ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Březen 2020
29. 3. 2020 Mezinárodní cyklistický závod
Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš zahajuje cyklistickou sezónu.

Foto: Jan Brychta

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní první březen nám všem přináší výraznou změnu
v oblasti veřejné hromadné dopravy. V Kraji Vysočina
začne platit jednotný tarif Integrovaného systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Zásadní změnou je skutečnost, že na cestování ve většině autobusů a ve vlacích
po Vysočině bude stačit jediná jízdenka. Kraj Vysočina má v případě autobusové dopravy 17 dopravců,
kteří byli integrováni do celého dopravního systému
kraje. Na konci února aktuálně pracovali ještě na jednotném ceníku a přestupních tarifech. V praxi to bude
fungovat tak, že cestující bude smět v rámci časové platnosti jedné jízdenky přestupovat mezi autobusy navzájem nebo mezi autobusem a vlakem. Cena za cestu přitom bude stále stejná. Změna nastává
jen v situaci, kdy cestující pojede za hranice kraje. V systému VDV není zatím integrována
žádná městská doprava, ani ta v krajském městě Jihlavě. Nový systém má být spravedlivější. Zatímco dříve platili cestující podle ujeté vzdálenosti, nyní je v kraji zvolen systém
zón. Nezáleží tedy na tom, kudy autobus jede, cestující platí za nejkratší vzdálenost do
svého cíle. Zatím budou cestující jezdit na papírové jízdenky, elektronická jízdenka VDV
by mohla být zavedena v prosinci příštího roku. Cestující se pak budou jako jízdenkou
prokazovat bezkontaktní čipovou kartou nebo mobilem.
Pro Bítešáky došlo v souvislosti s přípravou zahájení VDV při posledních změnách jízdních řádů k optimalizaci jízdních linek a drobným časovým úpravám u vybraných jízdních linek. Město Velká Bíteš bude přispívat na celý systém VDV finančním podílem,
který bude Krajem Vysočina každoročně jednotně stanoven (tak, jak u dalších měst a obcí
kraje) na 1 obyvatele města. Vzhledem k tomu, že Velká Bíteš leží na samém okraji Kraje
Vysočina a poměrně silná spádovost obyvatel je do Jihomoravského kraje a samotného
Brna, bude město beze změn pokračovat souběžně jak ve financování přímých autobusových linek Velká Bíteš – Brno a Brno - Velká Bíteš, které pro město zajišťuje Bítešská
dopravní společnost BDS, tak spolufinancování průjezdných linek ostatních soukromých
autodopravců, ale i systému IDOS Jihomoravského kraje.
Město vypsalo v únoru výběrové řízení na cisternovou automobilovou stříkačku pro
bítešskou zásahovou jednotku hasičů. Pro město je pořízení nové hasičské techniky bezesporu prioritou. Současné požární zásahové vozidlo MAN CAS má za sebou již desetiletou existenci a je třeba se poohlédnout po náhradě. Cena pořízení a dovybavení nového
vozidla se pohybuje v částce, vysoce převyšující 6 milionů korun. Z tohoto důvodu město
řeší možnost získání evropské dotace na tento nový vůz z programu MAST MOST Vy-
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sočiny (Místní akční skupina MOST Vysočiny). Právě postřednictvím místních akčních
skupin obcí se v současnosti v celé ČR financuje řada drobnějších projektů a investic
obcí a měst z evropských financí. Vlastní výzva na podání žádosti o dotace by měla být
vypsána do konce března. V současnosti je vypsáno výběrové řízení na dodavatele vozidla,
výsledek řízení by měl být znám rovněž v březnu.
Zastupitelstvo dne 10. února 2020 odsouhlasilo finanční pomoc sportovním klubům.
Členové zastupitelstva zvolili totiž od letoška pro financování sportu a kultury ve městě
jednodušší procesní variantu, než byl dosavadní grantový systém. Na základě žádosti o dotaci příslušného žadatele (spolku, skupiny, jednotlivce) bude tato projednána v radě města
V případech přiznání dotace do 50 tis. Kč bude o žádosti rozhodnuto radou města. V případech nad tuto částku rozhoduje na základě doporučení rady města, zastupitelstvo města.
Podmínkou přiznání dotace je mimo jiné i závazek průkazného vyúčtování poskytnuté
dotace. Toto vyúčtování bude mít zásadní vliv na poskytnutí dotace města příslušnému
subjektu v roce příštím.
Únorové zastupitelstvo tak poskytlo touto formou dotaci ve výši 1,5 mil. Kč klubu
FC PBS Velká Bíteš, částku 1,4 mil. Kč HC Spartak Velká Bíteš a částku 700 tis. Kč
TJ Spartak Velká Bíteš.
Zasedání zastupitelstva se opět stalo místem diskusí nad stavem a mírou zadlužení města,
které vzniklo díky financování nejdůležitějších investičních akcí města v minulých letech.
Rovněž byly zastupiteli diskutovány a hodnoceny investiční priority současného vedení
města, které byly zahrnuty po předchozím projednání v radě města, v materiálu k projednávanému bodu programu „Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 – 2022“.
Materiál obsahoval mimo jiné i záměr realizace nejvýznamnějších investičních akcí města
v uvedeném období – rekonstrukci a rozšíření mateřské školy Masarykovo náměstí, rekonstrukci základní školy na Tišnovské ulici a výstavbu sociálních bytů U Stadionu. Stavby,
o kterých jsme vedli diskusi napříč zastupitelstvem již v prosinci 2019. K předloženému
materiálu zaujali kritické stanovisko opoziční zastupitelé. Zejména proto, že neobsahoval
výstavbu nového domova důchodců. K tomuto tématu jsem zastupitelům sdělil veškeré
informace, zejména pak finanční náročnost stavby domova důchodců a současnou nemožnost získat národní či evropské dotace na tento druh staveb. Potřebnost tohoto sociálního
zařízení ve městě v minulosti ani při vlastním projednávání nikdo z koaličních či opozičních zastupitelů nezpochybnil. Diskuse ve všech příspěvcích k tomuto tématu však byla
jednotlivými diskutujícími vedena podle úrovně jejich znalostí daně problematiky a rozdílného způsobu vnímání finančního zajištění záměru a reálné možnosti jeho časové realizace.
Při následném hlasování předložený materiál nepodpořili všichni přítomní opoziční zastupitelé. Střednědobý plán tak nebyl schválen. Pro dubnové zasedání zastupitelstva města
bude materiál přepracován a opětovně předložen ke schválení, aby tím vedení města získalo
mandát pro přípravu a uskutečnění odsouhlasených investičních akcí do konce současného
volebního období. K investičním prioritám města bych chtěl dodat to nejzásadnější. Město,
stejně jako nyní, i v budoucnu musí v předstihu připravovat projektovou dokumentaci pro
stavební projekty na rekonstrukci a novostavby potřebných objektů a technické a dopravní
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infrastruktury. Ty bude realizovat buď z rozpočtu města, nebo za pomoci finančních dotací z národních či evropských zdrojů. Na vlastních konkrétních projektech se však musí
většinově shodnout zastupitelstvo města. Fakt, že předložená podoba střednědobého plánu
nezískala podporu většiny přítomných zastupitelů, je pro mne osobně zklamáním a důvodem pro výraznější změny v návrhu tohoto střednědobého plánu.
Na základě doporučení stavební a dopravní komise rady města umožnilo vedení města
v únoru zájemcům uplatnit dodatečně podněty do nového územního plánu města při jeho
zpracování před jeho následným veřejným projednáváním. Důvodem byla skutečnost,
že práce na novém územním plánu byly zahájeny ještě v minulém volebním období, před
více jak dvěma roky. Toto uplynulé období tak pro občany a podnikatele ve městě mohlo
přinést změny, které nyní mají možnost uplatnit do aktuálně zpracovávaného územního
