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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
minulý měsíc byl obdobím přípravy podkladů pro ná-
vrh rozpočtu města na příští rok a s tím související 
rekapitulace a upřesnění plánů vedení města pro roky 
2020 až 2022. 

Jednou z důležitých součástí bylo i zasedání zastupitel-
stva, konané dne 11. listopadu. Časově výjimečné, šestiho-
dinové jednání projednalo a schválilo vydání změny  
8 a zastavilo pořízení změny 10 územního plánu města. 
Důvodem zastavení bylo rozhodnutí o zahrnutí podnětů 
změny 10 do aktuálně probíhajícího procesu nového 
územního plánu města a tím zjednodušení a zpřehlednění 
celého procesu územního plánování v našem městě. 

Dalším bodem byla výměna názorů koaličních a opozičních zastupitelů na stav úvěrů 
města v souvislosti s prodloužením jednoho z nich, úvěru na 35 milionů korun. Prodlou-
žení tohoto úvěru z jednoho na devět let, za poměrně výhodných úrokových sazeb a časo-
vých podmínek splácení nám poskytla Komerční banka. Úvěr v nové podobě nám umožní 
pokračovat v průběžné přípravě výkupu pozemků pro severozápadní obchvat, v přípravě 
rozšíření areálu Hasičského záchranného sboru Za Loukama a přípravě investičních akcí 
roku 2020. U těchto akcí je nutno mít zajištěno jejich reálné finanční krytí v daném kalen-
dářním roce ve schváleném  rozpočtu města. Názory některých zastupitelů proti tomuto 
prodloužení úvěru zcela pomíjely investiční akce města v posledních třech letech a reálnost 
aktuální situace rozpočtu ve vztahu k přípravám akcí v roce 2020. Je nutné říci, že hlav-
ními úvěry města za uplynulá období jsou úvěry poskytnuté na výstavbu lokality Babinec 
a revitalizaci základní školy. V případě Babince se vynaložené prostředky pomalu začnou 
vracet, a to v příspěvcích státu na nové obyvatele města v této lokalitě, příspěvcích na ka-
ždého nového žáka městských škol a rovněž ve formě odvodu ze zemědělského půdního 
fondu a každoroční daně z nemovitosti  za jednotlivé nemovitosti v této lokalitě. V případě 
revitalizace školy je nutno připomenout její zastaralý a nevyhovující stav před rekonstrukcí 
a nynější aktuální stav, jehož vysoká technická a provozní úroveň je zcela zřejmá. Vedení 
města bude pro následující období činit kroky k postupnému snižování celkové výše úvěrů 
města, a to v souladu s pravidly ministerstva financí, které nad hospodařením obcí a úvěry  
– dluhovou službou obcí dohlíží. 

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rovněž schválilo vystoupení města Velká Bíteš z desti-
nační společnosti Koruna Vysočiny. Důvodem bylo nenaplnění našich předpokladů zajiš-
tění prezentace města a společného postupu ve vztahu k návštěvníkům města a bítešského 
regionu ze strany této společnosti.
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Diskusí na zastupitelstvu prošla rovněž zpráva z kontrolního výboru, zejména v otázce 
pořízení sochy Jana Amose Komenského před základní školu. Zastupitelům města bylo 
doloženo, že pořízení sochy bylo zajištěno v souladu s pravidly města a příslušným záko-
nem. Zastupitelstvo dále rozhodlo poskytnout dotaci sportovním klubům FC PBS Velká 
Bíteš, HC Spartak a TJ Spartak ve shodné výši 150 tisíc korun. Košíkovští dobrovolní 
hasiči dostali od města dar 51.300 Kč. Poměrně jednoznačně byla zastupiteli, napříč všemi 
povolebními skupinami v zastupitelstvu odsouhlasena a přijata nová vyhláška o poplatcích 
za komunální odpad. Na jejím základě bude poplatek za komunální odpad od 1. 1. 2020 
stanoven na 800 Kč / poplatníka / rok. Uvedený poplatek je stanoven na základě skutečných 
nákladů na sběr a likvidaci komunálních odpadů ve městě. Nezahrnuje náklady města na 
sběr a likvidaci bioodpadu ve městě, na který město vynakládá dalších přibližně 900 tisíc 
korun za rok. 

V diskusi jsem měl možnost sdělit zastupitelům i veřejnosti, že vedeme jednání se spo-
lečností, která má zájem o odkup projektu domova se zvláštním režimem včetně přísluš-
ných pozemků v lokalitě U Stadionu. Je to jedna z případných položek plnění rozpočtu 
roku 2020. 

Pracovní seminář zastupitelstva k rozpočtu města na rok 2020 se konal 21. listopadu 
a v rámci jeho jednání byly diskutovány priority současného koaličního vedení města  
a názory opozice na rozšíření mateřské školky na náměstí a revitalizaci Základní školy 
a Praktické školy na Tišnovské (dříve speciální škola). Rozpočet na rok 2020 je struk-
turou podobný jako v loňských letech. Mezi hlavní investice roku 2020 jednoznačně 
patří dokončení Nové Čtvrti. Počítáme zatím v rozpočtu s částkou 10 milionů korun.  
Týká se úpravy území od dokončené první etapy ulice až po Strojírnu Slavíček včetně 
obou slepých ulic u prodejny Kučera. K letošnímu roku už jsme předfinancovali zhruba  
3 miliony na rekonstrukci vodovodu a kanalizace prostřednictvím příspěvku Svazu vo-
dovodů a kanalizací Žďársko. Další plánovanou akcí jsou inženýrské sítě a oprava komu-
nikace pod centrální kotelnou na sídlišti U Stadionu. V případě diskuse, zda realizovat 
rekonstrukci a rozšíření budovy mateřské školy na náměstí nebo rekonstrukci a rozší-
ření budovy Základní školy a Praktické školy na Tišnovské jsem informoval přítomné,  
že pro vedení města je prioritou mateřská škola. S ohledem na fakt, že na obě akce je 
příslib evropské dotace, i projekt bývalé speciální školy, kterou v současnosti navštěvuje 
jen několik dětí z Velké Bíteše a  významný podíl tvoří děti z Jihomoravského kraje,  
bude dále připravován k možné realizaci v letech 2021 – 2022. To však na základě před-
chozího zajištění vlastních finančních zdrojů, kromě dotace na tuto akci. Opoziční zastu-
pitelé naopak upřednostňují tuto školu před mateřskou školou. V případě mateřské školy 
navíc nejsou přesvědčeni o potřebnosti její realizace v současné době.

Oprava mateřské školky je koncepční a politické rozhodnutí, které jsme přijali už 
před několika lety. Jestliže během posledních let vzniklo ve městě na 80 parcel pro ro-
dinné domy a staví se nové byty v lokalitě Stadionu, dá se předpokládat i vyšší počet 
dětí. V současné době musejí mateřské školy zájemce, zejména ty z okolních obcí od-
mítat. Dalším důvodem je i fakt, že za mnou chodili občané z Karlova a z Návrší s tím,  
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že školka v Lánicích je pro ně příliš daleko a rádi by děti vodily jen na náměstí. Prakticky 
již od roku 2011 jsme hledali novou podobu a náplň městských dvorů u Masarykova 
náměstí – chceme, aby tam byl život. Když se objevila šance na dotaci mateřské školy, 
začala dostávat její rekonstrukce konkrétnější obrysy. Ovšem dotace byla vypsána na 
rozšíření školky, nutné a potřebné stavební práce a dodávky ve stávajícím objektu jsme 
do uznatelných nákladů akce nedostali. Celkové náklady projektu mateřské školy včetně 
nové školní zahrady při podání žádosti o dotaci tak byly 56 milionů. Dotace by měla být 
ve výši 37 milionů korun. Ale znovu se vracím k městským dvorům – předpokládám,  
že díky rekonstrukci mateřské školy se nastartují další kroky v přestavbě a plnohod-
notném využívání této části města jeho občany a návštěvníky města. Chceme, aby se  
s rekonstrukcí začalo v druhé polovině příštího roku. 14 milionů v návrhu rozpočtu 
města roku 2020 odpovídá časovému rozložení projektu na roky 2020 a 2021. V první 
půlce příštího roku bude hotový prováděcí projekt a výběrové řízení. Až budeme znát 
přesná čísla nákladů stavby, zejména pak náklady hrazené z rozpočtu města, potvrdíme 
zastupitelstvu a veřejnosti – stejně jako to bylo u revitalizace základní školy – jestli se 
má, s ohledem na vlastní finanční zdroje města a stav stávajících úvěrů města dělat celý 
projekt, část projektu nebo otázku realizace stavby přehodnotíme úplně a projekt poza-
stavíme. Stav objektu mateřské školy je však tak nevyhovující, že v případě zastavení 
aktuálně připraveného projektu bychom museli stejně řešit dílčí opravy nevyhovujících 
stropů a střechy a rekonstrukci elektřiny a topení v objektu. Osobně jsem přesvědčený, 
že bychom do komplexní přestavby měli jít. 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem popřál klidný čas nadcházejícího adventu a pohodové prožití
vánočních svátků a závěru roku 2019 v kruhu vašich nejbližších a přátel.

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

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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Neděle 1. prosince 2019 v 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Vystoupí děti z mateřských škol z Velké Bíteše a žáci ze ZUŠ Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 3. prosince 2019 v 19.00 hodin 
KONCERT BHP – KUDLÁČKOVO TRIO 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Středa 4. prosince 2019 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Středová část Masarykova náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Čtvrtek 5. prosince 2019 od 8.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 5. prosince do 10. prosince 2019 od 9.00 do 17.00 hodin 
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek 6. prosince 2019 v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Neděle 8. prosince 2019 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE – NORSKO
Lukáš Kratochvíla a Eliška Brázdilová – promítání fotografií
Bítešáci Lukáš Kratochvíla a Eliška Brázdilová absolvovali studijní pobyt v Norsku. 
Přijďte si poslechnout, jak vypadá Norsko očima mladých Čechů a seznámit se prostřed-
nictvím fotografií s krásami této severské země. 
Základní umělecká škola, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL
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Úterý 10. prosince 2019 v 8.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ OLOMOUC – ZÁJEZD
Odjezd z Masarykova náměstí v 8.00 hodin. Přihlášky na Klubu kultury, tel. č. 607 007 620
Prohlídka staré části města s průvodkyní, návštěva vánočních trhů.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 10. prosince 2019 v 15.00 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš

Úterý 10. prosince 2019 v 17.00 hodin
O VÁNOCÍCH DLOUHÉ NOCI...
Přednáška Silvy Smutné o vánočních obyčejích dříve a nyní.
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Čtvrtek 12. prosince 2019 ve 14.30 hodin
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ 
Základní škola, Tišnovská 115, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz diabetiků Velká Bíteš

Čtvrtek 12. prosince 2019 v 17.00 hodin 
VÁNOČNÍ DÍLNA
Přijďte si vyrobit  originální  mašličky a stužky na dárky dle svojí fantazie. 
Hezká mašle vyrobená od srdce udělá s dárkem divy a může jej povýšit na umělecké dílo. 
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna ve Velké Bíteši

Pátek 13. prosince 2019 a v pátek 10. ledna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ 
Tyršova 239, Velká Bíteš. Současně je možné v těchto termínech navštívit také 
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš, Vlkovská 279.  
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace

Sobota 14. prosince 2019 v 8.00 hodin
OKRESNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU – kategorie dospělých
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
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Sobota 14. prosince 2019 v 16.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT – 14. ročník
Vystoupí kapely: „Soumrak“, „Bohumilové“, „Litrpul“, „Standaband“,
Host koncertu: „Starý Fóry“
Kulturní dům Čikov
Předprodej vstupenek na tel. č. 606 115 152, email: tondasmaha@seznam.cz
Organizují: Přátelé obce Jasenice s podporou zastupitelstva obce Čikov

Úterý 17. prosince 2019 v 10.30 hodin
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Úterý 17. prosince 2019 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB – hrací odpoledne pro děti od dvou let
V Mateřské škole Lánice
Organizuje: Mateřská škola  Lánice

Středa 18. prosince 2019 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Zahraje nám Houslová muzika Bítešan
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Seniorklub

Od 19. do 29. prosince 2019, otevírací hodiny mimo pondělí 23. 12. 8.00 – 12.00 
a 14.00 – 17.00, ve svátky vánoční mimo Štědrý den tj. 25. a 26. prosince
a víkendy 21. – 22. a 28. – 29. prosince 12.00 – 18.00 hodin
VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
Výstava řezbářských prací Josefa Kejdy ze Skřinářova, Pavla Maška z Velké Bíteše, 
Bohumila Vrby z Náměště nad Oslavou a Betlémů se sbírky Karla Baráka
Malý výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Ve dnech 21., 22. prosince 2019 v době od 8.00 do 13.00 hodin 
a 23. prosince od 8.00 do 15.00 hodin 
VÁNOČNÍ PRODEJ RYB – na Masarykově náměstí, Velká Bíteš 
Ve dnech 22. a 23. prosince 2019 od 8.00 do 12.00 hodin – u kulturního domu, Vlkovská 482 
Ve dnech 21., 22. a 23. prosince 2019 v době od 8.00 do 9.30 hodin – Sádky – Chobůtky
Organizuje: Rybářský svaz Velká Bíteš
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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. 

Čtvrtek 26. prosince 2019 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT 
Zazní nejkrásnější staročeské koledy a vánoční písně 
v úpravě pro vokální kvartet, flétnu, housle, 
violoncello a klavír Františka Fialy. 
Vystoupí vokálně-instrumentální soubor 
mladých pražských a brněnských umělců. 
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš 

Čtvrtek dne 26. prosince 2019 ve 20.00 hodin
POSEZENÍ PŘI CIMBÁLU „NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA“
Selská hospoda U Vrány, Kostelní 69, Velká Bíteš
Organizuje: Selská hospoda U Vrány, Velká Bíteš

ADVENT A VÁNOCE V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE  
VE VELKÉ BÍTEŠI

Žehnání adventních věnců – 1. prosince při bohoslužbách v 8.00 a 9.30
Pěší pouť do Netína – 7. prosince v 8.45 od fary.
Mikulášská nadílka –  5. prosince v 17.00 v kostele
Adventní odpoledne pro děti – Tvoření na vánoční jarmark. Sobota 7. prosince od 16.00 
(předtím v 15.30 – děti zpívají na faře)
Vánoční jarmark – Nakupte ručně vyráběné dárky a přispějte na dobrou věc. 
Neděle 8. prosince po bohoslužbách v 8.00 a 9.30.
Zpovědní den farnosti –  19. prosince od 17.00 do 19.00
Předvánoční odpoledne pro děti –  21. prosince od 15.30
Betlémské světlo – bude v kostele v úterý 24. prosince od 7.30
Štědrovečerní bohoslužby – 15.30 a 22.00
Boží hod vánoční – 25. prosince v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svaté.
Odpoledne v 17.00 se koná Živý betlém v kostele a v 17.45 zpívání koled před kostelem.
Svátek sv. Štěpána – 26. prosince v 8.00 a 9.30 mše sv.
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Svatoštěpánský koncert – 26. prosince v 19.00. Zazní nejkrásnější české koledy. 
Vokálně-instrumentální soubor mladých pražských a brněnských umělců řídí František Fiala.
Svátek svaté Rodiny – 29. prosince v 8.00 a 9.30 mše sv. s obnovou manželských slibů. 
Zveme všechny manžele.
Svátek sv. Silvestra – v 17.00 bohoslužba na poděkování za dary uplynulého roku.  
V 23.45 se v kostele koná adorace. Novoroční zvonění o půlnoci.
Nový rok – Slavnost Matky Boží 1. ledna v 8.00 a 9.30 slavnostní mše sv.
Tříkrálový koncert – Tišnovský komorní orchestr 5. ledna v 16.00

PŘIPRAVUJEME

Středa 1. ledna 2020 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Proslov starosty města Ing. Milana Vlčka, 
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle dne 5. ledna 2020 v 16.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – Tišnovský komorní orchestr
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Vstupné dobrovolné
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PLESOVÁ SEZÓNA 2020:

Sobota 18. ledna 2020 od 20.00 hodin
PLES MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Moderátor: Karel Hegner, hlavní kapela: THE PARTY BAND, 
předtančení: Martina a Jiří Truhlářovi, 
host večera: Katka Vrzalová, 
horní foyer: CM Sylván. 
Vstupné: 290 Kč.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota 25. ledna 2020 ve 20.00 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES 
Hrají: Pikardi
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: MO Rybářský svaz Velká Bíteš
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Sobota 8. února 2020 ve 20.00 hodin 
REPREZENTAČNÍ PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY VELKÁ BÍTEŠ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: PBS Velká Bíteš

Sobota 15. února 2020 ve 20.00 hodin
SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením „Sportovec města“ 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace U Raušů

Sobota 22. února 2020 od 20.00 hodin
FARNÍ PLES
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Neděle 1. března 2020 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S DAVIDEM 
Vstupné: 50,- Kč, maska zdarma
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek 19. března 2020 v 15.00 hodin 
MDŽ – TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“  
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek 17. dubna 2020 v 19.00 hodin
05 A RADEČEK, POETIKA – koncert 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 190 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Hudební kapela 05ARadeček

Středa 20. května 2020 v 19.00 hodin
„DVA NAHATÝ CHLAPI“ – divadelní představení
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 420 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Top Art Promotion ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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ZPRÁVY Z RADNICE

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 9. prosince 2019 v 17.00 hodin koná zase-
dání Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. 482. 

