,
-  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,
-  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,
-  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,
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-  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,
-  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: 31. 12. 2019
21/7/19/ZM: 
a) rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká Bí-
teš z vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě jeho ceny stanovené znaleckým posudkem ve výši 
1.860.000,- Kč za pozemky p.č. 3295/5 orná půda o výměře 346 m2 a p.č. 3297/2 orná půda o výměře 
650 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě 120,- Kč/m2. Rozdíl hodnot 
směňovaných nemovitostí ve výši 1.740.480,- Kč uhradí městu Velká Bíteš. Náklady související se 
směnou uvedených pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem
a
b) rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 
m2 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
22/7/19/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2263/6 oddě-
lené geometrickým plánem č. č. 2531-194/2017 a nově označené p.č. 2263/15 ostatní plocha, jiná 
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plocha o výměře 634 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za  
690.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč byla doru-
čena 1 nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,
c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2263/6 oddělenou geometrickým plánem  
č. 2531-194/2017 a nově označenou p.č. 2263/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 634 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš za cenu 690.222 Kč, náklady související s koupí pozemku hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se dne 13. září 2019 přišli  
rozloučit s milovaným manželem, tatínkem a dědečkem panem Miroslavem Hromkem  
z Velké Bíteše. Jsme vděčni za milá slova útěchy, květinové dary i zaslané kondolence. 
Vřelý dík vyjadřujeme touto cestou Pohřební službě Havlišová za velmi důstojné a citlivé  
jednání při organizaci posledního rozloučení s naším drahým.

Rodina Hromkova a Vrábelova

PODĚKOVÁNÍ RESTAURACI „NA 103“

Děkujeme restauraci „Na 103“ za vzorně připravenou smuteční hostinu a příjemné  
jednání obsluhujícího personálu při posledním rozloučení s panem Miroslavem Hromkem  
z Velké Bíteše. 

S úctou rodina Hromkova a Vrábelova

VZPOMÍNÁME

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 17. října 2019 by se dožila 100 let naše milovaná maminka, babička a prababička paní 
Hedvika Hüpschová z Velké Bíteše. Nejsmutnějším dnem pro nás zůstává 29. říjen 2004, 
kdy navždy odešla z kruhu rodiny a přátel. 

Vám, kdo vzpomenete s námi, děkují dcery Anna, Irena a Jiřina s rodinami. 

Komerční sdělení / Inzerce
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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.

Koupím dům k trvalému bydlení, tel. č.: 732 369 404.

Z důvodu stěhování hledám byt. Rekonstrukce nevadí. Tel. č. 703 668 449.  

Hledám podnájem bytu 1+1 ve Velké Bíteši a okolí. Přízemí nebo první patro výhodou.
Velmi spěchá! Děkuji za Vaše nabídky. Tel. č. 722 488 855.

BURZA
SBĚRATELSKÁ BURZA 

 12. října 2019 od 7.00 do 13.00 hodin
Velká Bíteš - Areál kynologického klubu, Karlov 77

(areál pro prodávající otevřen od 5.00 hodin, 
prodejci mohou přijíždět již v pátek od 17.00 do 22.00 hodin)

prodejní místo: 150 Kč
ostatní: 30 Kč děti do 6 let a osoby ZTP vstup zdarma

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 listopad 2019: 18. října 2019. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce



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

55Říjen 2019  |

Komerční sdělení / Inzerce



56 |  Říjen 2019 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Komerční sdělení / Inzerce



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

57Říjen 2019  |

Komerční sdělení / Inzerce



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

Komerční sdělení / Inzerce



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

59Říjen 2019  |

Komerční sdělení / Inzerce



60 |  Říjen 2019 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Komerční sdělení / Inzerce



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

61Říjen 2019  |

Komerční sdělení / Inzerce



62 |  Říjen 2019 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Komerční sdělení / Inzerce