plánu města. Po vyhodnocení dodatečných podnětů a jejich případného zapracování do
návrhové dokumentace územního plánu bude tato projednána s dotčenými orgány územního plánování a životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Konečný návrh
dokumentu bude předmětem veřejného projednání, jehož termín bude veřejnosti sdělen
v předstihu na úřední desce a webu města.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Od 1. února do 31. července 2020
„NA BÍTEŠSKU TO ŽIJE“ – fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks zasílat na email program@bitessko.com, uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt. Vyhlášení výsledků v pátek 11. 9. 2020 v rámci Tradičních bítešských hodů. Zajímavými věcnými cenami bude odměněno 5 vyhodnocených fotografů.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 24. února do 6. března 2020 v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin,
sobota 29. 2. od 9.00 do 12.00 hodin.
„SPOLU“ – VÝSTAVA OBRAZŮ ZORKY KRUPIČKOVÉ,
DŘEVĚNÝCH PLASTIK PAVLA KRUPIČKY A FOTOGRAFIÍ TÁNI FILIPOVÉ
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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
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Čtvrtek 5. března 2020 v 17.00 hodin
PANAMA A KOSTARIKA – Přednáška manželů Márových
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Pátek 6. března 2020 v 7.00 hodin
ZÁJEZD NA PRAŽSKÝ HRAD
Odjezd autobusu z Masarykova náměstí od Radnice je v 7.00 hodin.
Prohlídka výstavy Předjaří na Pražském hradě s jejím autorem historikem umění
PhDr. Jaroslavem Sojkou PhD., prohlídka výstavy Portrétního malířství
v Císařské konírně a celková prohlídka expozice Svatovítského chrámového pokladu.
Odjezd z Prahy cca v 16.00 hodin.
Cena zájezdu včetně vstupného: 500 Kč (oběd cca 100 Kč si platí každý sám)
Přihlášky na tel. č. 607 007 620, program@bitessko.com,
platba v hotovosti na Klubu kultury - 1. patro.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci
s Městským muzeem ve Velké Bíteši
Úterý 10. března 2020 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – Hvězdný klavír v podání Miroslava Sekery
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Středa 11. března 2020 v 17.00 hodin
ČÍNSKÉ TRADICE A KULTURA V MODERNÍ DOBĚ – Přednáška Ing. Petra Dohnala
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Čtvrtek 12. března 2020 ve 14.30 hodin
SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz diabetiků Velká Bíteš
Sobota 14. března 2020 v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 30 Kč, platí se v autobuse.
Vstupné si hradí každý sám – 90 minut. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu.
Odjezd – zastávka na sídlišti 8.10 hodin. Masarykovo náměstí 8.15 hodin
Organizuje: Seniorklub
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Neděle 15. března 2020 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: Marek Orko Vácha „Nevyžádané rady mládeži“
Marek Vácha, český kněz, přírodovědec, pedagog a spisovatel.
Zúčastnil se expedice do Antarktidy, je autorem řady knih.
Přednáška s podtitulem „Chuť žít“ bude inspirována jeho knihou
„Nevyžádané rady mládeži“, knihy budou na přednášce v prodeji.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL Velká Bíteš.
Úterý 17. března 2020 v 17.00 hodin
PŘEDNÁŠKA PhDr. STANISLAVA BALÍKA – JAN KUBIŠ
Přednáška lektora PhDr. Stanislava Balíka k výročí 75. let od konce II. sv. války
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Středa 18. března 2020 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Středová část Masarykova náměstí a prostranství za radnicí, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Středa 18. března 2020 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Bylinky v našem životě – Ludmila Horáková, fytoterapeutka
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek 19. března 2020 v 15.00 hodin
VYNÁŠENÍ MORÉNY, LOUČENÍ SE ZIMOU A VÍTÁNÍ JARA
Sraz je v 15.00 hodin na Masarykově náměstí před radnicí.
Program: průvod z Masarykova náměstí ulicí Lánice k Mateřské škole Lánice,
zapálení Morény a vhození do potoka. Srdečně zveme i rodiče a děti z Baby clubu.
Organizuje: Mateřská škola Velká Bíteš, Lánice a Masarykově náměstí
Čtvrtek 19. března 2020 v 15.00 hodin
MDŽ - TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 240 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Od 20. do 27. března 2020 od 9.00 do 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA SPCCH
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky,
keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky,
výrobky Domova bez zámku ve Velké Bíteši, výrobky dětí z DD Březejc,
dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností.
Své výrobky můžete přinést na Klub kultury ve středu 18. března od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Sobota 21. března 2020 od 9.00 do 11.30 hodin
BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle 22. března 2020
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Pro zájemce po vlastní trase pojede z Masarykova náměstí ve Velké Bíteši linkový autobus
IDS JMK č. 401 do obce Domašov v 9.38 hodin.
Organizuje: Obecní úřad Javůrek
Úterý 24. března 2020 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Modré třídě
Mateřská škola U Stadionu
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Sobota 28. března 2020 v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 30 Kč, platí se v autobuse.
Vstupné si hradí každý sám 90 minut. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu.
Odjezd – zastávka na sídlišti – 8.10 hodin. Masarykovo náměstí 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
Neděle 29. března 2020 od 11.30 hodin (start závodu ve 12.00 hodin)
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Výstava prací žáků ZŠ s tématikou „Kolo pro zdraví“ – na Masarykově náměstí 5
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Favorit Brno pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka
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Pondělí 30. března 2020 v 17.00 hodin
OD TROSEK NA HRUBOSKLASKO – Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši
Pondělí 30. března 2020 v 18.00 hodin
TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
Hosté: moderátor, herec, muzikant VÁCLAV KOPTA, italský zpěvák ANDREA ANDREI
Pořad je založený na humorném a originálním vyprávění životních příběhů jak
ze soukromého, tak pracovního života Ivo Šmoldase a jeho hostů. Vstupné: 280 Kč
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PŘIPRAVUJEME
Sobota 4. dubna 2020 od 8.30 do 11.00 hodin
ŽELEZNÁ SOBOTA
Tradiční sběr veškerého starého železa ve městě.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
Sobota 4. dubna 2020 v 9.00 hodin
„UKLIĎME ČESKO 2020“
Sraz v 9.00 hodin u kulturního domu, Vlkovská 482 ve Velké Bíteši.
S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv. Po akci občerstvení zajištěno.
Kontaktní osoba: Magda Holíková, tel. 731 927 882.
Organizuje: Magda Holíková
Pátek 17. dubna 2020 v 19.00 hodin
05ARADEČEK, 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
Sobota 18. dubna 2020 od 7.00 hodin
VI. ROČNÍK – NO MEN RUN – BĚŽECKÁ ŠTAFETA URČENÁ PRO ŽENY
Start 8. etapy: Borovník, Konec úseku: Velká Bíteš ZŠ Sadová cca v 16.00 hodin.
Startujeme od 7.00 hodiny ranní, první týmy v cíli očekáváme kolem 16.00 hodiny.