Město Velká Bíteš

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU A MĚSTSKÝCH 
ORGANIZACÍ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Městský úřad
Městský úřad Velká Bíteš bude v době vánočních svátků uzavřen dne 27. 12. 2019  
a 31. 12. 2019. Dne 23. 12. 2019 a 30. 12. 2019 bude úřední doba na městském úřadě 
zkrácena, a to do 11.30 hodin.

Městská knihovna
Městská knihovna Velká Bíteš informuje, že bude uzavřena pro veřejnost během vánočních 
svátků, a to od pondělí 23. prosince do čtvrtka 2. ledna včetně. 

Městské muzeum
Městské muzeum ve Velké Bíteši bude od 19. do 29. prosince 2019 otevřeno v běžné  
otvírací době úterý – pátek od 8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00, ve svátky vánoční mimo  
Štědrý den tj. 25. a 26. prosince  a víkendy 21. – 22. a 28. – 29. prosince 12.00 – 18.00 hodin.

Více informací naleznete na webu www.muzeumbites.cz.

Informační centrum a Klub kultury

Klub kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5 oznamuje, že od 19. prosince  
do 1. ledna bude uzavřen. 

Turistické informační centrum ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5 oznamuje,  
že od 19. prosince do 1. ledna bude uzavřeno.

Redakce
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ŠKOLY

VZÁJEMNÉ NÁVŠTĚVY DĚTÍ PRVŇÁČKŮ ZŠ  
A PŘEDŠKOLÁKŮ MŠ LÁNICE  

Na počátku měsíce listopadu 2019 jsme od-
startovali spolupráci naší Mateřské školy Ma-
sarykovo náměstí a Lánice se Základní školou 
Velká Bíteš. 

Po prvních měsících ve škole se prvňáčci 
tradičně vydali na návštěvu do svých bývalých 
mateřských škol a dětem i paním učitelkám se 
pochlubili, co všechno se naučili. A že se bylo 
čím chlubit! Nejdříve nám ukázali svoje aktovky, 
sešity, učebnice, a dokonce i žákovské knížky se 
samými jedničkami. Poté prvňáčci předvedli, jak 
už umí číst, psát, počítat i recitovat. Samozřejmě 
jsme si také společně zazpívali, zavzpomínali na 
čas strávený ve školce a pohráli s kamarády.   

Na oplátku jsme hned druhý den zavítali  
s předškoláky do školy na divadelní předsta-
vení v rámci projektu základní školy LiStO-
VáNí. Projekt má za cíl vzbudit u dětí chuť číst 
a poznávat. Představení bylo natolik poutavé  
a zábavné, že se aktérům tento záměr podařilo 
bezezbytku naplnit. 

Pro děti to byl zcela jistě velký zážitek! Již 
teď se všichni těšíme na další společné ná-
vštěvy a společná setkání.

Učitelky z MŠ Lánice a Masarykova náměstí

SPORTOVNÍ DNY DĚTÍ  MŠ LÁNICE A MASARYKOVO 
NÁMĚSTÍ V SOKOLOVNĚ VELKÁ BÍTEŠ 

Stalo se už téměř tradicí, že děti z obou našich mateřských škol chodí několikrát do roka 
sportovat do místní sokolovny nebo na fotbalový stadion ve Velké Bíteši. 

V letošních podzimních a zimních měsících nám paní Hana Holíková umožnila navště-
vovat sokolovnu pravidelně a jako trenéra máme pana Vítězslava Kratochvíla a další dob-
rovolníky, za což jim velice děkujeme.

Návštěva prvních tříd v MŠ.  |  Foto: Archiv MŠ

LiStOVáNí v ZŠ.  |  Foto: Archiv MŠ
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Poslední sportovní dny byly zamě-
řeny zejména na běh a hry s míčem. 
Děti si procvičily házení, chytání  
a hod na koš. Mimo to zdolávaly 
různé překážky, běhaly mezi kužel-
kami, prolézaly tunelem. Celé do-
poledne si moc užily a do školky se 
vracely plné elánu a nadšení.

Za tuto aktivitu jsme velice rády, 
protože děti stráví celé dopoledne  
v pohybu, mají možnost využít 
různé tělovýchovné náčiní, nářadí,  

ale zejména i rozlehlý prostor, který nám ve školce chybí. Už teď se těšíme na příště. 
SPORTU ZDAR!!!

Učitelky MŠ Lánice a MŠ Masarykovo náměstí

POZVÁNKA NA ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU

Děti z Mateřské školy U Stadionu srdečně zvou všechny rodiče, pra-
rodiče, kamarády, přátele a známé na „ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČ-
NÍHO STROMU“, které se koná na Masarykově náměstí ve Velké Bí-
teši v úterý 17. prosince 2019 v 10.30 hodin. Přijďte si s námi zazpívat!

Kolektiv MŠ U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ

Naši prvňáčci
Žáci prvních tříd, v rámci spolupráce s MŠ v Lánicích a U Stadionu, navštívili předško-

láky, aby jim ukázali svou školní tašku, učebnice a pomůcky. Pochlubili se prvními jednič-
kami, předvedli své čtenářské dovednosti a pohráli si se svými kamarády.

V ekocentru na Balinách si prvňáčci užívali programu „Vůně dřeva“, v němž se dozvě-
děli informace o životě stromů, o jejich nenahraditelnosti pro člověka. Navštívili starou 
pilu a nakonec si vyrobili pomůcky ze dřeva.

Tradicí pro žáky prvních ročníků je zahájení pravidelných besed a zábavně vzdělá-
vacích programů v Městské knihovně ve Velké Bíteši. První návštěva se uskutečnila 
26. listopadu. 
Zprávy ze školní družiny

V měsíci říjnu paní vychovatelky ze školní družiny připravily pro děti pestré halloween-
ské odpoledne. Dětem se otevřela všechna oddělení a v každém z nich měly vychovatelky 
připraveny logické, strategické či pohybové hry. Po splnění všech úkolů náležela sladká 

Sportovní den v hale TJ Spartak.  |  Foto: Archiv MŠ
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odměna všem zúčastněným. Tomuto odpoledni předcházelo dlabání dýní, které bylo pro 
spoustu dětí nevšedním zážitkem. Výtvarná díla dětí ze školní družiny tradičně ozdobila 
prostory bítešské knihovny. Každoměsíční setkávání rodičů a dětí na tvořivých dílnách 
bylo zahájeno výrobou oplétaných lucerniček. 
V městské knihovně

Pěknou a dlouhou tradicí je spolupráce základní školy s místní městskou knihovnou. 
V měsíci říjnu se v knihovně vystřídaly sedmé třídy. Paní knihovnice pro ně připravily 
vyučovací hodinu s tématikou pověstí. Zaměřily se při tom nejvíce na pověsti regio-
nální, s nimiž se žáci seznamovali ve skupinkách, jednu také zhlédli v krátkém videu. 
Vtipnou aktivitou byla hra na tichou poštu. Při ní si žáci ověřili, že ústně předávané 
informace mohou být na konci velmi zkreslené a nepřesné. V knihovně jsme určitě 
nebyli naposledy.
Beseda s MUDr. Radimem Uzlem

V úterý 8. října si žáci osmých a devátých tříd zpříjemnili běžné vyučování před-
náškou našeho uznávaného lékaře a sexuologa MUDr. Radima Uzla. Pan doktor  
se projevil jako skutečný profesionál a o sexuální tématice hovořil velmi věcně  
a uměřeně věku posluchačů. Mimo jiné je seznámil s nejběžnějšími metodami anti-
koncepce, nejčastějšími pohlavními nemocemi a jejich přenosem, upozornil na rizika,  
která s sebou nese například autostop. Daná problematika žáky zajímala, což bylo 
zřejmé i z položených dotazů.
Projekt 72 hodin

V pátek 11. října se třída 3. A opět zapojila do dobrovolnického projektu „72 hodin“. 
Během 72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pouští do aktivit, které pomáhají druhým, 
přírodě, či jejich okolí. Cílem projektu je ukázat, že stačí málo, aby lidé společně dokázali 
mnoho, naučili se spolupracovat a vnímat svět kolem sebe. Třeťáci si letos vybrali jako 
svůj úkol úklid lesa v okolí Velké Bíteše.
Exkurze do Vídně

V úterý 15. října se žáci 8. roč-
níku (doplněni několika žáky 9. roč-
níku) vypravili na tradiční podzimní 
zájezd do rakouské metropole.  
V dopoledních hodinách v dopro-
vodu paní průvodkyně prochodili 
centrum Vídně a měli možnost vy-
slechnout si základní informace  
k nejznámějším památkám (Wiener 
Rathaus, Hofburg, Burgtheater,  
St. Stephansdom, Hundertwasser-
haus). Odpoledne patřilo návštěvě 
zábavního centra Prater, kde si žáci 
mohli čas užít podle svých představ. Exkurze ve Vídni.  |  Foto: Eva Čermáková
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Gastroden
Žáci ze třídy 9. A se 16. října přijeli zúčastnit akce Hotelové školy Světlá a Střední od-

borné školy řemesel ve Velkém Meziříčí s názvem „Gastroden“.
Jednalo se o prezentaci výrobků, úspěchů a celoroční práce žáků této školy, přičemž pro 

návštěvy jiných škol měli studenti a pedagogové připraveny soutěže a různé přednášky. 
Akce si všichni moc užili a obohaceni o nové vědomosti a esteticky i kulinářsky spokojeni 
odjížděli domů.

Děkujeme střední škole za příjemné zážitky, velmi milé přijetí a skvělou přípravu  
a organizaci.
Vandal je barbar 

Ve dnech 21. a 22. října proběhl ve čtvrtém ročníku program primární prevence „Van-
dal je barbar“. Tříhodinový blok byl zaměřen na ujasnění si hodnoty věcí, jak svých, tak 
i ostatních. V rámci bloku se děti seznámily  s pojmem vandalství, učily se vandalství 
odlišovat od jiných forem nevhodného chování a přemýšlely o tom, jaké důvody mohou 
člověka k vandalství vést nebo jaké postihy mohou vandala potkat.
Den stromů 2019

V podzimním období hraje příroda barvami zejména díky stromům.  Právě jim byl věno-
ván v úterý 22. října jednodenní projekt připravený pro žáky 7. ročníku. 

Žáci si předem zvolili, v jakých dílnách budou v tento den chtít pracovat. Mohli si vy-
brat z dílny badatelské, experimentální, dramatické a tvořivé. Výsledky své práce a nové 
poznatky následně předvedli svým spolužákům a učitelům během společné prezentace. 
Dozvěděli se mnoho o stavbě stromů a listů, jejich funkcích. Pomocí klíče žáci přiřazovali 
listy k názvům stromů. Učili se změřit v terénu výšku stromu a určit jeho stáří.  Četli a dále 
pracovali s různými typy textů, které jsou s tematikou stromů spojeny. Nasbírali přírodní 
materiál a vytvořili dekorace, povídali si o Keltech a stromoskopu.
O novoveselský míč 2019

Několik říjnových dní bylo v naší škole ve znamení intenzivního tréninku na turnaj ve 
vybíjené děvčat, který se 1. listopadu tradičně uskutečnil v Novém Veselí.

Starší žákyně měly velkou motivaci, neboť obhajovaly loňské vítězství. Největší bitva 
se ZŠ Oslavická se strhla až ve 
finále. Naše děvčata srdnatě bo-
jovala, nicméně na obávaného 
soupeře nestačila. Vybojovala te-
dy krásné 2. místo.

Mladší žákyně se v turnaji rov-
něž neztratily a konečné druhé 
místo je o jednu příčku lepší než 
loni. Oběma týmům blahopře-
jeme ke skvělému umístění a dě-
kujeme za úspěšnou reprezentaci 
naší školy.Společné foto z turnaje.  |  Foto: Michal Pelána
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Já a třída
 Na konci měsíce října se žáci pátých ročníků zúčastnili programu primární prevence  

„Já a třída“, který se zaměřil na téma vztahů uvnitř třídního kolektivu. V rámci programu se 
žáci zamýšleli nad fungováním jedince v rámci třídy a funkcí kolektivu. Cílem bloku bylo 
také poukázat na to, jak se může cítit vyčleněný spolužák, jak lze řešit potenciální situace 
vyčleňování z kolektivu a  jak těmto situacím účinně předcházet.
Mamma Mia!

Poslední říjnový den jsme navázali na pěknou tradici návštěv divadelních představení. 
V hojném počtu jsme zhlédli nově nastudovaný muzikál „Mamma Mia!“ na prknech Hu-
dební scény Městského divadla v Brně. Letos společně s žáky druhého stupně do divadla 
zavítali i žáci pátých ročníků. 
Na sv. Martina 

V pondělí 11. listopadu probíhal ve třídách na prvním stupni tematický den zaměřený na 
svátek sv. Martina.  Děti si připomínaly zvyky spojené s tímto svátkem, lidové pranostiky, 
dramatizovaly legendu o světci a výtvarně zpracovávaly osobu světce i jeho atributy.
Dopravní výchova

Ve dnech 11. a 12. listopadu se 
školní tělocvična proměnila v do-
pravní hřiště. Nechyběly dopravní 
značky, semafory, přechody pro 
chodce i dopravní prostředky - elek-
trická autíčka a čtyřkolky. Žáci 1.  
a 2. tříd si zábavnou formou procvi-
čili základní pravidla silničního pro-
vozu, prakticky si vyzkoušeli úlohu 
chodce, řidiče i policisty. Cílem mo-
bilního dětského dopravního hřiště 
bylo zvyšování bezpečnosti dětí na 
pozemních komunikacích.
LiStOVáNÍ

Ve čtvrtek 14. listopadu přijeli na naši školu herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný v rámci 
projektu LiStOVáNí, aby žákům na prvním stupni představili zajímavé knihy formou scé-
nického čtení.  Pro mladší děti vybrali knížku „Kvak a Žbluňk jsou kamarádi“ a pro starší 
žáky „Dobrodružství strýčka Ludvíka“. K žákům naší školy se připojily i děti ze školky  
a bývalé speciální školy. Projekt podporuje čtenářství, svou živou akční formou doka-
zuje, že čtení knih je stále aktuální a zábavné. Listování bylo pořádané organizací MOST 
Vysočiny, o. p. s. v rámci projektu „MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí“,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/17_047/0009959.
Návštěva střední odborné školy

 Střední odborná škola Jana Tiraye letos slavila dvacet let od svého vzniku. Pozvánku na 
oslavu a prezentaci střední školy dostali i žáci naší základní školy a učitelé.

Dopravní hřiště v tělocvičně ZŠ.  |  Foto: Věra Robotková
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Žáci devátého ročníku se přišli do kulturního domu a budovy školy podívat v rámci 
odpoledního vyučování. Moderní hudbu střídalo vystoupení žáků ZUŠ v lidových tónech, 
po molu se procházeli studenti školy, jež společenský oděv změnil na dámy a mladé gent-
lemany. Ochutnat jsme mohli sladkosti i slané pohoštění připravované učni, pohovořit  
s obráběči a mechaniky, kteří hrdě předváděli své výrobky, a na programu toho bylo ještě 
mnohem více.

Z kulturního domu se někteří zájemci ještě přesunuli do budovy střední odborné školy, 
aby se seznámili s tím, co nabízí. Ochotní vyučující nás provedli budovou doslova od 
sklepa k půdě a bylo vidět, že jsou na svou nedávno zrekonstruovanou školu hrdí. Navští-
vili jsme učebny pro kadeřnice, i poslepu bychom poznali, kde se peče cukroví, protože 
místnost byla provoněná jako o Vánocích, sledovali jsme stroje, na nichž se žáci učí obrá-
bět a programovat.

Žáky prezentace bavila a zajímala, vždyť mnozí možná příští školní rok rozšíří řady 
studentů a učňů ve Velké Bíteši. 
Informatický bobřík

Žáci 5. a 6. ročníku se letos opětovně zúčastnili soutěže „Informatický bobřík“, v níž 
řešili logické úkoly na počítači. Soutěže se zúčastnilo celkem 150 žáků.  Nejlépe si v kate-
gorii 5. ročníku vedli Simon Kroulík, Adéla Hotárková, Tereza Žaloudková a Jakub Holík.  
V kategorii 6. tříd zvítězil Lukáš Rous před Adamem Brzobohatým a Davidem Šumberou.
30 let svobody

Žáci prvního i druhého stupně si v pátek 15. listopadu připomínali 30. výročí sametové 
revoluce.  Seznamovali se s historií a reáliemi tehdejší předlistopadové doby formou před-
nášky Mgr. Ivo Kříže nebo filmových záběrů z tehdejšího dění. Zazpívali si písně a hity, 
ochutnávali pokrmy, oblékli tehdejší módu, zacvičili si spartakiádu, vytvářeli myšlenkové 
mapy, výtvarná díla a zkoušeli oslovovat bítešské občany formou ankety.
Preventivní programy

Koncem října a počátkem listopadu proběhly ve všech třídách na 2. stupni preventivní pro-
gramy rizikového chování. S Centrem prevence spolupracujeme již druhým rokem. Programy 
jsou přínosné nejen daným tématem, ale slouží i k poznávání a stmelování kolektivů.