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

Březen 2020 | 9

88 km rozdělené do 8 úseků, mezi kterými dochází k předání štafety.
Více informací: www.nomenrun.cz
Organizuje: NoMen Run, z.s. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Pondělí 20. dubna 2020 v 8.30 hodin
„NA KOUZELNÉM PALOUČKU“ – loutková revue herecké skupiny „Loudadlo“
pro mateřské školy a I. st. základní školy
Vstupné: 50 Kč, rezervace pro MŠ a ZŠ na tel. č. 607 007 620, email: program@bitessko.com,
vstupenky pro veřejnost v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek 30. dubna 2020 v 16.30 hodin
BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER
Prostranství před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci se zájmovými spolky
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
Sobota 6. června 2020 od 11.00 do 18.00 hodin
BÍTEŠSKÝ GULÁŠFEST 2020 A PREZENTACE
MALÝCH REGIONÁLNÍCH PIVOVARŮ
Před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek 19. června 2020 od 18.00 hodin
POUŤOVÝ MEGAKONCERT „RYBIČKY 48“
18.15 – 19.30 ORAN-GUTAN
20.00 – 21.00 JAKUB DĚKAN S KAPELOU
22.00 – 23.15 „RYBIČKY 48“
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Vstupné: předprodej 350 Kč, na místě 440 Kč.
Předprodej vstupenek na www.bitessko.com a v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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ZPRÁVY Z RADNICE
POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1. 1. 2020
Dospělí

Děti

Celkem

Velká Bíteš

3 216

1 071

4 287

Bezděkov

45

14

59

Březka

73

30

103

Holubí Zhoř

121

40

161

Jáchymov

79

17

96

Jestřabí

31

8

39

Jindřichov

58

20

78

Košíkov

140

48

188

Ludvíkov

36

7

43

Pánov

11

5

16

Celkem

3 810

1 260

5 070

Děti narozené v roce 2019
Celkem 65 dětí, z toho 30 chlapců a 35 děvčat:
* Velká Bíteš
54 dětí (23 chlapečků, 31 holčiček)
* Březka
2 chlapečci
* Bezděkov
2 děti (1 chlapeček, 1 holčička)
* Holubí Zhoř
3 chlapečci
* Košíkov
3 děti (1 chlapeček, 2 holčičky)
* Ludvíkov
1 holčička
Sňatky v roce 2019
Sňatky uzavřené před Matričním úřadem Velká Bíteš v roce 2019 – celkem 25,
v obřadní síni 16 sňatků, v kostele sv. Jana Křtitele 7 sňatků, ve Křoví 1 sňatek,
na jiném vhodném místě v KÚ Matričního obvodu Velká Bíteš 1 sňatek.
Z toho:
* oba snoubenci z obvodu Velká Bíteš
5
* alespoň jeden ze snoubenců z obvodu Velká Bíteš
8
* oba snoubenci z jiného obvodu
12
* sňatek s cizincem/cizinkou (z 25 sňatků uzavřených v obvodu Velká Bíteš)
3
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Úmrtí v roce 2019
V roce 2019 zemřelo celkem 44 občanů, z toho 22 mužů a 22 žen:
* Velká Bíteš
40 občanů (18 mužů, 22 žen)
* Bezděkov
1 muž
* Jestřabí
1 muž
* Ludvíkov
1 muž
* Pánov
1 muž

Milena Janštová

INFORMACE Z FINANČNÍHO ÚŘADU PRO KRAJ VYSOČINA
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2019
Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 jsou poplatníci povinni podat do data 1. 4. 2020.
Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají
podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do data 1. července 2020. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování
uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2020 včetně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.
Pro platbu daně z příjmů fyzických osob na Finančním úřadě pro Kraj Vysočina platí toto
číslo účtu: 721 – 67626681/0710.
Všechna územní pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina budou pracovat v uvedených pracovních dnech v rozšířených úředních hodinách:
• 23. 3. – 31. 3. 2020
8.00 – 17.00 hodin
• 1. 4. 2020
8.00 – 18.00 hodin
Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací
s tím spojených také formou výjezdů do vybraných obcí:
Území pracoviště
v Jihlavě
v Havlíčkově Brodě
v Pelhřimově
v Třebíči

Obec
Polná
Třešť
Golčův Jeníkov
Přibyslav
Světlá nad Sázavou
Kamenice nad Lipou
Počátky
Lukavec
Hrotovice
Jaroměřice n/R.

ve Velkém Meziříčí
Velká Bíteš
ve Žďáru nad Sázavou Nově Město na Moravě
Jimramov
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Den
25. 3., 30. 3., 1. 4. 2020
25. 3., 30. 3., 1. 4. 2020
25. 3. 2020
23. 3. 2020
10. 3., 17. 3. 2020
2. 3., 16. 3. 2020
4. 3., 18. 3. 2020
4. 3. 2020
16. 3. 2020
18. 3. 2020
16. 3. 2020
18. 3. 2020
18. 3., 25. 3. 2020
11. 3., 25. 3. 2020
18. 3. 2020

Hodina
8.00–17.00
8.00–17.00
10.00–12.00, 12.30–17.00
10.00–12.00, 12.30–17.00
8.00–11.30, 12.00–15.00
8.00–16.00
8.00–16.00
12.00–16.00
8.00–12.00
13.00–17.00
13.00–17.00
8.00–12.00
12.00–17.00
8.00–16.00
11.00–16.00

Místo
Městský úřad
Městský úřad
zasedací místnost MÚ
jednací sál MÚ
velká zasedací místnost MÚ
Městský úřad
Kulturní zařízení města
Městys Lukavec
MěÚ Hrotovice
MěÚ Hrotovice
MěÚ Jaroměřice n/R.
MěÚ Jaroměřice n/R.
zasedací místnost MÚ
Městský úřad
Městys Jimramov
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Detailní informace o všech výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí
v roce 2020 jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
K vyplnění tiskopisu DAP k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 a k jeho vytištění
je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích finanční správy.
Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz. Má-li daňový subjekt
nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít
účetní závěrku ověřenou auditorem, je elektronické podání povinné.
Milan Poledna, ředitel odboru ÚP

ŠKOLY
VÝROBKY DĚTÍ Z VESELÉ ŠKOLKY OZDOBILY RYBÁŘSKÝ PLES
Každým rokem pořádá MRS MO Velká Bíteš Rybářský ples. Výzdobu, kterou mohli vidět návštěvníci akce všude okolo, vytvořily už
po několikáté děti spolu se svými učitelkami
z Veselé školky. Různé druhy ryb malovaly,
skládaly, lepily, provlékaly, tvořily z hlíny
a z perníku. Kapři, štiky, líni …se dětem velice
povedli a určitě přispěli k příjemné atmosféře
plesu. Voňavý perníkový kapřík na uvítanou
všechny příchozí potěšil a věříme, že si na něm
i pochutnali.

Tvoření rybek na Rybářský ples. | Foto: Archiv MŠ

Kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

PLAVÁNÍ
Pohyb je pro naše tělo prospěšný. V zimních měsících, kdy je počasí sychravé a blátivé,
nemůžeme být s dětmi tolik venku jako v létě.
Proto se snažíme najít alternativy pohybového
vyžití. Jednou z možností, kterou dětem nabízíme, je plavání v Plavecké škole Blučina
v Nové Vsi. Děti se zde zábavnou formou seznamují s vodou. Trenéři s dětmi pracují v men-
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Plavání v Nové vsi. | Foto: Archiv MŠ
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ších skupinkách. Nacvičují dýchání, skoky do vody, hrají hry a učí se básničky s pohybem.
S první lekcí proběhlo i seznámení s prvním plaveckým stylem, kterým byl kraul. Dětem
hodinka plavání uteče a nechce se jim z bazénu, jsou v něm jako rybičky ve vodě.
Kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