Žáci šestého ročníku diskutovali o bezpečném užívání internetu a rizicích s ním spo-
jených. Sedmé ročníky probíraly vztahy ve třídě, soužití chlapců a děvčat a toleranci  
k ostatním. Osmé ročníky byly varovány před návykovými látkami a závislostí, dozvěděly 
se, jak čelit těmto nebezpečím. Žáci devátého ročníku se zabývali finanční gramotností, 
hospodaření s penězi a nebezpečím zadlužení.  

Eva Hudcová a Michal Pelán za kolektiv ZŠ Velká Bíteš 
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SEMENAŘENÍ STARÝCH ODRŮD NA ZAHRADĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
A PRAKTICKÉ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Někteří z vás již ví, že se naše škola zapojila do projektu společnosti 
Gengel o. p. s. Tato organizace usiluje o uchování starých, krajových 
odrůd jako součást našeho kulturního dědictví. Cílem je, aby se s těmito 

odrůdami seznámila veřejnost, která by se pak nadále starala o jejich uchování a šíření. 
„Abychom společně tyto odrůdy, které vytvořily a nám nezištně předaly předchozí gene-
race, dnes pěstovali, pečovali o ně a opět je stejně tak předali pokolením, které přijdou 
po nás.“ (www.gengel.cz) Zapojit se tak může každý, koho pěstování zajímá. Vybrat si 
můžete jednu či více odrůd, o které se budete starat, a v případě dobré úrody se podělíte  
o semínka s dalšími zájemci a samozřejmě společností Gengel. 

Jak si však můžete sami přečíst na 
webových stránkách – nejdůležitější 
částí projektu není výsledek a zisk, ale 
samotný proces uvědomění si důleži-
tosti starých odrůd spojených s daným 
krajem, kulturou, ale i léčitelstvím  
a kulinářstvím a samozřejmě také pro-
ces poznání a zkoumání. Školy mají 
možnost zapojit se třemi způsoby – 
mohou být pěstitelé odrůd, uchovatelé 
odrůd nebo patroni odrůd. Naše škola 
se prozatím zapojila jako „pěstitel vy-
braných odrůd“. 

Co předcházelo, než jsme vstoupili do tohoto zajímavého projektu? Nejprve jsme 
museli nechat otestovat na Mendelově univerzitě v Brně složení půdy z naší zahrady,  
a to na částice, půdní typ a pH. Potom jsme napsali a odeslali průvodní dopis do společnosti 
GENGEL, kde jsme popsali podnebí, v jakém se naše školní zahrada nachází, jaká půda 
je přítomna v našich záhonech. Dále jsme vybrali semena rostlin, které budeme pěstovat. 
Společně jsme vybrali tři odrůdy: Černucha damašská, Sléz maurský, Fazol keříčkový 
– „Andělský“. 

Nyní po skončení prací na zahradě a jejím zazimování můžeme zhodnotit naše snažení. 
Všechna semena nám vyklíčila a vyrostly z nich rostliny, které následně kvetly, a také  
v nich dozrála semínka. Ta na konci srpna a na začátku září žáci posbírali, usušili a vytří-
dili. V říjnu jsme přebytky semínek zabalili, řádně označili názvem a odeslali s vyplněným 
dotazníkem a fotodokumentací o pěstování zpět do společnosti Gengel. Zbytky semen 
jsme si ponechali ve škole na jaro 2020, kdy je opět zasejí a celý proces se bude opakovat. 
Pokud máte možnost, zapojte se do projektu i vy, určitě budete výsledkem nadšeni. 

Pavla Blahovcová a Eva Ulmanová

Černucha damašská.  |  Foto: Věra Šustáčková
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VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ DIDACTA

Ve čtvrtek 17. října 2019 v době 
od 9.00 do 17.00 se na Střední 
průmyslové škole v Třebíči ko-
nal 24. ročník veletrhu vzdělávání  
s názvem Didacta, který pořádala 
Okresní hospodářská komora Tře-
bíč. Letos se ho zúčastnilo mnoho 
vystavovatelů z místních i vzdále-
nějších škol. 

Střední odborná škola Jana Ti-
raye zde byla také prezentována,  
a tak o ní zájemci o studium obdr-

želi ucelené informace. Návštěvníci veletrhu, kterých bylo v tomto roce 2546, se dozvě-
děli, jaké obory nabízíme, mohli pohovořit s přítomnými žáky naší školy a mimo jiné si 
prohlédnout některé z jejich výrobků. Zájemci byli také pozváni na Den otevřených dveří, 
který se koná v pátek 13. 12. 2019 a v pátek 10. 1. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin.

Chtěla bych poděkovat žákům Jiřímu Patákovi a Matěji Těšíkovi ze čtvrtého ročníku 
oboru Mechanik-seřizovač za ochotu a pomoc s prezentací.

Leona Romanová, učitelka

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVOU 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ  
SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 nastal 
dlouho připravovaný a očekávaný 
den – oslava 20. výročí založení 
SOŠ Jana Tiraye. Tato významná 
událost se konala v prostorách 
Kulturního domu Velká Bíteš od 
10.00 do 17.00. Po celou dobu 
probíhala prezentace jednotlivých 
oborů vzdělání: kadeřnice vytvá-
řely účesy dle přání zájemců, žáci 
technicky zaměřených oborů vy-
stavovali výrobky, které vznikly 
díky CNC strojům, soustruhům, 
frézkám a 3D tiskárně, žáci oboru 
Cukrář předvedli techniku mode-
lování a své cukrářské produkty 

Prezentace SOŠ Jana Tiraye.  |  Foto: Archiv školy

Žáci SOŠ Jana Tiraye v pracovním i slavnostním oblečení.  
Foto: Archiv SOŠ Jana Tiraye
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a žáci oboru Kuchař-číšník připravili ukázku slavnostní tabule, nabízeli flambované 
ovoce a drobné občerstvení. Kromě toho v rámci rautu obsluhovali pozvané hosty.  
Ti si společně s širokou veřejností mohli užít zábavný program.

Zahájen byl úvodním proslovem ředitele školy Ing. Bc. Josefem Chytkou a řečí 
starosty města Ing. Milanem Vlčkem. Na oslavě se podílely se svým vystoupením 
také děti z MŠ U Stadionu a Lánice a hudebně nadaní žáci ze Základní umělecké 
školy Velká Bíteš, kteří zahráli se svou dechovou kapelou DechBand. Zážitek z celé 
akce umocnilo zhlédnutí 5 latinskoamerických tanců prostřednictvím Tomáše Jakubce 
a Lindy Kvasničkové – členů Infinity Dance Team a semifinalistů Mistrovství ČR pro 
rok 2018. Další částí programu se stala módní přehlídka, při níž žáci a žákyně školy 
předvedli své pracovní oblečení a kolekci společenských a svatebních šatů. Hudební 
doprovod po celou dobu oslavy zajišťovala skupina SCREAM ROCK se zpěvačkou 
Anetou Požárovou, bývalou žákyní naší školy.  

Zájemci z řad žáků základních škol a široké veřejnosti mohli po celý den také navští-
vit Střední odbornou školu Jana Tiraye a zhlédnout její prostory v rámci Dne otevřených 
dveří. Je potěšující, že sem mimo jiné opět zavítali absolventi školy. 

Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům a žákům školy, kteří se podíleli na 
přípravách a průběhu oslavy, dále veřejnosti za hojnou účast, účinkujícím a následu-
jícím sponzorům: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.; První brněnská strojírna 
Turbo s. r. o. Velká Bíteš; Sanborn, a. s. Velké Meziříčí; Firesta – Fišer, rekonstrukce, 
stavby a. s., Brno; Truhlářství Václav Kopáček, Velká Bíteš; RS Elektro s. r. o. Radek 
Sladký, Velká Bíteš a Železářství Žaloudek s. r. o., Velká Bíteš.      

Veronika Zachovalová, učitelka

SOŠ JANA TIRAYE OBHÁJILA ČESTNÉ UZNÁNÍ 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

SOŠ Jana Tiraye obhájila již po-
čtrnácté Čestné uznání za vyso-
kou úroveň praktické přípravy, 
což dokládá vysokou úroveň 
praktické přípravy našich žáků. 
Bylo uděleno Hospodářskou ko-
morou ČR na základě výborných 
výsledků u závěrečných zkoušek, 
které se konaly koncem června. 
Žáci při nich museli prokázat 
profesní dovednosti nejen před 
komisí, ale i před zástupci Hospo-
dářské komory České republiky. Čestné uznání.  |  Foto: Archiv SOŠ



22 |  Prosinec 2019 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Garance odborníků HK ČR účinně pomáhá, aby kvalita výstupů ve vzdělání odpovídala 
požadavkům zaměstnavatelů a novým trendům i technologiím. Při volbě budoucího uplat-
nění si žáci i jejich rodiče velmi dobře uvědomují, že jsou povolání a živnosti, které se těší 
velké vážnosti.  

Současně dva nejlepší absolventi v oboru vzdělání Obráběč kovů obdrželi ocenění  
HK ČR. Součástí osvědčení je i dodatek k výučnímu listu – Europass v cizím jazyce,  
který absolventům umožní snadnější profesní realizaci ve zvoleném oboru. Je jednotným 
celoevropským dokladem o vzdělání a odborných kompetencích držitele.

Udělení osvědčení předcházela velmi přísná kritéria. Absolventi museli během celého 
studia dosahovat vynikajících studijních výsledků (průměr do 1,50 – prospěl (a) s vyzna-
menáním), a to včetně závěrečné zkoušky. Po celou dobu studia nesměli být hodnoceni  
z odborného výcviku horším stupněm než chvalitebný. Ocenění motivuje studenty k vý-
borným výsledkům během studia i praxe. Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s tímto oceně-
ním zárukou nejen praktických dovedností. Úspěšní absolventi pomáhají zvyšovat renomé 
naší školy. To se následně odráží i v zájmu rodičů přihlásit své dítě do prvního ročníku.

Slavnostní předání organizovala HK ČR v prostorách Lichtenštejnského paláce na Malé 
Straně v Praze, a to 19. října 2019. Předávání ocenění nejlepším absolventům se zúčastnil 
kromě prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého také předseda vlády Andrej 
Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

Čestné uznání školy i ocenění našich absolventů je pro naši školu velmi významné a sou-
časně zavazující. Prezentuje mimo jiné kvalitu vyučujících na SOŠ a systematičnost práce 
se žáky. Dokazuje také, že řemeslo má stále zlaté dno. V dnešní době to platí dvojnásob. 
Je pro nás jednak výzvou, ale i závazkem, aby výsledky v oblasti praktické přípravy měly  
i v budoucnu vysokou úroveň. 

Ludmila Pecinová, zástupkyně ředitele pro praktickou výuku

PRVNÍ POMOC DO ŠKOL

Během měsíce listopadu proběhlo na 
naší škole třikrát školení první pomoci,  
které zprostředkovává Krajský úřad Kraje 
Vysočina. Studenti prvních a druhých ročníků 
se díky němu dozvěděli zásady první pomoci 
a prakticky si vyzkoušeli některé činnosti, 
které by v krizové situaci mohly nastat. 

Jedna ze žákyň si nanečisto vyzkoušela tele-
fonické přivolání první pomoci a rozhovor se 
záchranářem, který ji instruoval, aby správně 
poskytla první pomoc. Všichni přítomní žáci si 
vyzkoušeli resuscitaci a masáž srdce. Velice je 
překvapilo, jak je to namáhavé. Školení první pomoci.  |  Foto: Archiv SOŠ
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Kromě jiného byla žákům připomenuta telefonní čísla integrovaného záchranného sys-
tému a byli seznámeni s aplikací Záchranář do mobilních telefonů. Ta usnadňuje záchra-
nářům práci při zjišťování místa nehody. V závěru byli žáci také upozorněni na základy 
bezpečného chování na ulici, při jízdě na kole i při sportu v rámci prevence předcházení 
úrazům.

Alexandra Mladá, učitelka

UKÁZKA THAJSKÉHO BOXU V HODINĚ TĚLESNÉ VÝCHOVY 
NA SOŠ JANA TIRAYE

Thajský box neboli muay thai je pl-
nokontaktní bojové umění, které klade 
velké nároky na fyzickou i psychickou 
zdatnost. Je to umění osmi končetin,  
při němž se využívají údery pěstmi, lokty, 
koleny a nohama. Cílem tréninku může 
být příprava k zápasům, osvojení jednot-
livých technik a kombinací a zlepšení fy-
zické i psychické kondice.

Dva z našich žáků 3. ročníku, kteří na-
vštěvují lekce thajského boxu ve Velkém 
Meziříčí, předvedli ostatním v hodině tělesné výchovy ukázkovou lekci. Začali speciálním 
rozcvičením a posilováním a vysvětlili základní pravidla. Spolužáci si vyzkoušeli základní 
postavení, dále práci nohou a rukou při útoku a obraně. Kromě toho byli seznámeni se 
základním úderem (přední a zadní direkt), kopem (low kick, high kick) a stínovým boxem. 

Na konci vyučovací hodiny ukázali hoši spolužákům speciální rukavice a bandáže na 
zpevnění zápěstí. Poté předvedli cvičnou ukázku zápasu. Všichni jsme si hodinu užili  
a hochům za jejich ochotu i pěkný program děkujeme. 

Alexandra Mladá, učitelka

KULTURA

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A OSLAVY DNE VZNIKU  
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

V rámci oslav Dne vzniku samostatného Československa se v pátek 25. října od 
16.00 hodin uskutečnila v Městském muzeu ve Velké Bíteši série tří přednášek o Janu 
Amosi Komenském, Žerotínech a jednotě bratrské. Následující slavnostní sobotní den 

Ukázka thajského boxu.  |  Foto: Archiv SOŠ
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26. října byl rozdělený do dvou 
částí. V první odpolední části se 
v 15.00 hodin slavnostně otevřela 
nově zrekonstruovaná Základní 
škola na Tišnovské ulici. Po úvod-
ním slovu starosty města Ing. Mi-
lana Vlčka a ředitelky základní 
školy Mgr. Věry Kroutilové byla 
odhalena bronzová socha Jana 
Amose Komenského, jejímž auto-
rem je akademický sochař Nikos 
Armutidis a Irena Armutidisová. 
V kulturním programu vystoupili 
také Zpěváčci z Bítešanu. Po po-

žehnání ct. o. Bohumilem Poláčkem základní škole a přestřižením pásky byla škola 
otevřena. Návštěvníci, kteří přišli v hojném počtu, si mohli pak interiér školy prohléd-
nout včetně tříd, šaten, učeben i školní jídelny. Návštěvníci dříve narození si mohli 
třeba i zavzpomínat na svá školní léta. 

Základní škola se rekonstruovala během uplynulých 14 měsíců. Díky nástavbě,  
přístavbě a půdní vestavbě se mohlo vytvořit a kompletně vybavit devět nových učeben. 

Druhá slavnostní část pokračovala od 17.00 hodin již v kulturním domě. Po slavnostním 
zahájení, nástupu praporečníků  a státní hymně v podání operního pěvce Jakuba Pustiny 
vystoupili ve svých projevech starosta města Ing. Milan Vlček, ředitel městského muzea 
Mgr. Ivo Kříž a další vzácní hosté –  prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., vedoucí pracov-
ník Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Ing. Vladimír 
Novotný, 2. náměstek hejtmana Kraje Vysočina a Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., ředitel 
Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.  Po skončení projevů bylo starostou 
města předáno ocenění a poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš 
dvěma bítešským osobnostem:

Jiřině Janíkové, ředitelce mateřské školy U Stadionu ve Velké Bíteši – poděkování 
za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti školství

Rodačka z nedalekých Říčan, která zvolila Velkou Bíteš za místo svého životního půso-
biště a která svůj profesní život zasvětila pedagogické práci s předškolními dětmi.

Po studiu na Gymnáziu na Zastávce a následně na střední pedagogické škole v Brně 
nastoupila v roce 1978 jako učitelka Mateřské školy v Lánicích ve Velké Bíteši. Po vybu-
dování mateřské školy U Stadionu První brněnskou strojírnou v roce 1983 přešla do této 
školky „na bytovkách“. Zde od roku 1992 vykonává funkci ředitelky. Svoji prací a akti-
vitou přesvědčila za uplynulá léta nejen spolupracovníky a rodiče dětí, ale i představitele 
města o tom, že právě ona je vhodnou osobou pro svěřenou funkci. Její zásluhou je dnes 
tato Veselá školka s celkem 100 dětmi ve čtyřech barevných třídách příkladem zařízení, 
které naplňuje beze zbytku svoji filozofii: Nepromarnit čas dětství.

Slavnostní přestřižení pásky u ZŠ.  |  Foto: Otto Hasoň
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Kvalitní výchova dětí ve školce 
je doplněna nadstandardními aktivi-
tami, kterými jsou:
Flétničky pro nejmenší – kroužek, 
kde se děti seznámí s hudebním 
nástrojem formou různých her,  
dechových cvičení a samotnou hrou 
na flétny.
Mighty shake – taneční kroužek 
za spolupráce s taneční skupinou, 
orientovanou na široké spektrum 
tanečních stylů od streetových  
až po společenské párové tance či 
divadelní tvorbu. Děti si zde osvojí 
mnoho tanečních kroků, správné 
držení těla, rozsah, vnímání hudby  
a mnoho dalšího.
Národopisný kroužek Bítešánek 
– kroužek reprezentuje Mateřskou 
školu U Stadionu více jak 40 let. 
Jeho činnost navazuje na bohaté 
folklorní tradice města, ale i na zvyky a tradice domácího regionu Podhorácka. 
Angličtina pro nejmenší – kroužek, ve kterém jsou od letoška seznamovány děti se zákla-
dem jazyka hravou a nenásilnou formou.

Rozsáhlý je seznam projektů, za kterými paní ředitelka za svého působení stála, ať jsou 
to projekty investiční či projekty školské a pedagogické. Neméně obsažný je seznam part-
nerských subjektů, se kterými školka během roku spolupracuje.

Miloši Ondráčkovi, bývalému řediteli základní školy ve Velké Bíteši – poděkování 
za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti školství a veřejného života

Pro většinu Bítešáků jednoznačně osobností, na kterou dnes vzpomínáme pro jeho na 
první pohled pedagogicky přísný, ale ve svém důsledku velice efektivní a systémový pří-
stup k výuce svých žáků na základní škole. Bývalí premianti, ale i méně zdatní žáci dodnes 
oceňují množství znalostí, které byli schopni se naučit a dále v životě uplatnit v hodinách 
matematiky a fyziky, které vedl pan učitel Ondráček.

Učitelská profese provázela tohoto rodáka z Holubí Zhoře celým životem. Po vystudo-
vání pedagogické školy odešel na tři roky na umístěnku na severní Moravu, do Supíkovic  
u polských hranic. Zde si našel svoji budoucí ženu. Po návratu působil jako učitel na zá-
kladní škole ve Velké Bíteši. Kromě pedagogické práce se aktivně věnoval práci pro své 
spoluobčany v Obecním výboru obce Holubí Zhoř. V roce 1990 se stal ředitelem Základní 
školy Velká Bíteš a řídil výstavbu nového areálu školy na ulici Sadová, ve kterém je dnes 
umístěn druhý stupeň této školy. Vedl také moderní dostavbu kuchyňského a jídelního 

Předání ocenění Jiřině Janíkové a Miloši Ondráčkovi. 
Foto: Otto Hasoň
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traktu školy, které spojily dva nejstarší školní 
objekty na ulici Tišnovské a Za Školou. Po šesti 
letech působení na postu ředitele odešel do dů-
chodu, který vyplnil prací a plnohodnotným ži-
votem v kruhu své široké rodiny.

Celou akci oslav pak zakončil koncert oper-
ních pěvců Gabriely Beňačkové a Jakuba 
Pustiny. 

Slavnostní večer moderoval velmi příjemný 
moderátor a hlasatel Alexander Hemala. 

V horním patře kulturního domu byla pro ná-
vštěvníky připravena také malá výstava vybra-
ných fotografií z fotosoutěže s názvem „Velká 
Bíteš v zrcadle“, která proběhla v letních měsí-
cích letošního roku a vyhodnocena byla na Tra-
dičních bítešských hodech v měsíci září. 

Silvie Kotačková,  
Informační centrum a Klub kultury

LISTOPADOVÝ KONCERT V BHP

 Listopadový koncert Bítešského 
hudebního půlkruhu se odehrál v režii 
dvou vynikajících hudebníků – hou-
slistky Marie Hasoňové a klavíristy 
Lukáše Klánského. Přivítal je zcela 
zaplněný sál kulturního domu. Je vi-
dět, že zvědavost našim divákům ne-
chybí a jméno hlavní protagonistky je 
evidentně přitáhlo.

Koncert zahájil smyčcový soubor 
žáků ze Základní umělecké školy ve 

Velké Bíteši pod vedením paní učitelky Barbory Ryšánkové. Děti předvedly pěkné vý-
kony, za což byly odměněny potleskem. Poté již patřilo podium pouze Marii Hasoňové  
a Lukáši Klánskému. Na úvod přednesli Suitu ve starém stylu A. Schnittkeho. Tato 
velmi humorná a vtipná skladba s částmi Pastorale, Balletto, Minuetto, Fuga a Panto-
mima byla jakousi vzpomínkou na staré barokní tance. Každá z částí v sobě nesla zají-
mavý prvek a určitou osobitost. Nemohu opomenout rychlou a hráčsky náročnou Fugu,  
kde oba interpreti předvedli vynikající techniku a bezchybnou souhru. Závěrečná Pan-
tomima navozovala svojí vtipností a roztomilostí představu panenky na klíček. Na obou 

Žáci ze ZUŠ pod vedením Barbory Ryšánkové.  |  Foto: Otto Hasoň

Jakub Pustina a Gabriela Beňačková při koncertu.
Foto: Otto Hasoň
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hráčích bylo vidět, že si skladbu užívají 
a svoje nadšení přenesli i na nás poslu-
chače. Následovala Sonáta pro housle 
a klavír L. Janáčka. Patří k autorovým 
typickým dílům. Je plná dramatické, 
místy až syrové hudby, střídají se v ní 
vypjaté i něžné momenty a objevují 
se typické „janáčkovské sčasovky.“ 
Všechny tyto polohy dokázali umělci 
přesvědčivě ztvárnit. Osobně mě nej-
více zaujala Ballada, kde Marie nád-
herně a citlivě přednesla svůj houslový 
part. Po přestávce nás čekala poslední 
skladba večera Sonáta pro housle a klavír C. Francka. Tento francouzský skladatel se 
řadí do období klasicko-romantické syntézy a jeho sonáta je naplněna nesmírně emo-
tivní hudbou. Marie i Lukáš zde naplno předvedli své hráčské kvality. Krásný tón,  
čistotu ladění a souhru, ale především ve vzácném souznění vyjádřili hudební obsah díla. 
Franckova sonáta završila večer plný povznášející hudby. 

Pokud se v sále našli jedinci, kteří zavítali na koncert pouze ze zvědavosti, věřím,  
že příště přijdou zcela záměrně. Těšíme se na vás…

Marika Kašparová

ZÍSKALI JSME 2. MÍSTO V SOUTĚŽI OBLÍBENOSTI 
INFORMAČNÍCH CENTER 

Ve dnech 6. – 8. listopadu organi-
zace Prague City Tourism přichystala 
oslavu 25. výročí Asociace turistických 
informačních center České republiky  
v Praze. Ve středu 6. 11. účastníky čekala 
konference s přednáškami o trendech  
v cestovním ruchu, sociálních médiích, 
ale například i cestování do vesmíru. 
Ve čtvrtek 7. 11. zasedlo členské fórum 
Asociace v prostorách pražského Pla-
netária a poté se účastníci přesunuli na 
společenský večer do Staré čistírny od-
padních vod v Bubenči. 

V rámci tohoto večera proběhlo ve spolupráci s vydavatelstvím KAM po Česku slav-
nostní vyhlášení ankety Turistické informační centrum roku 2019. Za Turistické infor-
mační centrum ve Velké Bíteši se vyhlášení zúčastnil Ing. Josef Jelínek a Lenka Plechatá, 

Diplom za 2. místo.  |  Foto: Lenka Plechatá

Marie Hasoňová a Lukáš Klánský.  |  Foto: Otto Hasoň
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kteří si převzali diplom za druhé místo v oblíbenosti informačních center v Kraji Vysočina. 
Na prvním místě se umístilo Informační centrum Pelhřimov a třetí místo obsadilo Infor-
mační centrum Ledeč nad Sázavou. 

Hlasy se letos rozdělovaly mezi 449 certifikovaných TIC ve 14 krajích ČR. Celkem 
bylo odevzdáno 22.724 hlasů. Alespoň jeden hlas v anketě získalo 64 % infocenter.  
Z České republiky bylo přiděleno 15.199 hlasů. Dalších 473 hlasů pocházelo ze zahraničí,  
nejvíce pak ze Slovenska (140), z Německa (47), Velká Británie (37), Rakouska (33), 
Chorvatska (26) a Polska (24).

Asociace turistických informačních center České republiky, která byla založena  
9. 11. 1994, patří k nejefektivněji pracujícím organizacím podobného typu v České repub-
lice. Asociace má k dnešnímu dni 347 členů vč. jejich 24 poboček, 1 čekatele na členství  
a jednoho mimořádného člena. Ve spolupráci s agenturou CzechTourism certifikuje dal-
ších více než 100 nečlenských TIC a metodicky pomáhá při zajišťování mystery shopingu  
s cílem poskytovat zpětnou vazbu a zvyšovat kvalitu práce pracovníků TIC.

Informační centrum a Klub kultury

VELKÝ ÚSPĚCH BÍTEŠSKA.COM 

Poprvé v letošním roce se v našem kraji velmi úspěšný webový portál bitessko.com 
zúčastnil prestižní celorepublikové soutěže webových stránek WEB100. 

Ve spolupráci s autorem projektu, jímž byla velkomeziříčská firma XART vstoupil tento 
portál s cílem nepropadnout. O to milejší bylo sdělení obchodního ředitele firmy XART 
pana Františka Blažka, že více jak padesátičlenná porota ohodnotila v kategorii „Cestovní 
ruch“ webové stránky „bítešsko.com“ na čtvrtém místě. Vítězem této kategorie se staly 
stránky Letiště Praha a.s., druhý skončil Grandhotel Pupp Karlovy Vary a třetí Resort Dolní 
Morava. Z toho je patrné, že i když stránky ICaKK Velká Bíteš skončily těsně za stupni ví-
tězů, je „bramborová medaile“ skvělým úspěchem a úžasnou vizitkou práce zaměstnanců, 
a to hlavně Lenky Plechaté, která se stará o aktualizace a je správkyní stránek. Musím 
tímto poděkovat i všem pracovníkům XARTu, kteří se podíleli na současné podobě webu. 
Samozřejmě jsme si všichni vědomi i přes to, že tento web byl v letošním roce nejlépe hod-
noceným webem kulturních portálů na Vysočině, že nesmíme usnout na vavřínech a určitě 
snahou všech bude vylepšit stránky, ať už v kulturní nebo i cestovní části, k co nejsnadnější 
a přehledné obslužnosti z pohledu vás všech, kteří je navštěvujete.    

Josef Jelínek

LAMPIÓNKY ROZZÁŘILY HOLUBÍ ZHOŘ

Dušičkový víkend jsme v Holubí Zhoři zahájili v pátek 1. listopadu lampiónkovým 
průvodem. Děti se vybavily barevnými lampiónky, lucerničkami a vším, co svítilo.  
Aby to mělo správnou atmosféru, nechyběly ani pořádně strašidelné kostýmy, do kterých 
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se převlékly nejen děti, ale tentokrát i jejich maminky. Cestu nám zpříjemňovala výzdoba 
u jednotlivých domů, kde na nás ze tmy „koukala“ vyřezaná strašidla z dýní a celou vesnicí 
zněly pohádkové písničky. Když jsme naši krásnou vesničku prochodili křížem krážem, 
šli jsme se všichni zahřát do kulturního domu, kde bylo pro děti nachystané promítání 
pohádky a samozřejmě občerstvení. Po pohádce plni zážitků a dojmů z magického večera 
odcházeli všichni spokojeně domů. 

Marcela Ondráčková

KONCERT HANY ZAGOROVÉ A PETRA REZKA  
VE VELKÉ BÍTEŠI

V úterý 19. listopadu se v 19.00 ho-
din zaplnil bítešský sál kulturního domu, 
kde se uskutečnil dvouhodinový koncert 
jedné z největších hvězd české populární 
hudby Hany Zagorové s dlouholetým 
kolegou Petrem Rezkem a se skupinou 
Jiřího Dvořáka Boom!Band. Na začátku 
koncertu to na pódiu sympatický Petr 
Rezek pěkně s kapelou „rozjel“ a zaznělo 
pár jeho známých songů např. „Přá-
telství“, „Jsi“, „Prší krásně“. Po krátké 
přestávce již nastoupila na pódium Hana 
Zagorová a zazněly její nejlepší songy. 
Hana Zagorová nazpívala asi 890 písní a vybrat právě ty „nej“ písně je opravdu těžké. 
Hanka s kapelníkem Jiřím Dvořákem si pro bítešské publikum vybrali směsku největ-
ších hitů např. „Rybičko zlatá, přeju si“, „Studánko stříbrná“, „Můj čas“, „Nápad“,  
„Maluj zase obrázky“ a další. V průběhu večera nechyběly také duety s Petrem Rezkem, 
např. „Duhová víla“, „Ta pusa je tvá“.....

Společné foto.  |  Foto: Archiv obce

Z koncertu.  |  Foto: Otto Hasoň
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Na podzim r. 2018 vydala Hana Zagorová aktuální CD „Já nemám strach“, na němž spo-
lupracovala s autory, jako např. Marek Ztracený nebo Martin Chodúr. Na desce se nachází  
i jedna coververze francouzské písně, kterou si zpěvačka otextovala sama. V pořadí již třetí 
deska, která vyšla pod značkou Supraphonu, si drží vysokou kvalitu a hned po vydání se 
album vyhouplo na první příčku v žebříčku prodejů. Nejen toto CD, ale i další výběr CD  
a DVD Hany Zagorové a Petra Rezka si mohli návštěvníci koncertu zakoupit přímo na 
místě a odnést si domů pěknou vzpomínku z koncertu.  

Po celý večer se nesla velmi příjemná atmosféra a diváci si koncert užívali.  
Někteří i tancovali a zpívali si společně s Hankou i Petrem. 

Na závěr koncertu byl pak od všech přítomných dlouhý zasloužený aplaus ve stoje  
a jako poděkování byla předána Haně Zagorové kytice a Petrovi Rezkovi jeho oblíbené 
bílé víno. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉHO CENTRA BÍTEŠÁČEK

Jestli dobře počítám, letošní Svatomartinský průvod světýlek byl devátý, který jsme 
organizovali. Letos to bylo náročné, proto mé velké poděkování patří Josefovi Jelínkovi  
a Jirkovi Dohnalovi (KK), Honzovi Hotárkovi (TS Velká Bíteš) a Katce Koubkové,  
bez nich by to letos snad ani nešlo.

Dále děkujeme První Brněnské strojírně za finanční dar, městu Velká Bíteš, Klubu kul-
tury, Městské policii Velká Bíteš, Technickým službám, Dobrovolným hasičům, Restauraci 
Naše bítešská, panu Janečkovi, Sedlákovým, Farnosti Velká Bíteš a Kolpingově rodině.

Největší dík ale patří samozřejmě vám všem, kteří se Svatomartinského průvodu účast-
níte. Letos to vyšlo nádherně i s počasím, snad budeme mít takové štěstí i příští rok. 

Přijďte za námi do mateřského centra každý čtvrtek, kdy je pro děti otevřena v čase 
9 – 11 hodin herna. Dále pořádáme každou druhou středu tematické výtvarné dílničky. 
Nově můžete do MC zajít se svými dětmi i na cvičení. Středeční dopoledne patří Kulihráš-
kům (cvičeníčko pro děti od půl roku, rezervace nutná), páteční dopoledne a odpoledne 
jsou ve znamení jógy (i zde je nutná rezervace). Informace o naší činnosti najdete ve face-
bookové skupině MC Bítešáček.

Přejeme Vám všem krásný adventní čas, pohodové Vánoce a úspěšný vstup  
do roku 2020.

Jana Střechová za MC Bítešáček 

KUDLÁČKOVO TRIO V PŮLKRUHU

Milí přátelé dobré hudby, čas neúprosně běží a nám se přiblížil další koncert BHP.  
Je mi milou povinností vás pozvat na koncert Kudláčkova tria ve složení Pavel Wallinger 
– housle, Martin Švajda – violoncello (učitel to náš na ZUŠ) a Renata Lichnovská – klavír. 
Ačkoliv jednotliví členové už v Půlkruhu nejednou hráli, v tomto složení nám vystoupí 
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poprvé! Myšlenka na vznik nového moravského komorního ansámblu byla ponejprv vyř-
čena v červenci 2018 ve Vídni, kde houslista Pavel Wallinger s violoncellistou Martinem 
Švajdou účinkovali v katedrále sv. Štěpána při provedení Brittenova Válečného requiem. 
Ke spolupráci přizvali klavíristku Renatu Lichnovskou Ardaševovou a vznikl tak ansámbl 
tří umělecky vyzrálých interpretů. 

Všichni své nadání, techniku i vášeň bezezbytku zúročují při četném koncertování 
na domácích a zahraničních pódiích. Svým názvem se trio hlásí k odkazu výjimečné 
osobnosti prof. Františka Kudláčka (1894−1972), houslového virtuosa, zakladatele Mo-
ravského kvarteta, pedagoga, děkana a rektora Janáčkovy akademie múzických umění,  
almy mater všech tří interpretů. Prof. Kudláček byl houslistou, který dle dobové kritiky 
„vynikal robustním, ale čistým tónem, vzorným vedením pravé ruky, mistrným pochope-
ním slohovým i výrazovým a jehož umění bylo neseno žárem i vzletem…“ 

A na co se můžeme těšit? Úvodem zazní Klavírní trio d moll op. 27 Vitězslava Nováka, 
dále pak Klavírní trio C dur Bohuslava Martinů a závěrem Johannes Brahms a jeho Kla-
vírní trio H dur op. 8. Provedení skladeb v tomto složení bude jistě krásným zážitkem  
a já doufám, že se sejdeme v hojném počtu, tak jako tomu bylo na koncertě minulém! Ještě 
jednou vás srdečně zvu a těším se na společný hudební zážitek! KD Velká Bíteš vás bude 
očekávat 3. 12. 2019 v 19.00 hodin.

Ondřej Sedlák

PŘEDVÁNOČNÍ OLOMOUC – ZÁJEZD

Informační centrum a Klub kultury ve Velké Bíteši pořádá v úterý 10. prosince zájezd 
do Olomouce. Odjezd autobusu z Masarykova náměstí od radnice je v 8.00 hodin.