KERAMICKÉ TVOŘENÍ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
Dne 12. února 2020 jsme pozvali děti
z prvních tříd na tvoření z keramické
hlíny a společné zavzpomínání na léta
strávená ve školce. Všechny děti měly
možnost si vytvořit a podle vlastní chuti
nazdobit sluníčko. Pod rukama školáků
vznikly překrásné usměvavé výtvory.
Děti, které zrovna netvořily, si mohly hrát
spolu s dětmi ze školky s různými hračkami. Strávené dopoledne jsme si jak my,
tak jistě i děti ze školy náramně užili.
Děti si společné tvoření náramně užily. | Foto: Archiv MŠ

Kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

CVIČENÍ S VÍŤOU KRATOCHVÍLEM VE SPORTOVNÍ
HALE TJ SPARTAK
Během podzimních a zimních dní jsme
dětem zpestřili dny ve školce o cvičení
ve sportovní hale TJ Spartak. Organizace
se ujal dětmi oblíbený Víťa Kratochvíl
s dalšími dobrovolníky. Děti si vyzkoušely
různé hry s míčem, slalomovou dráhu, prolézání tunelem, skoky ze švédské bedny
nebo houpání na kruzích. Většina dětí se
na cvičení vždy velmi těšila. Ty, které měly
trošku strach z něčeho pro ně nového a neCvičení v hale TJ Spartak. | Foto: Archiv MŠ
známého, se velice rychle zapojily mezi
ostatní a cvičení si také užily. Ze sokolovny odcházely všechny děti sice trošku unavené,
ale hlavně nadšené a natěšené na další cvičení. Děkujeme Víťovi Kratochvílovi a ostatním
dobrovolníkům za možnost zacvičit si ve velké hale a budeme rádi za další pokračování.
Kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁNICE A MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
CO DĚLÁME V ZIMĚ?
Zimní období by mělo dětem nabízet
především hry a dovádění venku na sněhu.
Letošní zima je však spíše blátivá, a tak se
přímo nabízí jiné aktivity, a to i ve spolupráci s jinými organizacemi, spolky nebo
jednotlivci.
Využili jsme například pozvání do místní
knihovny na autorské čtení spisovatele Jiřího Šandery. Pan spisovatel četl dětem ze
svých knih, které pro děti napsal, vysvětlil,
jak taková kniha vzniká, kdo ji ilustruje, atd.
Pro děti pan Šandera připravil různé hry na
Autorské čtení v knihovně. | Foto: Archiv MŠ
postřeh, rýmování, slovní hry, hádání pohádkových postav, apod. Děti se dozvěděly mnoho nových a zajímavých informací a ve školce
si pak vyráběly vlastní knihy.
V rámci školního vzdělávacího programu a Výpravy do rodiny se děti seznamovaly s různými povoláními a připomněly si některá, již zapomenutá a pro děti neznámá řemesla. Upekli
jsme si vlastní housky, „postavili dům“, vyzkoušeli si práci hrnčíře a třeba také lékaře. Jeden
den si paní učitelky vyměnily s dětmi role a nechaly je udělat si den podle vlastních představ.
Příjemně nás potěšilo, jak děti dokázaly napodobit naši práci a zorganizovat celý den.
Děti se nemohly dočkat návštěvy hasiče, jednoho z našich tatínků, pana Jocha. V očích
dětí je tato profese velmi atraktivní, ale my dospělí víme, jak je toto povolání velmi náročné a obtížné.
Pan hasič přišel v plné výzbroji a přinesl dětem ukázat spoustu nářadí a vybavení, které
při své práci potřebuje. Děti měly možnost vyzkoušet si helmu i dýchací přístroj, osahaly si
proudnici, potěžkaly si sekeru a další nářadí,
které hasiči při své práci používají. Dozvěděli
jsme se, že každý hasič musí dbát na svoje
zdraví, cvičit a mít sílu, aby tohle náročné
povolání zvládnul. Protože návštěva hasiče
byla velmi inspirativní, namalovaly děti obrázky, které jsme zaslali do soutěže Požární
ochrana očima dětí a mládeže – 2020.
V lednu a únoru jsme pokračovali v pravidelných sportovních aktivitách v hale TJ
Spartak Velká Bíteš. Děti se vždy těšily na
nové disciplíny, které jim trenér Víťa KraSportovní aktivity ve sportovní hale TJ. | Foto: Archiv MŠ
tochvíl připravuje.
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Nejdřív se vždy pořádně proběhnou, aby se zahřály, a pak se rozdělí do družstev.
Svoji obratnost, rychlost a odvahu si děti procvičovaly při chůzi po lavičce, při skákání
na trampolíně, při prolézání plátěným tunelem, lezením po ribstolech, houpáních na kruzích, chytáním a házením míče do koše nebo kopáním na bránu. Na závěr nikdy nechybělo několik pohybových her. Děti se do školky vždy vracely sice unavené, ale spokojené
a natěšené na příště.
Všechna setkání byla velice příjemná, plná zážitků a všem aktérům za ně děkujeme.
Kolektiv učitelek MŠ Lánice a Masarykova náměstí

VÝPRAVA DO PRAVĚKU
Děti ze třídy Sluníček v MŠ Lánice
uskutečnily v rámci školního vzdělávacího
programu velkou Výpravu do pravěku.
Na cestě za dinosaury a mamuty děti
prožily spoustu dobrodružství…. Seznámily se s životem pravěkých lidí, naučily
se písničku o pravěku, kterou složili jejich
kamarádi ze školky. Děti malovaly hlínou na stěnu jeskyně, vyráběly si vlastní
nádobí z keramické hlíny, oštěpy a nože
z větviček, zkoušely rozdělávat oheň,
„Děti v pravěku“. | Foto: Archiv MŠ
u ohniště svačily a scházely se ke „kmenovým poradám“. Děti podnikly také výpravu na lov mamuta na přírodní zahradě školy.
Celý týden byl plný zážitků, veselí, zkoumání a tvoření s využitím různých technik
a materiálů a děti si ho moc užily.
Za Mateřskou školu Lánice, Monika Trojanová