Po příjezdu do Olomouce nás čeká od 10.00 do 11.30 hodin prohlídka staré části města 
s průvodkyní, poté bude následovat návštěva vánočních trhů. Příjezd do Velké Bíteše se 
očekává mezi 17.00 a 18.00 hodinou. 

Cena zájezdu činí 250 Kč. Přihlášky a platba na Klubu kultury, tel. č. 607 007 620.  
Počet míst je omezený.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

O VÁNOCÍCH DLOUHÉ NOCI...

Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na přednášku spojenou s bese-
dou orientovanou na vánoční téma. Pod vedením Silvy Smutné, etnoložky z Regionálního 
pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč, které má 
detašované pracoviště  také v prostorách bítešského muzea, se seznámíme s vánočními 
obyčeji dříve a nyní, kdy slovní výklad bude doplněn obrazovými a zvukovými ukázkami.

Přednáška proběhne v úterý 10. prosince od 17.00 hodin ve Velkém výstavním sále 
muzea na Masarykově náměstí 5.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši  
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POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU

Srdečně vás zveme na dílnu s vánoční témati-
kou, která se bude konat v městské knihovně ve 
čtvrtek dne  12. prosince 2019 od 17.00 hodin. 

Přijďte si vyrobit  originální  mašličky a stužky 
na dárky dle svojí fantazie.

Připadají vám vaše dárečky  tak trochu obyčejné? 
Zkuste je dozdobit vlastnoručně vyrobenými stuž-
kami. Hezká mašle vyrobená od srdce udělá s dár-
kem divy a může jej povýšit na umělecké dílo. 

Těšíme se na Vás!
Monika Ulmanová

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V BÍTEŠSKÉM MUZEU

Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na vánoční výstavu, která pro-
běhne od 19. do 29. prosince v Malém výstavním sále muzea. Obsahem vánoční výstavy 
budou Betlémy řezbářů Josefa Kejdy ze Skřinářova, Bohumila Vrby z Náměště nad Osla-
vou a Pavla Maška z Velké Bíteše. Práce výše zmíněných pánů jste mohli v muzeu obdi-
vovat již v předešlých letech a vzhledem k velkému zájmu návštěvníků jsme se rozhodli 
oslovit pány řezbáře i v letošním roce a požádat je o zapůjčení svých prací.

Vedle Betlémů pana Kejdy, budete mít možnost zhlédnout Náměšťský Betlém pana Vrby 
a pohyblivý Betlém pana Maška. Naposledy zmíněný pohyblivý Betlém bude zapůjčen pro 

Náměšťský betlém Bohumila Vrby.  |  Foto: Ivo Kříž

Foto: Pixabay.com
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výstavu do pátku 27. prosince včetně. Práce řezbářů budou doplněny o ukázky Betlémů 
vyhotovených z různorodých materiálů ze sbírky pana Karla Baráka z Újezdu u Rosic.

Začátek vánoční výstavy Betlémů, umístěné v malém výstavním sále muzea, připadne 
na čtvrtek 19. prosince a otevřená pro veřejnost bude do neděle 29. prosince. Obvyklá otví-
rací doba úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 bude doplněna o mimořádnou, a to ve 
svátky vánoční mimo Štědrý den tj. 25. a 26. prosince v čase 12.00 – 18.00 hodin a víkendy 
21. – 22. a 28. – 29. v čase 12.00 – 18.00 hodin. Více informací o výstavě a otvírací době 
naleznete na webu www.muzeumbites.cz.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

OCENĚNÍ PRO JIŘÍHO KLUSÁKA

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 převzal  
v Centru hasičského hnutí na zámku  
v Přibyslavi z rukou starosty SH ČMS 
Jana Slámečky nejvyšší ocenění SH 
ČMS titul Zasloužilý hasič Jiří Klusák 
z SDH Níhov. V životě každého hasiče 
znamená vyznamenání „zasloužilý ha-
sič“ velkou poctu a uznání za jeho celo-
životní práci. Práci dobrovolnou, obě-
tavou, bez zisku a slávy, jak praví první 
bod hasičského desatera. Jiří Klusák se 
stal členem tehdejšího Svazu požární ochrany roku 1971, kde pracoval ve výboru ZO  
SPO Níhov v letech 1980 – 1983. Ve vedení stál jako předseda 1983 – 1990 a následně 
 starosta v letech 1990 – 1999, tj. 16 let. Při zakládající schůzi MěV SPO Velká Bí-
teš 16. 11. 1980 byl zvolen členem a v této funkci pracoval do roku 1990. Ve stejné 
funkci pokračoval v okrskovém výboru 1990 – 1992, kdy se od roku 1992 stává  
1. náměstkem starosty okrsku Velká Bíteš a tuto funkci zastává dosud. Od roku 1998 do 
současnosti pracuje jako člen výkonného výboru OSH Žďáru nad Sázavou a vykonává 
garanta okrsku Velká Bíteš a Heřmanov. Pravidelně se zúčastňuje setkání zasloužilých 
funkcionářů, které pořádá okrskový výbor každým rokem. Od samého počátku byl  
v ZO SPO Níhov velice aktivním členem, zúčastňoval se všech akcí pořádaných hasiči, 
a to akcí brigádních i kulturních. Z brigádních to byl sběr kamene, výsadba lesních 
stromků, údržba požární techniky a vodních zdrojů. Velmi aktivně se zúčastnil brigád 
na výstavbu požární nádrže, oprav staré požární zbrojnice a budování požární zbroj-
nice nové. V letních měsících se zúčastňoval jako pořadatel všech kulturních akcí, 

Ocenění pro Jiřího Klusáka.  |  Foto: CHH Přibyslav
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především zábav na parketu pořádaných hasiči či  každoročních poznávacích zájezdů, 
jejichž trasu plánoval. Zúčastňuje se i akcí v rámci okresu, byl několikrát delegátem 
okresních i krajských konferencí i delegátem hasičských sjezdů. Je to až neskutečné, 
s jakou iniciativou Jiří Klusák svoje úkoly v okrsku Velká Bíteš plní. Rok co rok se 
jako hlavní pořadatel zúčastnil okrskových plesů. Následující den nechyběl na žádném 
úklidu. Pravidelně se zúčastňuje a nikdy nechyběl  na republikových plesech. Každým 
rokem, před vánočními svátky, navštěvuje VVH SDH, které jsou součástí okrsku Velká 
Bíteš. Okrsek Velká Bíteš se na pozvání v čele s Jiřím Klusákem zúčastňuje životních 
jubileí našich bratrů. Doprovází bratry hasiče na poslední cestě nejen v okrsku Velká 
Bíteš, ale i v OSH Žďár nad Sázavou. V okrsku Velká Bíteš má Jiří Klusák odslouženo 
úctyhodných 30 roků aktivní práce.  

K udělení titulu gratuluje okrsek Velká Bíteš

HASIČI V BEZDĚKOVĚ SLAVILI

Bezděkov je malá obec v okrese Žďár nad Sázavou. V současné době má 70 oby-
vatel. Obec je to poměrně malá, byla založena roku 1737. V obci od roku 1929 pra-
cuje Sbor dobrovolných hasičů, který je hybnou silou všeho dění. Kulaté výročí za-
ložení si připomenuli na výroční valné hromadě v sobotu 9. 11. 2019 v kulturním 
domě, kdy se sešli členové společně s delegáty okrsku Velká Bíteš, aby si připomněli 
minulost, zhodnotili přítomnost a pohleděli do budoucnosti. Slavnostní schůzi za-
hájil velitel sboru Jiří Křikava, který přednesl návrh programu a přivítal hosty. Sta-
rosta sboru Antonín Bartůšek svůj příspěvek zahájil minutou ticha za zemřelé členy 
sboru. Následně přednesl zprávu o činnosti sboru za rok 2019. Sbor má 12 členů, 
převážně vyššího věku. Přesto se snaží plnit všechny úkoly na něj kladené. Člen sboru 
Petr Vondrák zhodnotil činnost za 90 let. Sbor dobrovolných hasičů v Enkenfurtu,  
nyní Bezděkov, byl založen 4. 8. 1929. První členská schůze se konala 6. 8. 1929 za 
přítomnosti 8 členů. Prvními zakladateli byli: starosta František Pecina st., náčelník 
Vincenc Tomek a jednatel Bohuslav Nováček. Výbor měl 4 členy: Augustin Malý, Jiljí 
Tuček, Ladislav Borkovec a Bohumil Nováček. Jako 24. sbor vstoupil do župy č. 41 
soudního okresu velkobítešského. Před založením sboru používali místní občané k ha-
šení ohně ruční čerpadlo – berlovku, což bylo málo účinné. V roce 1929 koupil sbor stří-
kačku zn. Walter z Prahy Holešova. Hasičská zbrojnice byla zřízena v domě pana Tomka.  
V roce 1964 byla stříkačka Walter odvezena závodnímu požárnímu útvaru n.p. Žďár-
ské strojírny a slévárny ve Žďáru nad Sázavou. Výměnou dostal sbor motorovou stří-
kačku PPS 8, která sloužila až do roku 1990. V roce 1990 byla přidělena ONV Žďár 
nad Sázavou nová motorová stříkačka PPS 12, která slouží doposud. Následovala 
zpráva velitele Jiřího Křikavy. Shrnul výcvik  jednotky SDH obce, nácvik na soutěže  
a pomoc se zvelebováním obce. Dále proběhla aklamací volba výboru na funkční ob-
dobí 2020 – 2025. Předseda osadního výboru Petr Vondrák seznámil s přípravnými pra-
cemi na rekonstrukci kulturního domu a výstavbou nové hasičské zbrojnice. V diskuzi 
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vystoupil starosta okrsku Velká Bíteš Ludvík Zavřel. Vzpomněl nejstaršího člena sboru, 
72letého Jiřího Pecinu, historii hasičstva, činnost okrskového výboru a poděkoval za 
vykonanou práci. Následovalo předání ocenění. Libor Zachrla převzal věrnostní stužku 
za 20 let aktivního členství a čestné uznání okrsku Velká Bíteš, Petr Vondrák věrnostní 
stužku za 20 let a v zastoupení Jiří Pecina věrnostní stužku za 50 let, čestné uznání 
okrsku a medaili SH ČMS „Za příkladnou práci“. Starosta s velitelem převzali od Okres-
ního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou čestné uznání. Za výkonný výbor OSH Žďár nad 
Sázavou pozdravil zasloužilý hasič Jiří Klusák a poděkoval za vykonanou práci. Za SDH 
Nové Sady pozdravil starosta sboru Petr Frantl. Závěr slavnostního shromáždění patřil 
schválení plánu činnosti, pohoštění a neformální zábavě.

David Dvořáček

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 28:

V roce 1594 držel dům kovář Kříž Zadukuje. Roku 1606 vyženil dům po Křížovi  
v ceně 80 zlatých řezník Jeremiáš Tomšíček. Z té částky náleželo jeho manželce 33 zla-
tých, stejná částka sirotku Kašparovi a 14 zlatých mělo být vyplaceno sirotkům Vavřince 
Kožešníka v Náměšti. O tři roky později Tomšíček prodal zahradu Za kostelem za  
23 zlatých. Dům prodal v roce 1643 za 134 moravských zlatých Martinu Brychtovi.  
V 70. letech 17. století náleželo k domu 14,5 měřic (2,92 ha) rolí.

Dům čp. 28 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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Roku 1676 Brychta „pro sešlost věku svého a s vůlí manželky svý a dítek prodal jest 
krunt svůj vedle požáru Chvojkovského z strany jednej a požáru Ambrože Krejčího z strany 
druhé v Lánicích ležící“ v téže ceně Karlu Vrabcovi. Bylo to i „s připrodáním jedný 
almarky koutnice ve světnici a druhé v síni s zámkem, sekeru, motyku, stůl a 2 slepice“. 
Později roku 1706 byl „s vůlí předešlého hospodáře Karla, souce již velmi hrubě věkem 
sešlý a vdovec“ dům připsán stejnojmennému synovi Karlu Vrabcovi. Roku 1724 byl 
dům připsán dále Martinu Doležalovi „na ten a takový způsob, by on Martin dobrým 
hospodářem tak, aby grunt nepustl, do vejrostu kterýhokoliv syna po nebožtíkovi Karlovi, 
byl“. Načež roku 1733 ujal dům Václav Vrabec „a poněvadž jeho bratr mladší Jindřich, 
které by sice po otci svým dědicem by býti měl, ještě mladý, toho se zavazuje nadřečený 
Václav bratr jemu Jindřichu při vejrostu buď živnost zaopatřiti aneb jiným způsobem jeho 
fedrovati“. Ale již roku 1736 byl dům připsán bratru Petru Vrabcovi.

Od Petra Vrabce koupil roku 1740 dům v téže ceně Jiřík Suchánek. Ten jej prodal 
záhy roku 1742 za stejnou cenu dále zedníku Janu Matouškovi. Zatímco Suchánek při 
zakoupení domu v závdavku vyplatil 3 moravské zlaté, při jeho prodeji o dva roky později 
přijal v zádavku 35,5 rýnských zlatých (30 mor. zl. 30 kr.). Je pravděpodobné, že rozdíl 
v závdavcích spočíval v nákladech na přestavbu domu. Tehdy totiž „ten domek, kterej do 
gruntu zpustlej byl“ Matoušek vystavěl. V roce 1749 k domu náležel jen 1 kus role V tálu  
o výměře 2 měřic (0,4 ha) a u domu dvě zahrady o výměře 6 achtelů (0,16 ha). Roku 
1764 již vdova Rozina Matoušková prodala domek „bez rolí, kromě třech obecních k tomu 
domku přivtělených kouskův rolí“ Josefu Juráčkovi za 110 rýnských zlatých (94 mor. zl. 
20 kr.) hotově. Tato částka náležela Rozině a jejím nezletilým dětem nevlastním (Ignác)  
i vlastním (Jakub, Barbora a Jan), dluh za vrchnostenské pivo činil 14 rýnských zlatých  
12 krejcarů a obci zřejmě jako zbytek vejrunků patřilo 10,5 rýnských zlatých.

Již roku 1766 Juráček směnil s Josefem Bartoškem tento domek za tehdy „chatrný“ 
dům na náměstí čp. 4. Později roku 1807 byl dům připsán již vdově Alžbětě Bartoškové, 
která jej postoupila roku 1822 i s 2 jitry (1,15 ha) rolí a zahradou u domu o rozloze 570 
čtverečních sáhů (0,21 ha) v ceně 1000 zlatých, v souladu s testamentem svého nebož-
tíka manžela, synovi řezníku Františku Bartoškovi. Ten měl vyplatit své bratry Tomáše  
a Josefa každého 20 zlatými; sestra Veronika provdaná Heinz „v Neuwaltersdorfu“ (pa-
trně Nové Valteřice, nyní místní část Moravského Berouna) již byla vyplacena. V roce 
1857 František postoupil dům Jakubu Bartoškovi. Od něj jej koupili roku 1860 František  
a Františka Nekudovi. Následně roku 1867 jej koupili Jakub a Marie Bartuškovi.

Od Bartuškových koupili dům již následujícího roku 1868 za 1900 zlatých Josef a Josefa 
Padrtovi. Tito jej postoupili roku 1871 v ceně 1454 zlatých novomanželům Ignáci a Anně 
Blahovým. Následně roku 1908 byl dům připsán novomanželům Ignáci a Marii Blahovým; 
Marie Blahová tu byla v roce 1931 vedena jako hostinská. Po Ignácovi byla roku 1921 polo-
vina domu rozdělena mezi nezletilé děti Jana a Marii, v roce 1938 byl dům po odkoupení se-
střiny čtvrtiny a postoupení matčiny polovice připsán novomanželům Janu a Marii (rozené 
Šilhanové) Blahovým. Do roku 1970 zde byl známý hostinec u Blahů. Téhož roku byl dům 
postoupen manželům Anně (rozené Blahové) a Bernardu Chmelíčkovým.
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Prameny: SOkA Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 17, 27, 38, 225, kn. č. 11788, 
fol. 200–201, kn. č. 11789, fol. 107, 189, 194, 197–198, kn. č. 11794, fol. 6, kn. č. 11893, fol. 31–35. 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lá-
nice, č. kn. vl. 6. Za doplňující informace děkuji rodině Chmelíčkově.

Jan Zduba

ZAJÍMAVOSTI Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

HOTEL JELÍNEK

Bítešský Hotel Jelínek se po restituci v devadesátých letech vrátil původním vlastníkům 
a jako jeden z mála si zachoval svoji prostornou restauraci městského typu, s velkými 
okny a vysokým stropem. Na její čelní stěně visí zarámovaná kopie historické listiny, která 
vzbuzuje pozornost návštěvníků. Jedná se o německy psaný zápis v radní knize „Proto-
collum sessionis“, ze sezení městské rady dne 13. září 1783, výjimečně s podpisy všech 
tehdejší bítešských radních, v čele s primátorem Františkem Kočentem, starostou Janem 
Františkem Bohardem a syndikem (tajemníkem) Františkem Karlem Japsserim. Popsána 
jest událost z 3. září roku 1783, kdy naše město přivítalo 

JEHO
CÍSAŘSKO-KRÁLOVSKÉ APOŠTOLSKÉ VELIČENSTVO JOSEFA II.,

císaře římsko-německého, krále českého a uherského,
syna císařovny Marie Terezie.

Vybráno z textu protokolu: 
„Jeho Veličenstvo (J. V.) Josef II. zvolilo cestu z vojenského 

ležení u Tuřan do ležení v Čechách přes Velkou Bíteš, genera-
lita cestovala přes Náměšť. J. V. přijelo v dostavníku taženém 
6 poštovními koni z Rosic, osobní doprovod vedený generálem 
Braunem jel v polokrytém kočáře s dvojspřežím.
Ze strany městské rady byla učiněna opatření:
-  totiž několik dní předem se upravovaly cesty před tzv. brněn-

skou bránou a za meziříčskou bránou, k čemuž vždy ustanoveni dva radní,
-  k příjezdu J. V. byli obesláni místní nádeníci, aby se dostavili v den příjezdu k domu pana 

primátora (pozn. dům čp. 85) a byli připraveni císařské vozy očistit, omýt a namazat,
-  městské radě včetně syndika bylo úřadujícím starostou co nejpřísněji nařízeno přesně  

v 6 hodin ráno dostaviti se v černých kabátech před radnici,
-  věžníkovi rozkázáno obzírati z věže a objevení se císařské návštěvy oznámiti zvukem 

trubky, načež se slavná rada odebéře k brněnské bráně a utvoří špalír,

Císař Josef II.  |  Foto: Wikipedie
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-  při příjezdu císaře udělají všichni 
úklon a po jeho pokynu neb podě-
kování rada doprovodí císařskou 
návštěvu přes náměstí k tzv. Klusá-
kovu domu, kde císař vystoupí z do-
stavníku…“
Zmíněný „Klusákův dům“ má dnes 

popisné číslo 83 „Hotel Jelínek“,  
a vlastní jej paní Vlasta Kulíšková.  
V té době tam byl zájezdní hostinec, 
zařízený na výměnu koňských přípřeží 
a osvěžení cestujících. Toho císař se 

svým doprovodem náležitě využil a v pohostinném hotelu se občerstvil a odpočinul si.
To, že císař Josef II poslal celý vojenský štáb z Tuřan do Čech silnicí přes Ná-

měšť, aby sám s nejnutnějším doprovodem mohl navštívit majitelku panství ve Vel-
kém Meziříčí, krásnou hraběnku Marii Eleonoru z Öttigen, provdanou Liechtenstein,  
nebylo samo sebou:

Přítelkyně nebo milenka? 
Tuto českou šlechtičnu německého původu 

poznal císař na dvoře své matky Marie Tere-
zie. Ta si ji jako patnáctiletou vybrala za svoji 
dvorní dámu a o rok později, v roce 1761, ji ve 
Vídni „provdala“ za urozeného ženicha, mladého 
knížete Karla Boromejského z Lichtenštejna,  
kterého ji sama určila. Tím si mladičká Eleonora 
upevnila svoje postavení u dvora. Manželé pobý-
vali střídavě ve Vídni a v Moravském Krumlově,  
do jehož zámku se mladá kněžna zamilovala a ini-
ciovala v něm řadu přestaveb. 

Život pohledné kněžny, která mj. porodila 
sedm dětí, je opředen řadou dohadů. Měla krátký 
milostný románek s irským generálem v císař-
ských službách Karlem O´Donnellem, hovoří se 
dokonce o několika milostných záletech. Otázkou 
zůstává, zda udržovala milostný poměr také s cí-
sařem Josefem II. Pojilo ji s ním velké osobní přá-
telství na císařském dvoře, které po smrti Marie 
Terezie v roce…. u něj přerostlo ve vášnivý vztah. 

Císař se domníval, že kněžna muži jeho postavení neodolá. Ta však byla nekompromisní  
a jeho návrhy odmítala a nečekaně odjela z Vídně na Krumlov…

Pozdější podoba Klusákova domu č. p. 83, kde se císař  
Josef II. zastavil 3. září 1783.  |  Reprodukce: Marie Orlová

Kněžna Marie Eleonora z Öttingen,  
provdaná Liechtenstein.  |  Foto: Wikipedie
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Jak to bylo dál, když po zastávce ve „Veliké Byteši“ se za ní vydal do Velkého Meziříčí, 
se už nikdy nedovíme. Ale ponechme jim toto tajemství… 

Kněžně bylo v té době 28 roků a císař byl v plné síle ve věku 42 let.

Zdroje: – Radní kniha města Veliké Byteše „Protocollum sessionis“ (1783)
 – Marek VAŘEKA, Tajemství české minulosti (č. 12)
 – Jaromír KOTÍK,    Zpravodaj města Velké Bíteše (říjen 1986)

Alois Koukola 

OSTATNÍ

VYTRVALOSTNÍ VÍCEBOJ CZECH ARMY STORGMAN 

Czech Army Storgman  je silově 
vytrvalostní víceboj pro členy in-
tegrovaného záchranného systému 
HZS-Hasičského záchranného sbo- 
ru, PČR – Policie České republiky, 
AČR – příslušníky Armády České 
republiky,AZ – Armádních záloh, 
členy sdružení válečných veteránů 
a klubu vojenské historie. Soutěž 
je otevřena i stejným organizacím 
našich sousedů za hranicemi.Po do-
mluvě s pořadateli je doplnění počtu 
soutěžících umožněn i start bez pří-
slušnosti k těmto složkám. Soutěž 
se uskutečnila dne 19. října 2019  
v areálu CT parku, Brno – Modřice. 
Jednalo se  o soutěž družstev (dvo-
jic). Z Velké Bíteše se zúčastnili To-
máš Valeš a Arnošt Dvořáček, druhá 
dvojice Ondřej Batelka a Richard 
Sláma. 

Soutěžilo se v pěti disciplínách.
1)  Týmový Benchpress na  2 minuty 

s váhou 80kg
2) Nesení činky na určenou vzdálenost, limit 2 minuty

Tomáš bedlivě sleduje Arnošta, aby mohl okamžitě vystřídat.  |  Foto: Otto Valeš

Zvedání auta na speciální konstrukci.  |  Foto: Otto Valeš
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3)  Tlakový medley loglift 90 kg (ocelová kláda) + jednoručka činka 40 kg na střídání, 
časový limit 2 minuty 

4) Týmový Car deadlift, zvedání auta na speciální konstrukci, časový limit 2 minuty.
5)  Tažení nákladního vozidla Tatra 148 valník o váze 11 tun na určenou vzdálenost (jeden 

táhne druhý tlačí)

Soutěže se zúčastnilo celkem 19 družstev. Tomáš Valeš a Arnošt Dvořáček se soutěže 
zúčastnili poprvé a přesto se umístili  mezi profesionály na pátém místě. Pro druhou dvojici 
to byla cenná zkušenost do příštího roku.

Otto Valeš

SETKÁNÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Dne 10. 11. 2019 se uskutečnila  
v prostorech KCVV (komunitní cen-
trum válečných veteránů) v Brně 
pieta za oběti válek. Akce se zúčast-
nil i nejstarší veterán, účastník mise  
v Koreji plk.v.v. Antonín Malach 
CS., který tento den oslavil 93. naro-
zeniny.

Symbolicky v 11 hodin 11 minut 
byl vzdán hold  válečným veteránům  
a obětem  válek státní hymnou. Poté  
pronesl ředitel KCVV krátký projev 

a následovala bohoslužba. Po příchodu do budovy  KCVV v místě, kde jsou vystaveny 
fotky novodobých padlých veteránů, na jejich počest všichni účastníci zapálili svíčku.

Přípitek pronesl nově  jmenovaný  brigádní generál Ing. Leoš Tržil MBA, ředitel Kraj-
ského ředitelství Policie Jihomoravského kraje a brigádní generál. Ing. Karel Bláha,  
první velitel praporu mírových sil OSN v misi UNPROFOR.

Účastníci  akce dali jasně najevo, že oběti válek a váleční  veteráni nám nejsou lhostejní 
a za to jim patří respekt a úcta. Završením akce byl benefiční koncert. Za veterány Policie 
ČR Jihomoravského kraje  se s kolegy  zúčastnil mjr. Otto Valeš.  

Otto Valeš

PŘIPOMÍNKA 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

V neděli 17. listopadu proběhlo na bítešském náměstí shromáždění za účelem připo-
mínky 30. výročí sametové revoluce. Ačkoli nápad svolat setkání padl až 12. listopadu, 
protože jsme si uvědomili, že se v Bíteši žádná taková akce nekoná, podařilo se vše zreali-
zovat a na náměstí se sešlo cca 150 lidí.

Společné foto veteránů.  |  Foto: Otto Valeš
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Vše zahájila Katka Vrzalová krásným zpěvem písně Modlitba pro Martu, kterou známe 
v podání Marty Kubišové. Následně p. Zdeněk Blažek a p. Antonín Jízdný popovídali  
o tom, jak se revoluční doba projevila v Bíteši, jak proběhla stávka na „fabrice“ a průvod 
k radnici, který vyústil v doplnění městského národního výboru o nové zástupce občanů,  
a nezapomněli ani na založení Občanského fóra. Své vzpomínky na listopad 1989 připojili 
i p. Josef Jelínek, p. Tomáš Kučera a několik dalších občanů. V rámci programu jsme si 
zazpívali i známou „revoluční“ píseň Náměšť od Jaroslava Hutky, zacinkali klíči a na závěr 
zazpívali českou hymnu.

Hlavní myšlenkou shromáždění byla připomínka toho, že možnost žít ve svobodné  
a demokratické zemi nebylo a v mnoha zemích ani dnes není samozřejmostí a ačkoli život 
každého z nás přináší starosti a problémy, máme velké štěstí, v jaké zemi a době žijeme. 
Toto bychom si měli uvědomovat.  

Celé setkání se neslo ve velmi přátelském, příjemném a v podstatě neformálním duchu  
a všichni, s kým jsem hovořil, byli rádi, že jsme něco takového i v našem městě uspořádali. 
Závěrem moc děkuji těm, kteří se na organizace akce podíleli i těm, kteří ji podpořili svojí 
účastí.

Aleš Koubek 

CHOV MATEK A ŠLECHTĚNÍ VČEL

Příroda a její přirozený výběr šlechtí včely od jejího vzniku. Včelstva, která se v přírod-
ních podmínkách neuplatní, jsou odsouzena k zániku. Jejich životní prostor vyplní taková 
včelstva, která jsou pro nové podmínky lépe geneticky vybavena, mají lepší možnosti se 
přizpůsobit a rozmnožovat – tento zákon platí pro všechny organismy na Zemi.

Včelstvo je z hlediska sociologického rodina, tvořená jednou matkou a jejím potom-
stvem – několika desítky tisíc dělnic a stovkami trubců. O vlastnostech včelstva rozho-
duje zásadním způsobem matka. Právě ona určuje, jak je včelstvo bodavé nebo mírné, 
jak početné společenství včel vytvoří během roku a ovlivňuje aktivitu a sběrací činnost 
včel a tím i medný výnos. Dobrá včelí matka ročně naklade přes 200 000 vajíček. Proto 
kvalitní matky zásadním způsobem ovlivňují i rentabilitu včelaření. Matka ve včelstvu 
většinou přirozeně žije tři až čtyři roky. Po této době již silně klesá především její schop-
nost klást v dostatečném množství potřebný počet vajíček, a tudíž není schopná vytvořit 
dostatečně silné včelstvo, které by v přírodě shromáždilo dostatečné zásoby medu pro 
přežití zimního období. 

Vzpomínkové shromáždění k sametové revoluci.  |  Foto: Otto Hasoň
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Dělnice odchovávají matky ve třech základních případech: když se včelstvo chystá roz-
množit – rojit, když matka neočekávaně zahyne nebo je již zpravidla z důvodu stáří oslabená  
a málo výkonná. Včelstvo si tedy v případě potřeby vychová samo novou mladou matku. 

Matky kladou dva druhy vajíček – neoplozená, z kterých se líhnou trubci, a oplo-
zená, z kterých se vyvíjí dělnice nebo matky. O tom, zda se z oplozeného vajíčka vy-
vine matka, rozhoduje výživa v období larválního vývoje. Larvy budoucích matek jsou 
krmeny po celou dobu svého vývoje mateří kašičkou, což je produkt hltanových žláz 
mladých včel. Výsledkem této výživy je plnohodnotná včelí samice s plně vyvinutými 
reprodukčními orgány. 

Člověk v posledních stovkách let do procesu výměny matek aktivně vstupuje a snaží se 
přetvářet vlastnosti včelstev podle svých potřeb. Využívá se přitom především zákon dědič-
nosti, což je schopnost organizmu plodit s určitou proměnlivostí potomky se stejnými nebo 
podobnými vlastnostmi. U včelstev se včelař zaměřuje zpravidla na nízkou bodavost (resp. 
mírnost), schopnost využití přírodních zdrojů (medný užitek), vysokou plodnost a nízkou ro-
jivost, dobrý čistící pud spojený s odolností proti nemocem a další vlastnosti. Včelstva, která 
nejvíce vyhovují tomuto chovatelskému cíli, jsou nazývána jako plemenná. Chov matek lze 
provádět zpravidla od května do konce července, kdy včelstva chovají trubce a v přírodě jsou 
zdroje snůšky.  V praxi se používá celá řada způsobů odchovu nových matek. Nejčastěji se 
jedná o chov při matce, v osiřelci, v sádce a finišeru, ve sběrných oddělcích atd. Záleží vždy 
na konkrétních přírodních podmínkách a na včelaři, jaká metoda mu nejvíce vyhovuje. 

Nejvíce používaná metoda chovu matek především u menších chovatelů je metoda 
chovu při matce. Včelstvo, ve kterém se rozhodneme chovat nové matky, musí být dosta-
tečně silné, dobře zásobené medem a pylem a musí být v takzvané chovné náladě (musí být 
samo ochotno chovat matky). Původní matka je v dolní části úlu (v plodišti) a chov pro-
bíhá v horní části úlu (v medníku). Obě dvě části úlu jsou odděleny mateří mřížkou, takže 
původní matka se může pohybovat pouze v plodišti. Do medníku se převěsí dva plásty  
s plodem a mezi ně se vloží chovná série, kterou tvoří asi dvacet mateřích misek s kapkou 
mateří kašičky, přičemž do každé misky se přenese jedna jednodenní larvička z dělničího 
plodu od nejlepšího (plemenného) včelstva. Pokud jsme vše udělali správně, začnou včely 
mladé larvičky krmit mateří kašičkou a z původně dělničí larvičky se začne vyvíjet mladá 
matka. Po pěti dnech jsou nové matečníky zavíčkovány a  před vylíhnutím nových matek 
musíme matečníky od sebe oddělit, jinak první vylíhlá matka  všechny ostatní, ještě nevy-
líhlé matky, zlikviduje.

V jednom včelstvu můžeme naráz odchovat zpravidla až patnáct nových matek. Mladé 
matky potom umístíme do oplodňáčků, což jsou malé úlky s menším množstvím včel.  
V oplodňáčcích matka pohlavně dospívá a při příznivém počasí přibližně  osmý den od vy-
líhnutí letí na snubní prolet. Páření se 6. až 12. trubci probíhá za letu na tak zvaných trubčích 
shromaždištích za slunného dne. Úskalí páření spočívá v tom, že za nepříznivého počasí 
se až padesát procent matek ze snubního proletu nevrátí. Další úskalí chovatelské práce je 
nekontrolované páření s trubci neznámého, a tudíž i nevhodného původu. Proto je ideální, 
když je například specializovaná oplozovací stanice v krajině co nejvíce izolována od ne-
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vhodných včelstev. Chovatelé rov-
něž podporují chov trubců u dobrých 
včelstev a naopak omezují trubce  
u včelstev s podprůměrnými vlast-
nostmi. Tak jako u ostatních hospo-
dářských zvířat se i u včelích matek 
může provádět inseminace, kterou 
však provádějí především výzkumné  
a šlechtitelské stanice a nejvyspělejší 
chovatelé matek. Páření matek pak 
neprobíhá v přírodě, ale provádí se 
pomocí inseminačního přístroje za 
pomocí mikroskopu. Matka asi po dvou dnech po oplození začíná klást vajíčka a včelař ji 
následně může přidat do vybraného včelstva. Přidávání matek představuje další problém, 
neboť včelstvo novou matku s jinou vůní feromonů přijímá velmi neochotně. Vyspělí včelaři 
provádí výměny matek asi po dvou letech.     

Chovatelská práce je dlouhodobý proces, který však postupně posouvá kvalitu včelstev 
stále vpřed. Chovatelská činnost patří k vrcholu včelařské činnosti, a když se práce daří, 
přináší velké uspokojení pro chovatele matek z vlastní práce, ale i z kladného ohlasu od 
ostatních včelařů, kteří si matky kupují.

Letošní včelařská sezóna byla z celostátního hlediska podprůměrná. Snůšku květových 
medů v průběhu května komplikovalo deštivé a chladné počasí.  Medovicová snůška ze 
smrkových porostů byla jen lokální. O to více se v následujícím suchém létě dařilo kůrovci, 
který pokračuje v likvidaci nyní již  i mladých smrkových porostů. 

Ze zdravotního hlediska je komplikovaný boj proti varroáze. K tomu přispívají v posled-
ních letech již tradičně teplé podzimní měsíce, které umožňují včelám pozdní plodování 
a tím je podzimní léčení proti roztoči málo účinné. Z celé republiky jsou letos avizované 
větší podzimní ztráty. Skutečné ztráty při přezimování včelstev však mohou včelaři zhod-
notit až v dubnu příštího roku.