POZVÁNKA NA VYNÁŠENÍ MORÉNY A VÍTÁNÍ JARA
Mateřská škola Masarykovo náměstí a Lánice vás srdečně
zve ve čtvrtek 19. března 2020 na vynášení Morény, loučení
se zimou a vítání jara. Sraz je v 15.00 hodin na Masarykově
náměstí před radnicí.
Program: průvod půjde z Masarykova náměstí ulicí Lánice
k Mateřské škole Lánice, zapálení Morény a její vhození do
potoka – loučení zimou, přivítání jara písněmi a jarními říkadly.
Srdečně zveme i děti z Baby clubu.
Hana Sedláková za kolektiv MŠ Masarykovo náměstí a Lánice
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zprávy ze školní družiny
Hned v úvodu nového kalendářního roku zavítalo do školní družiny kouzelnické „Duo
Waldini“. Kouzelník i jeho asistentka dětem předvedli hodinku plnou kouzelnických triků
a hbitých dovedností s kartami či šátky. V jednom z kouzelnických triků byl vykouzlen
i roztomilý králíček, který se stal miláčkem celého obecenstva. Kouzelník si ke svému
kouzlení vybral i několik pomocníků z publika. Všichni se své role zhostili s nadšením.
Celé odpoledne bylo příjemné a děti si z něj odnesly kromě zážitku i vytvarovaný balónek.
Na společném „Tvoření rodičů s dětmi“ se všichni naučili splétat z různých provázků
„Strom života“. Všem děkujeme za účast.
Správa Národního parku Podyjí vyhlásila výtvarnou soutěž s názvem „Příroda kolem
nás“. Děti ze školní družiny přispěly do soutěže výtvarnými pracemi vytvořenými různorodou výtvarnou technikou.
Než si ukrojím chleba
Ve čtvrtek 23. ledna a v úterý 28. ledna se žáci třetího ročníku blíže seznámili s místními
druhy obilnin na programu „Než si ukrojím chleba“ v ekologickém centru Ostrůvek ve Velkém
Meziříčí. Hravou formou se dozvěděli jak pečovat o pole (hnojení, obdělávání), jak vymlátit
obilí a mlít mouku. Vlastnoručně zpracovali těsto, vyváleli, upletli a upekli žemličky z celozrnné mouky. Na závěr si na nich pochutnali. Program byl pestrý, poučný a dětem se velice líbil.
Florbal – okresní kolo mladších žáků
V pátek 24. ledna proběhlo ve Velkém
Meziříčí okresní kolo mladších žáků ve florbalu. Na tento turnaj si opět zajistili účast
i žáci naší školy po vítězství v prosincovém
okrskovém kole. V oslabené sestavě sehrálo naše družstvo tři utkání s bilancí dvou
proher a jedné výhry, což stačilo na čestné
5. místo.
Děkujeme za reprezentaci školy těmto žákům: Karmazín Lukáš, Kročil Lukáš, Škoda
Adam, Osoba Radim, Preis Vít, Havlásek
Florbalisti na turnaji. | Foto: Michal Pelán
Ondřej, Janík Jonáš, Smejkal František,
Svoboda Jakub, Káňa Ondřej, Chytka Tomáš, Havelka Radek, Antalík Martin.
Prevence kyberšikany
V úterý 28. ledna a v úterý 4. února přišla metodička prevence Mgr. Velebová Markéta
diskutovat s žáky pátých ročníků o prevenci proti kyberšikaně (šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií - internetu, mobilních telefonů, apod.). Šikana ve virtuálním prostředí je v dnešní době stále častější a právě její prevence je jedna z nejzásadnějších
činností vedoucí k jejímu potlačení. Děti byly upozorněny na nebezpečí a úskalí pohybu na
internetu a sociálních sítí a dozvěděly se, jak postupovat při hrozícím nebezpečí.
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První pomoc
Ve středu 29. ledna přijeli za žáky pátých ročníků zdravotníci z Českého červeného kříže
ze Žďáru nad Sázavou. Ukazovali dětem teoreticky i prakticky jak správně poskytovat
první pomoc. Program byl přizpůsoben věku dětí a výuka byla pojata zábavnou formou
dialogu mezi lektorem a žáky, doplněného zdravotnickými pomůckami.
Školní kolo Pythagoriády
V lednu proběhlo školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“. Soutěže, která je určená žákům 5. – 8. ročníku základní školy, se zúčastnilo za první stupeň 38 dětí a za druhý
stupeň 30 dětí. Soutěžící řešili celkem 15 úloh zaměřených na prostorovou představivost
a logické myšlení. Úspěšným řešitelem byl každý, který získal 10 a více bodů.
V pátém ročníku dosáhlo na úspěch 5 žáků, s krásnými 14 body skončil Simon Kroulík, s 11 body Nela Vodová a 10 bodů dosáhli Petr Hakl, Anna Hotárková a Matěj Hekal.
V šestém a sedmém ročníku letos hranici úspěchu bohužel nikdo z 23 účastníků neprolomil. V osmém ročníku se mezi úspěšné řešitele zapsali tři žáci. Nejlépe si počínal Jiří
Ševčík s 12 body, následující Martin Jašek získal 11 bodů a Vojtěch Fousek 10 bodů.
Učitelé matematiky děkují všem zúčastněným a blahopřejí úspěšným řešitelům.
Druháci na Balinách
Na konci ledna se žáci druhých ročníků vypravili do ekocentra Baliny na program
„Krása dřeva“. Prohlédli si druhy dřeva z různých stromů, dozvěděli se více informací
o konkrétním využití daného druhu, vyzkoušeli si se dřevem pracovat a vlastnoruční výrobky si pyšně odvezli domů.
Abeceda peněz
Žáci druhých ročníků se zapojili do projektu České spořitelny – „Abeceda peněz“. Hravou formou byl dětem přiblížen svět financí jejich rodičů. Děti si vyzkoušely, jaké výdaje
dospělí denně řeší, naučily se chápat, co je rodinný rozpočet a jak o penězích přemýšlejí
dospělí. Pracovníci České spořitelny si povídali s dětmi o rozdílu mezi příjmy a výdaji
a o nutnosti šetření peněz. Nakonec děti dostaly za úkol „poradit“ doma rodičům ohledně
svého kapesného – kolik by potřebovaly a kolik jim stačí.
Amazing animals
Žáci ze 4. A se opět zapojili do mezinárodního eTwinningového projektu, kterého se
účastní 24 evropských škol. Letos rozvíjí svou tvořivost, komunikační schopnosti, sociální
dovednosti a kompetence v anglickém jazyce v projektu „Amazing animals“. Hlavní myšlenkou je zvýšit povědomí dětí o zvířatech obecně a obrátit jejich pozornost na rozmanitost
druhů. Žáci využívají toto známé téma hravým způsobem prostřednictvím interaktivních
aktivit, kvízů, písní, obrázků a videí.
Bruslení
Celou sezónu využívají žáci základní školy možnost bruslení na místním zimním stadionu. Paní učitelky vzaly bruslit i naše nejmladší – prvňáčky. Pro některé děti to byla premiéra, většina se základy bruslení teprve učí. I po mnohých pádech provázených veselím
odcházely děti z ledu nadšené s červenými tvářičkami. Děkujeme rodičům a prarodičům
za pomoc při vázání bruslí.
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Lyžařský výcvik
V pondělí 3. února odjela od školní jídelny
výprava 61 žáků sedmých ročníků na lyžařský výcvik do Karlova pod Pradědem. Doprovázelo je sedm pedagogů. I přes nepříliš
vydařené počasí si všichni užili lyžování ve
velkém horském středisku. Vrátili se v pátek
7. února v odpoledních hodinách plni dojmů
a nově nabytých lyžařských dovedností.
Anthropos a planetárium
V zimním období je pravidelně pořádána
pro žáky šestých tříd návštěva brněnských
vzdělávacích institucí – Anthroposu a planetária. Nejinak tomu bylo i letos.
V úterý 11. února se žáci autobusem dopravili k planetáriu. Po tradičním seznámení
s hvězdnou oblohou, nejrůznějšími souhvězdími a mlhovinami je tentokrát čekal velmi
zajímavý dokument o Měsíci a prvních lidech, kteří zde zanechali svou stopu.
Poté následoval přejezd do brněnských
Pisárek, kde se nachází pavilon Anthropos.
Žáci se seznámili s jeho historií, ale hlavně
je zaujaly exponáty – pravěcí lidé, jejich
obydlí, zbraně, doklady jejich umělecké činnosti. Nic však v Anthroposu neohromí více
než mamut v životní velikosti, u kterého se
všichni vyfotografovali na památku.

Žáci na lyžařském výcviku. | Foto: Kateřina Slavíčková

Žáci v Anthroposu. | Foto: Jan Liška

Eva Hudcová a Michal Pelán za kolektiv ZŠ Velká Bíteš

ZPRÁVY ZE SOŠ JANA TIRAYE
PROJEKT ADVOKÁTI DO ŠKOL
Střední odborná škola Jana Tiraye se zapojila do unikátního programu České advokátní
komory, který podporuje ministr spravedlnosti a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
Jeho cílem je zvýšit u žáků vědomosti z právní sféry. Jaká je podstata projektu nazvaného
Advokáti do škol?
Přihlášení advokáti po dohodě s pedagogy základních a středních škol realizují pro žáky
bezplatné přednášky z oblasti práva. Jedna z nich proběhla na naší škole dne 23. 1. 2020,
kdy přijal pozvání JUDr. Martin Hostinský. Pro žáky vybraných tříd na úvod připravil kvíz,
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Projekt „Advokáti do škol“. | Foto: Archiv SOŠ

který otestoval znalosti žáků ve věcech
průběhu soudního jednání. Dále se zaměřil na problematiku investic, pracovního
práva (Zákoník práce, pracovní smlouva
atd.) a spotřebitelského práva (informoval
mimo jiné o spotřebitelských úvěrech a finančním arbitrovi).
V závěrečné části programu dal výše
zmíněný advokát žákům všeobecné právní
rady (inspirované jeho praxí) a také zodpověděl dotazy. Myslím, že za všechny
zúčastněné mohu říci, že se přednáška vydařila.
Veronika Zachovalová, učitelka