Kraj Vysočina v letošním roce vyhlásit veřejnou zakázku na vyšetření moru včelího 
plodu. Týká se to všech včelstev umístěných na území Kraje Vysočina. Vyšetření se bude 
provádět z měli, což je přirozený spad na dně úlu (především vosk z víček při spotřebo-
vávání medových zásob). Záměrem zakázky je vyšetřit všechna včelstva na území kraje 
na tuto nebezpečnou nákazu včelího plodu  a v prvopočátku zlikvidovat případná zjištěná 
ohniska. Vzorky dle předepsané metodiky se budou v naší včelařské organizaci odevzdávat 
do konce prosince letošního roku. 

V posledních letech se v obvodu velkobítešské včelařské organizace daří postupně zvy-
šovat počet chovaných včelstev. V letošním roce k 15. 9. 2019 evidujeme 127 včelařů  
a 2 011 včelstev. 

Největší akcí pořádanou naší organizací je již tradiční včelařská výstava. A tak, opět 
po roce, si zájemci o včelařství i laická veřejnost budou moci prohlédnout včelařské po-

Z výstavy v r. 2018.  |  Foto: Archiv ZO ČSV



44 |  Prosinec 2019 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

třeby, obdivovat život včel při pozorování v proskleném úlu a od organizátorů se dozvědět  
i mnoho zajímavostí ze života včel. Výstava v prodejní části bude nabízet včelařské po-
třeby, literaturu, med, medové pečivo, svíčky z včelího vosku, výrobky z včelích produktů, 
medovinu i oblíbené medové pivo atd. 

Výstava se uskuteční ve Velké Bíteši od čtvrtka 5. prosince do úterý 10. prosince 2019 
v prostorách Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Na vaši účast, přátelská setkání a nové podněty se opět těší organizátoři, kteří všem ná-
vštěvníkům rádi přiblíží chov včel.      

Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš

VÁNOCE – OSLAVA NAROZENÍ BOŽÍHO SYNA

Prosinec mám moc ráda, má zvláštní atmosféru očekávání, těšení se na vánoční svátky, 
na společné chvíle v rodinném kruhu strávené u stromečku, dárečků a dobrého jídla. Pokud 
si to nenecháme zkazit zbytečným shonem a stresem podporovaným reklamami, můžeme 
si užít období plné krásné výzdoby, svátečně osvětlených večerních ulic a zahrádek, vo-
ňavého cukroví a také lidé bývají v této době vstřícnější. Křesťanské vánoce jsou spojené  
s oslavou narození Božího Syna Ježíše. Míváme ve zvyku vystavovat Betlémy s postavič-
kami symbolizujícími Jeho příchod na svět. Proč se vlastně Bůh rozhodl, že se Jeho Syn 
narodí jako člověk do obyčejné rodiny tesaře a až dospěje, bude mučen a zemře boles-
tivou smrtí na kříži? Odpověď najdeme v Božím slově – v Bibli. Bůh chce, aby Ho lidé 
mohli poznat a zažívat Jeho blízkost, přijmout požehnání, která má pro ně připravená. 
Existuje však bariéra, která tomu brání. Boží Syn se narodil, aby tuto bariéru odstranil  
a ukázal lidem Boží lásku. Za svého života na zemi vyprávěl o Nebeském Otci, uzdravoval 
a pomáhal, kde bylo třeba, ale také varoval a napomínal. Bůh tímto způsobem promluvil  
k lidem, ukázal jim, že díky Ježíši, který už mimochodem není miminkem v jesličkách, 
mají otevřený přístup k Němu.

List Židům, 1. kapitola, verše 1–2: Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k ot-
cům v prorocích; na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem 
všeho a skrze něhož učinil i věky.

Najděte si v adventním čase chvíli na přemýšlení o tom, co znamenal příchod Božího 
Syna na zem, a přijďte si popovídat nejen o tomto tématu. 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 prosinec  
a příjemně strávené vánoční svátky Věra Pokorná
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PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou chci poděkovat Městskému úřadu ve Velké Bíteši a Středisku hospicové 
péče z Velkého Meziříčí za pomoc při péči o mou nemocnou maminku. Pečovatelkám pod 
vedením Lei Chmelařové, DiS., a jejímu kolektivu pak za laskavý pohled, úsměv a vlídné 
slovo. Rovněž chci poděkovat paní Jarce Borkovcové za obětování svého volného času, 
paní Marušce Kratochvílové za svaté přijímání a duchovní slovo a v neposlední řadě paní 
Anděle a Lucii Havlišovým za sousedskou výpomoc, a všem přátelům a známým.

Karel Brym, Velká Bíteš, U Stadionu 

SPORT

TURNAJ VE VOLEJBALU

Jako každý listopad již několik let se účastníme volejbalového turnaje smíšených druž-
stev pořádaných TJ Spartak Velká Bíteš. Na turnaj jezdíme každý rok a vždy se těšíme 
na výborná utkání, perfektní organizaci a vynikající atmosféru. A stejné to bylo i 9. 11. 
2019, kdy jsme se turnaje zúčastnili spolu s ostatními sedmi týmy. Po rozlosování druž-
stev do dvou skupin se rozhořely neúprosné bitvy s obrovským nasazením všech hráčů 
a překvapivými výsledky. Ve skupině hrané ve sportovní hale nakonec vykrystalizovalo 
pořadí 1. Tullamore, 2. Teoreticky Neporazitelný Tým Znojmo, 3. Kotlanda Tišnov,  
4. Tuhý a Kořínek Slavkov. O pořadí na prvním a druhém místě rozhodl při stejném počtu 
bodů jediný vyhraný set. Do finále tak postoupil domácí tým Tullamore vedený jedním  
z organizátorů Petrem Světlíkem a do boje o třetí místo postoupil Teoreticky Neporazitelný 
Tým Znojmo. Ve skupině hrané ve školní tělocvičně bylo pořadí: 1. Koncovka Znojmo, 
2. Apollo, 3. Frantíkovci, 4. Sako. Utkání o třetí místo rozhodl pro sebe v nervy drásající 

Společné foto.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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koncovce tým Apollo, který otočil stav 11:13 v rozhodujícím setu na konečných 15:13. 
Finále, hrané v bouřlivé divácké atmosféře, které mělo velmi dobrou úroveň, pro sebe roz-
hodl větší zkušeností a sehraností znojemský tým Koncovka. Obrovské poděkování patří 
sponzorům: Restaurace „Na 103“, Restaurace U Vrány, Sport bar Klíma, Restaurace Naše 
bítešská, Květiny Drlíčková, Potraviny Flop MANFOOD a TJ SPARTAK VELKÁ BÍ-
TEŠ, z.s., kteří zajistili ceny pro všechny zúčastněné týmy, organizátorům Petru Světlíkovi  
a Haně Holíkové, divákům za vytvoření atmosféry a všem hráčům za předvedenou hru.  
Už se těšíme na další, tentokrát jarní, turnaj. 

Dušan Entler za tým Koncovka 

STOLNÍ TENIS – KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE (BTM)

Dne 16. 11. 2019 se ve Sportovní hale TJ 
Spartak Velká Bíteš uskutečnil BTM Kraje 
Vysočina. Účastno bylo celkem 31 mlad-
ších a starších žáků i žákyň z různých míst 
našeho kraje jako např. Brtnice, Havlíč-
kův Brod, Humpolec, Kamenice u Jihlavy,  
Ledeč nad Sázavou, Oslavice, Škrdlovice. 
Hráči oddílu TJ Spartak Velká Bíteš se ve 
dvouhrách v kategorii mladších žáků umís-
tili: Adam Obořil na 5. místě, David Obo-
řil na 9. místě a Petr Stejskal na 12. místě. 
Bratři Obořilové získali krásné 3. místo 
ve čtyřhrách. Díky vrchnímu rozhodčímu 
Zdeňkovi Jarošovi – předsedovi Okresního 
svazu st. tenisu Žďár n/S., pořadateli tur-

naje - TJ Spartaku V. Bíteš a všem trenérům a rodičům hráčů proběhl turnaj bez komplikací 
a v přátelské atmosféře. Mladí hráči Velké Bíteše a jejich trenéři děkují Café Jana za dárek 
v podobě výborných zákusků.

K. Lachowiczová, L. Vaculík a L. Zezulová, trenéři oddílu st. tenisu

FLORBALOVÝ TURNAJ – PŘÍPRAVKY

V sobotu 23. listopadu 2019 se v hale TJ Spartak Velká Bíteš uskutečnil turnaj pří-
pravky ve florbalu. Zúčastnilo se celkem 6 týmů. Zápasy byly velice vyrovnané a plné 
krásných šancí.

Zápasy se hrály na 2x4 minuty, hrálo se stylem „každý s každým“ a po velice vyrovna-
ných zápasech se na třetím místě umístil tým z Říčan s 8 body, na druhém místě byl tým  
z Rosic s 11 body a zlatou medaili získal tým z Měřína s 13 body.

Adam a David Obořilovi.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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Chtěli bychom poděkovat organizátorům TJ Spartak Velká Bíteš a všem zúčastněným 
týmům za skvělý turnaj a budeme se těšit zase příští rok.

Martin Vrábel

BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ TENISOVÉ ZÍTŘKY VE VELKÉ BÍTEŠI?

Je konec října a TC města Velká Bíteš uzavírá 10. sezónu na tenisových dvorcích ve 
Vlkově. V tomto tenisovém roce jsme pomohli zrekonstruovat plot, obě tréninkové zdi  
a po celou sezónu snažili udržovat vlkovský tenisový areál i přes nepřízeň počasí, kdy nám 
kurty ve Vlkově skoro uplavali před očima, v pěkném stavu. V naději, že příští rok by se 
náš klub po dlouhých letech mohl vrátit na kurty do Velké Bíteše, jsme kurty předali sta-
rostovi obce a poděkovali za toleranci 
a umožnění provozovat tento sport na-
dále na jejich půdě.

V zářijovém čísle Exit 162 vyšel 
článek od pana Zdeňka Králíka, který 
je prezidentem klubu TC Matador 
Velká Bíteš. K tomuto článku jsme se 
oficiálně vyjádřili na našich webových 
stránkách (najdete zde: https://tcvelka-
bites.webnode.cz/news/matador-opet-
-lze/). Ze sportovního hlediska ode-
hrál TC města Velká Bíteš výsledkově 
slušnou sezónu. A-tým, který sahal do 
poslední dohrávky po titulu Okresního 
přeborníka, se nakonec musel spokojit 
vinou horšího skóre s druhou příčkou 

Nejlepší páry Městského přeboru ve čtyřhře 2019.  
Zleva: Petr Stejskal, Aleš Trojánek, Patrik Klusáček, Tomáš Bílek, 

Michal Marek, Pavel Karásek 
Spodní řada zleva: Aleš Geisselreiter, Vladimír Marek.

Foto: Archiv Tenisového klubu

Společné foto.  |  Foto: Otto Hasoň



48 |  Prosinec 2019 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

za suverénem soutěže posledních let z Nového Města na Moravě. B-tým nedokázal navázat 
na tři předešlé vítězné ročníky v Okresní soutěži a letos skončil na 3. místě za vítězným 
Radostínem nad Oslavou „B“ a Deblínem.

Tradičně jsme uspořádali i turnaje pro širokou veřejnost. Jubilejní 30. ročník Městského 
přeboru ve dvouhře dokázal přetavit ve vítězství hráč z Veverské Bítýšky - Filip Santar. Po 
dvou finálových účastech v minulém a předminulém ročníku se konečně dočkal vítězného 
poháru. Za ním se seřadili naši hráči, na druhém místě Michal Marek a poražení semifina-
listé Pavel Karásek a nový člen našeho klubu Petr Janoušek. 

O tři roky mladší čtyřhrový turnajový kolega (Městský přebor ve čtyřhře) se uskutečnil  
v tradičním termínu koncem září. Zde na putovní pohár dosáhla naše dvojice Pavel Kará-
sek a Michal Marek, kteří ve finále dokázali zdolat pár z Velkého Meziříčí Tomáš Bílek, 
Patrik Klusáček. Poslední turnaj je jako vždy naplánován na přelomu roku, a to v kryté 
hale v Kohoutovicích, kdy jde především o setkání a přátelské zápolení v tomto skvělém 
sportu po svátcích.

Letošní sezóna byla náročná, jak v zápasech na antukových dvorcích, tak i ve vyjedná-
vání se zástupci města, kdy bychom byli rádi, aby ve Velké Bíteši se podařilo vybudovat co 
nejlepší podmínky pro tenis. Doufejme tedy, že se snad zablýská na lepší tenisové zítřky.

Michal Marek

MĚSTO PŘEVZALO TENISOVÉ KURTY

Město Velká Bíteš je vlastníkem pozemků s parcelním číslem 198/3, 198/4 a 198/5 vše 
v k.ú. a obci Velká Bíteš. Na těchto pozemcích se nachází sportovní areál se třemi teniso-
vými kurty, který město na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 22. 2. 2010 předalo do 
užívání Tenisovému Clubu Matador Velká Bíteš, IČ: 265 63 576, se sídlem Lípová 155, 
595 01 Velká Bíteš, za účelem provozování sportovní činnosti. 

Z důvodu porušení smluvních povinností na straně TC Matador Velká Bíteš rozhodla 
rada města dne 12. 12. 2016 odstoupit od nájemní smlouvy a tehdejší nájemce měl te-
nisový areál vyklidit. Následně proběhlo z iniciativy vedení města na Městském úřadu 
Velká Bíteš jednání ve věci režimu dalšího využití tenisového areálu, na které byli přizvání 
také zástupci Tenisového klubu města Velká Bíteš. V souladu ze závěry tohoto jednání 
bylo pozastaveno vyklizení tenisového areálu a rada města v březnu 2017 rozhodla zve-
řejnit záměr vypůjčit tento areál, přičemž o uzavření smlouvy o výpůjčce projevil zájem  
TC Matador Velká Bíteš i TC města Velká Bíteš.  Na svém jednání dne 24. 4. 2017 rada 
města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi městem Velká Bíteš a TC Matador Velká 
Bíteš. Smlouva o výpůjčce byla uzavřena na dobu určitou a s podmínkou, že bude celý 
areál po dobu výpůjčky řádně udržován. 

Z důvodu vypršení platnosti smlouvy o výpůjčce byl odbor majetkový radou města po-
věřen zaslat TC Matador Velká Bíteš výzvu k vyklizení a předání vypůjčených nemovi-
tostí, a to k 31. 5. 2019 (výzva doručena dne 18. 4. 2019). Město požadovalo vyklizení 
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i nepovoleného zařízení, jež se v areálu nacházelo a nebylo v jeho vlastnictví. Současně 
rada města rozhodla opět zveřejnit záměr vypůjčit areál s tenisovými kurty od 1. 6. 2019 
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

TC Matador Velká Bíteš požádal o prodloužení lhůty k vyklizení areálu do 31. 8. 2019 
z důvodu provedení nezbytných úprav a přípravy pro logisticky náročnou přepravu. Rada 
města  rozhodla této žádosti vyhovět, a to posunutím termínu vyklizení a předání areálu 
do 31. 7. 2019. Ani k tomuto prodlouženému termínu k vyklizení a předání areálu nedošlo  
z důvodu na straně TC Matador Velká Bíteš. Při náhodné kontrole v letních měsících bylo 
zjištěno, že v areálu se kromě neodstěhovaných buněk nachází i různý materiál (stavební 
suť, prkna s hřebíky apod.). Ani v létě nebylo tedy možné areál předat k užívání novému 
vypůjčiteli, kterým je na základě rozhodnutí rady města TENISOVÝ CLUB MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ z.s., IČ: 26591472, se sídlem Chobůtky 444, Velká Bíteš.

Buňky ze sportovního areálu byly odstěhovány až po opakované výzvě k vyklizení,  
a to poslední den měsíce října. Odbor majetkový byl o této skutečnosti informován 3. listo-
padu 2019. Areál s tenisovými kurty však bylo možné převzít od TC Matador Velká Bíteš 
až 11. 11. 2019, a to poté, co byl klubem TC Matador terén po odklizeném zázemí kurtů 
vyčištěn od suti a nahrubo urovnán.

Výše uvedené údaje jsou ověřitelné, tzn. lze je na požádání doložit (předložením pí-
semností evidovaných ve správním systému Městského úřadu Velká Bíteš, předložením 
jednotlivých výpisů usnesení rady města, která byla pravidelně zveřejňována ve zpravodaji 
a rovněž na webových stránkách města).

Ladislav Rada, vedoucí majetkového odboru MÚ Velká Bíteš

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 33/2019 KONANÉ DNE 29. ŘÍJNA 2019 
 
2/33/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 32/2019 ze dne 7. 10. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 29. 10. 2019
3/33/19/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 13/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 5. 11. 2019
4/33/19/RM – rozhoduje souhlasit s převodem majetku, příp. vyřazením majetku uvedeného  
v žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6938/19. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
5/33/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím peněžních a věcných darů Poliklinikou Velká Bíteš, 
příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7240/19. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 15. 11. 2019
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6/33/19/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, 
příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019.
7/33/19/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace 
za školní rok 2018/2019.
8/33/19/RM – bere na vědomí výroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš,  
příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019.
9/33/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím peněžních darů Střední odbornou školou Jana Tiraye 
Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7263/19. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 15. 11. 2019
10/33/19/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
odpovědnost:  tajemnice  termín: 11. 11. 2019 
11/33/19/RM – rozhoduje souhlasit s konáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne 10. 11. 
2019 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 10. 11. 2019
12/33/19/RM – rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, pří-
spěvkové organizaci střední část Masarykova náměstí ve Velké Bíteši za účelem pořádání Bítešských 
trhů ve dnech 6. 11. 2019 a 4. 12. 2019.
odpovědnost: starosta termín: 6. 11. 2019
13/33/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout předat Základní škole Velká Bíteš, příspěvkové or-
ganizaci, se sídlem Sadová 579, Velká Bíteš, k hospodaření majetek města Velká Bíteš vymezený  
v doplňku přílohy zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace ke dni 11. 11. 2019. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 11. 11. 2019
14/33/19/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš,  
příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019.
15/33/19/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 20/32/19/RM a nahradit je tímto zněním:
Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu urči-
tou od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020, a to od 1. 11. 2019 za nájemné 65 Kč/m2/měsíc a od 1. 1. 2020  
za nájemné 70 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
16/33/19/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků č. 82_17  
s poskytovatelem Statutární město Brno – Městská policie Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  
602 00 Brno; IČ: 449 92 785. 
odpovědnost: starosta termín: 15. 11. 2019
17/33/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout odepsat pohledávku ve výši 45.565 Kč spolu s příslušen-
stvím z účetnictví města za dlužné nájemné a náklady na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 11. 2019
18/33/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/7245/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 11. 2019
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19/33/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s.  
z rozpočtu města na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod 
č.j. MÚVB/7499/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše 
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 11. 2019
20/33/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci  
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/7247/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 11. 2019
21/33/19/RM – schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Střední 
odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace, za účelem dokrytí nákladů na poří-
zení vozidla ve výši 50.700 Kč. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
22/33/19/RM – bere na vědomí zprávu o kontrole chodníků a kanalizace v ulici Lánice ve Velké 
Bíteši a o opatřeních, která byla v této souvislosti učiněna.
23/33/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést:
-  část pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká 

Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 21.030 Kč,
-  část pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2 v k.ú. a obci Velká 

Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 49.070 Kč. 
Kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 11. 2019
24/33/19/RM – rozhoduje souhlasit s úpravou plochy před domem č.p. 193 na ulici Lípová  
ve Velké Bíteši a současně souhlasí se zřízením parkovacího místa na části pozemku parc. č. 1874/1 
v k.ú. Velká Bíteš s tím, že konkrétní technické podmínky stanoví ve vyjádření odbor majetkový 
MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 11. 2019
25/33/19/RM – doporučuje ZM nepřijmout nabídku na úplatný převod budovy č. 15 stavba pro ro-
dinnou rekreaci na p.č. 1046 v k.ú. Níhov, obec Níhov za cenu 400.000 Kč do vlastnictví města Velká 
Bíteš a vzdát se tím zákonného předkupního práva k jejímu nabytí do vlastnictví města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 11. 2019
26/33/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 187/8 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 184 
zastavěná plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš se 
závazkem města zajistit na vlastní náklady přeložku plynové přípojky nacházející se na pozemku p.č. 
187/7 v k.ú. Velká Bíteš do 30. 6. 2020. Do doby přeložení plynové přípojky ji město strpí na stáva-
jícím místě tak, aby nebyly žádným způsobem narušeny dodávky plynu k budově č.p. 155, objekt  
k bydlení, jenž je součástí pozemku p.č. 184 v k.ú. a obci Velká Bíteš vyjma nezbytné doby k reali-
zaci přeložky plynové přípojky. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 11. 2019
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27/33/19/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o užívání kanalizační přípojky, právu provést stavbu 
a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků p.č. 2539/157,  
p.č. 2539/156, p.č. 2539/155, p.č. 2539/188, p.č. 2539/154, p.č. 2539/153, p.č. 2539/152,  
p.č. 2539/151 v k.ú. Velká Bíteš za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti v souladu  
s Ceníkem úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku 
města Velká Bíteš, tj. ve výši 100 Kč/bm.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
28/33/19/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením smlouvy o pronájmu s právem koupě kopírovacího 
stroje mezi pronajímatelem firmou COPY-PLUS, s.r.o., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČO 27756904 
a nájemcem Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvková organizace. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 10. 2019
29/33/19/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o postoupení licence na spisovou službu FLEXI infor-
mačního systému Radnice Vera s městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  
IČ: 00295671 za cenu 17.559 Kč.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 10. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 34/2019 KONANÉ DNE 11. LISTOPADU 2019 
 
2/34/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 33/2019 ze dne 29. 10. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 11. 11. 2019
3/34/19/RM – bere na vědomí žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím doručenou dne 1. 11. 2019 pod č.j. MÚVB/7693/19 a pověřuje tajem-
nici odesláním požadovaného dokumentu žadateli.
odpovědnost: tajemnice termín: 15. 11. 2019
4/34/19/RM – rozhoduje neposkytnout Spolku pomponky Osová Bítýška dar z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. MÚVB/7697/19. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 11. 2019
5/34/19/RM – bere na vědomí oznámení Zdeňky Milianové o ukončení členství ve Sboru pro 
občanské záležitosti k 31. 12. 2019 a vyslovuje paní Milianové poděkování za dlouhodobou 
činnost ve sboru.
odpovědnost: starosta termín: 30. 11. 2019
6/34/19/RM – schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš ve dnech  
23. 12. 2019 - 2. 1. 2020. 
odpovědnost: knihovnice termín: 23. 12. 2019
7/34/19/RM – rozhoduje neposkytnout Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích dar z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě její žádosti o poskytnutí daru zapsané pod  
č. j. MÚVB/7800/19.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 11. 2019
8/34/19/RM – bere na vědomí oznámení o přerušení provozu Základní školy a Praktické školy 
Velká Bíteš, příspěvkové organizace dne 6. 11. 2019 z důvodu stávky.
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9/34/19/RM – bere na vědomí oznámení Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš,  
příspěvkové organizace o podání žádosti v první polovině roku 2020 v rámci programu Erasmus+,  
Klíčová akce 1, KA102-mobilita osob v odborném vzdělávání.
10/34/19/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách  
v přepravě cestujících pro rok 2020 přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 
1424/78, 587 32 Jihlava. 
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 12. 2019
11/34/19/RM – rozhoduje zřídit parkovací místo pro zdravotně a tělesně postižené občany  
(bez omezení) na parkovacím stání před bytovým domem čp. 368 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši  
dle předloženého návrhu na náklady města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 11. 2019
12/34/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury  
v rámci stavby „Obytný soubor RD Velká Bíteš - lokalita Babinec + lokalita Pod Základní ško-
lou - II. etapa“ ve výši 52.500,- Kč za přípojky vody, dešťové, splaškové kanalizace na pozemku  
p.č. 2539/184 v k.ú. Velká Bíteš s jeho vlastníkem. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
13/34/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/120 o výměře 
4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.201,- Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady související  
s koupí uvedené části pozemku. 
odpovědnost: odbor majetkový termín:  9. 12. 2019
14/34/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 10. 2012 mezi 
městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 
94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve 
vlastnictví města ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o nájemném 
za pronájem lesní půdy pro rok 2019 ve výši 4 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých 
lesních pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 11. 2019
15/34/19/RM – bere na vědomí sdělení osadního výboru Březka ve věci pronájmu rybníka  
ve Březce, doručené dne 5. 11. 2019 pod č.j. MÚVB/7830/19. 
16/34/19/RM – rozhoduje
a)  uzavřít s SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Březka, IČ: 488 99 593, se sídlem Březka 7,  

595 01 Velká Bíteš smlouvu o propachtování rybníka na pozemku p.č. 74 v k.ú. Březka u Velké 
Bíteše za pachtovné 0,40 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok,

b)  uzavřít s SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Bezděkov, IČ: 488 98 490, se sídlem Bezděkov 
35, 595 01 Velká Bíteš smlouvu o propachtování rybníka na pozemku p.č. 286 v k.ú. Bezděkov  
u Velké Bíteše a rybníka na pozemku p.č. 292/1 a části p.č. 421/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše 
za pachtovné 0,40 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok,

c)  nepřijmout nabídky na propachtování rybníka na pozemku p.č. 74 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, 
rybníka na pozemku p.č. 286 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a rybníka na pozemku p.č. 292/1  
a části p.č. 421/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
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17/34/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 12. 2019 do 31. 8. 2021, a to za nájemné 65 Kč/m2/měsíc mínus 10% sleva od  
1. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10% sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2019
18/34/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Předprostor 
ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČ: 607 32 610, kterým se upravuje předmět smlouvy a snižuje cena díla o 1.183,44 Kč 
včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2019
19/34/19/RM – bere na vědomí žádost Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace o nový vý-
tah v budově polikliniky a ukládá odboru majetkovému připravit materiál k zajištění výměny výtahu 
v roce 2020. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2020
20/34/19/RM – bere na vědomí informace zaslané Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, 
IČ: 70885184, se sídlem Ke Skalce 32, 595 01 Velká Bíteš k navrhované směně části pozemku  
p.č. 4445 o výměře cca 1083 m2 v k.ú. Velká Bíteš po jejím nabytí do vlastnictví města Velká Bíteš  
za budovu č.p. 307 na pozemku p.č. 2729/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš, souhlasí s navrhovaným  
postupem včetně předloženého plánovaného časového harmonogramu a pověřuje odbor majetkový  
k učinění kroků směřujících k realizaci směny nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 9/2019 KONANÉHO DNE 11. LISTOPADU 2019 
 
1/9/19/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Tomáše Pelána a pana Vojtěcha Pernicu.
2/9/19/ZM: schvaluje doplnění zápisu č. 08/2019 z jednání finančního výboru do programu zasedání 
jako bod 3. 
4/9/19/ZM: bere na vědomí zápis č. 08/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města 
Velká Bíteš. 
5/9/19/ZM: 
1. schvaluje vystoupení města Velká Bíteš z destinační společnosti Koruny Vysočiny, z.s., IČ 044 15 
868, se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, a to ke dni 31. 12. 2019. 
2. ukládá Ing. Milanu Vlčkovi, starostovi města, odeslat písemné oznámení o vystoupení města 
Velká Bíteš z destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s., IČ 044 15 868, se sídlem Příční 405, 593 
01 Bystřice nad Pernštejnem, předsedovi této destinační společnosti. 
6/9/19/ZM: rozhoduje uzavřít dodatek ke Smlouvě o úvěru č. 99023719700 ve výši 35 mil. Kč, kte-
rým se mění výše úrokové sazby na 1,67 % p. a. a doba splácení na 9 let s Komerční bankou, a.s. se síd-
lem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 dle podmínek stanovených v dodatku. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2019
7/9/19/ZM: bere na vědomí úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtových opatření města č. 10, 11, 
12 a 13 roku 2019 schválených na radě města.
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8/9/19/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 14/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2019
9/9/19/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 10. 2019.
10/9/19/ZM: bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká 
Bíteš sestavené k 30. 9. 2019.
11/9/19/ZM: rozhoduje předat Základní škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci, se sídlem Sa-
dová 579, Velká Bíteš, k hospodaření majetek města Velká Bíteš vymezený v doplňku přílohy zřizo-
vací listiny výše uvedené příspěvkové organizace ke dni 11. 11. 2019. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 11. 11. 2019
12/9/19/ZM: rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov finanční dar na 
základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. 6106/19 ve výši 51.300 Kč a uzavřít darovací 
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2019
13/9/19/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu na rok 2019 na 
základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 7499/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít 
Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2019
14/9/19/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 
2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 7247/19 ve výši 150.000 Kč  
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2019
15/9/19/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z rozpočtu města na rok 2019 
na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 7245/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít 
Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2019
16/9/19/ZM: na základě požadavků krajského úřadu na zpracování variantního řešení a doku-
mentace posouzení vlivů na ŽP (SEA) u některých podnětů do Změny č. 10 ÚP města Velká Bí-
teš rozhoduje nepořídit Změnu č. 10 ÚP města Velká Bíteš s tím, že podněty uplatněné do změny  
č. 10 budou na základě požadavku města Velká Bíteš prověřeny v rámci řešení pořizovaného  
„nového“ Územního plánu Velká Bíteš“. 
odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí termín: 11. 1. 2020
17/9/19/ZM: 
1.  bere na vědomí zprávu pořizovatele k návrhu na vydání Změny č. 8 Územního plánu města Velká 

Bíteš formou opatření obecné povahy
2.  souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 8 Územního plánu města 

Velká Bíteš tak, jak byly vyhodnoceny a vypořádány v příloze č. 6 b) opatření obecné povahy  
č. 1/2019

3.  rozhoduje o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš dle 
přílohy č. 6 a) opatření obecné povahy č.1/2019

4.  vydává Změnu č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona  
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
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zákon), za použití § 43 odst. 4 a po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení  
s § 55 odst. 2 téhož zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve 
znění pozdějších předpisů, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, formou opatření obecné povahy č. 1/2019, jak je obsaženo v předloženém návrhu 

5.  ukládá odboru výstavby a ŽP MÚ Velká Bíteš zajištění:
- zpracování čistopisu Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš
- vyhotovení úplného znění Územního plánu města Velká Bíteš po provedené změně územního plánu.
odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí termín: 30. 11. 2019
18/9/19/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
odpovědnost: tajemnice termín: 31. 12. 2019
19/9/19/ZM: rozhoduje 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.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
20/9/19/ZM: rozhoduje 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: 31. 12. 2019
21/9/19/ZM: rozhoduje 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 plocha, 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.
odpovědnost: odbor ajetkový termín: 31. 12. 2019
22/9/19/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2538/5 o výměře  
cca 1150 m2, příp. o výměře cca 800 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
23/9/19/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 580/5 oddělenou geometrickým plánem  
č. 3076-41/2019 a nově označenou p.č. 580/11 zahrada o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bí-
teš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 580/1 oddělenou geometrickým plánem  
č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků 
bude uhrazen městem Velká Bíteš ve výši 720,- Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí 
město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
24/9/19/ZM: rozhoduje směnit pozemek p.č. 580/6 zahrada o výměře 30 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 589/1 oddělenou geometrickým plá-
nem č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  
4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Rozdíl hodnot směňovaných 
pozemků bude uhrazen městu Velká Bíteš ve výši 3.120,- Kč. Náklady související se směnou po-
zemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2020
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25/9/19/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 1606 ostatní plocha, ostatní komunikace  
o výměře cca 107 m2 v k.ú. a obci Březské z vlastnictví Obce Březské, IČ: 00489468, Březské 55, 
594 53 za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
26/9/19/ZM: rozhoduje směnit pozemek p.č. 187/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 184 zastavěná plocha  
o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš se závazkem města zajistit 
na vlastní náklady přeložku plynové přípojky nacházející se na pozemku p.č. 187/7 v k.ú. Velká Bíteš 
do 30.06.2020. Do doby přeložení plynové přípojky ji město strpí na stávajícím místě tak, aby nebyly 
žádným způsobem narušeny dodávky plynu k budově č.p. 155, objekt k bydlení, jenž je součástí po-
zemku p.č. 184 v k.ú. a obci Velká Bíteš vyjma nezbytné doby k realizaci přeložky plynové přípojky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2020
27/9/19/ZM: rozhoduje úplatně převést:
- část pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 21.030,- Kč,
- část pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 49.070,- Kč. 
Kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2020
28/9/19/ZM: rozhoduje nepřijmout nabídku na úplatný převod budovy č.e. 15 stavba pro rodinnou 
rekreaci na p.č. 1046 v k.ú. Níhov, obec Níhov za cenu 400.000,- Kč do vlastnictví města Velká Bíteš 
a vzdát se tím zákonného předkupního práva k jejímu nabytí do vlastnictví města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2019
29/9/19/ZM: rozhoduje odepsat pohledávku ve výši 45.565,00 Kč spolu s příslušenstvím z účetnic-
tví města za dlužné nájemné a náklady na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2019
30/9/19/ZM: bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš 
č. 10/2019 ze dne 18. 9. 2019 a č. 11/2019 ze dne 9. 10. 2019. 

VZPOMÍNÁME

  Dne 9. prosince 2019 to bude rok od úmrtí 
  pana Petra Gregora z Velké Bíteše. 
  Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
  Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Komerční sdělení / Inzerce
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  31. prosince 2019 uplyne 8. výročí 
  od úmrtí Martina Horkého, 
  kdo jste ho měli rádi a nezapomněli, vzpomeňte s námi. 
  „Odešel jsi znenadání, smutek v srdci zůstal nám, 
  Ty jsi tu však stále s námi, pro toho, kdo vzpomíná. 
  Kytici květů na hrob rádi dáme, svíce k tomu zažehnem, 
  věř že tě v srdci máme, že i doma vzpomenem“.

  S láskou zarmoucená rodina

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Odškodnění za pracovní úraz či dopravní nehodu? Až 100% plnění. 
Kontakt: 776 222 823, jana.dvorakova@vaseodskodneni.cz.

Nabízím prodej štípaného palivového dřeva - smrk, borovice. 
Cena 800 Kč za sypaný metr. Doprava po Velké Bíteši 100 Kč. Tel. č. 603 822 755.

Nabízíme k pronájmu zrenovovaný byt 2 + kk U Stadionu. 
K nastěhování možný od prosince 2019. Informace na tel. č. 739 473 319.

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 leden 2020: 12. prosince 2019. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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