KULTURA
HORNOVÝ KONCERT BHP
Únorový koncert Bítešského hudebního půlkruhu potěšil zejména všechny příznivce dechových nástrojů. Zavítali k nám Brněnští hornisté. Jejich soubor vznikl už v roce 1956
a nyní hrají ve složení Milan Mrazík – umělecký vedoucí, Petr Chomoucký, Miloš Kovařík a Antonín Kolář. Ve Velké Bíteši se představili poprvé a jejich program Od renesance
k současnosti nám přiblížil hornu ve všech možných polohách i žánrech.
Před samotným zahájením koncertu se představila čtveřice trumpetistů naší základní
umělecké školy ze třídy p. ředitele Kratochvíla. Zahráli skladbu Frosty the Snowman
S. Nelsona a svým vstupem navodili příjemnou a důstojnou atmosféru celého večera.
Poté již nastoupili Brněnští hornisté. Úvodem zazněly Cantate Domino a Paduana
J. H. Scheina z období renesance, krásné libozvučné skladby, které nechávají vyniknout
specifickou barvu lesních rohů. Následovaly skladby barokní, jako např. Preludium
J. S. Bacha a Simfonia G. Ph. Telemanna. Celým koncertem nás nejen hudebně,
ale i slovně provázel umělecký vedoucí souboru Milan Mrazík. Seznámil nás v krátkosti se všemi hudebními slohy, představil lesní roh a mohli jsme vidět a slyšet staré
nástroje, na které nám potom všichni společně zahráli. Následovaly ukázky z období
klasicismu i romantismu. Velmi pěkně vyzněla Hornová suita E. Bozzy. Plynule jsme
přešli až do současnosti a jako perličku si pro nás hornisté připravili dvě části z Líšeňských fabulací Jiřího Šimíčka. Jak zdůraznil pan prof. Mrazík, byla to světová premiéra a navíc za účasti autora, který nás poctil svojí návštěvou. Závěrem zazněly drobnosti z amerického kontinentu v lehce jazzovém stylu.
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Hornisté v KD. | Foto: Otto Hasoň

Věřím, že koncert tentokrát udělal radost nejen hudebníkům, ale i milovníkům hudební
teorie a že jste si alespoň nějakou malou zajímavost zapamatovali a odnesli domů. A kdybyste si nemohli na nic vzpomenout, tak aspoň jedna muzikantská na závěr: „Co dělá
hornista, když nehraje? Vylívá vodu!“
Marika Kašparová

PŘEDJAŘÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem
kultury města Velké Bíteše si pro zájemce připravilo jarní zájezd na Pražský Hrad.
Obsahem zájezdu, který se koná v pátek 6. března, bude prohlídka výstavy Předjaří
na Pražském hradě s jejím autorem historikem umění PhDr. Jaroslavem Sojkou PhD.,
dále na programu bude prohlídka výstavy Portrétního malířství v Císařské konírně
a celková prohlídka expozice Svatovítského chrámového pokladu. U posledně zmíněné
expozice je změna programu vyhrazena vzhledem k možným protokolárním událostem –
státní návštěva atd. Záštity nad celou akcí se opětovně ujme PhDr. Jaroslav Sojka PhD.,
hlavní kurátor sbírek Pražského hradu.
Odjezd z Masarykova náměstí od radnice bude v 7.00 hodin, oběd pro účastníky je
připraven cca na 13.00 hodinu v hradní zaměstnanecké jídelně, odjezd z Prahy pro-
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běhne cca v 16.00 hodin. Cena zájezdu včetně vstupného: 500 Kč (oběd cca 100 Kč si
platí každý sám).
Přihlášky na tel. č. 607 007 620, program@bitessko.com, platba v hotovosti na Klubu
kultury – 1. patro. Upozorňujeme zájemce, že počet účastníků je omezený!
Ivo Kříž, Městské muzeum

HVĚZDNÝ KLAVÍR V PŮLKRUHU
Opět je mi milou povinností vás pozvat na koncert BHP. Přijede nám zahrát excelentní
klavírista – Miroslav Sekera. Musím říci, že na tento koncert se opravdu velmi těším již od
chvíle, kdy jsme ho naplánovali. Vyslechnout si hru tohoto umělce bude jistě opravdová
lahůdka a doufám, že nezůstane volné místo i přes to, že koncert připadá na týden jarních
prázdnin. Zde pár slov pro přiblížení. Miroslav Sekera se narodil v roce 1975 v Praze.
Hře na klavír se věnuje od tří let, kdy jeho nevšední talent objevila prof. Zdena Janžurová.
Současně začal studovat i hru na housle. Díky tomu byl vybrán do role malého Mozarta
v oscarovém filmu „Amadeus“ režiséra Miloše Formana.
„Klavír jsem vždy vnímal jako dominantní, s příchodem na konzervatoř skončilo i cvičení na housle.“ Není divu, že se setkali a v dokonalé symbióze dodnes vystupují se skvělým
houslistou Josefem Špačkem. V Rudolfinu při festivalu Pražské jaro si dokonce s houslistou
v přídavku vyměnili nástroje. „Na housle už hraji zásadně jen na Pražském jaru a v Rudolfinu,“ vtipkuje Sekera. (Dita Hradecká, Hospodářské noviny, 26. 10. 2018)
Ve studiu pokračoval na AMU ve třídě prof. Miroslava Langera. Získal mnoho ocenění
na významných soutěžích u nás i v zahraničí, jako např. na soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních, v Gaillardu ve Francii a stal se vítězem mezinárodní soutěže J. Brahmse
v rakouském Portschachu. Vydal několik sólových CD. Pravidelně spolupracuje s mnoha
umělci – např. Dagmar Peckovou, Radkem Baborákem a Josefem Špačkem. Vystupuje též
se symfonickým orchestrem FOK a natáčí s Českým rozhlasem. Jeho interpretační umění
obdivují posluchači na domácích i zahraničních podiích. V jeho stálém repertoáru najdeme
nejen sólové skladby všech světových skladatelů, ale rovněž jedenáct klavírních koncertů.
Tak co, už jste dostatečně motivováni přijít na koncert? Ještě ne? Pojďme se tedy stručně
podívat na program večera, je opravdu krásný a částečně je obsahem chystaného CD. Koncert otevře Janáčkova sonáta es moll, 1. X. 1905 “Z ulice” a dále pak zazní Schubertův Klavírní kus es moll D. 946. Pokračovat budeme třemi kompozicemi od Debussyho
a první půlku pak uzavře Mozart a jeho 9 variací na menuet J. P. Duporta, KV 573. Druhou
půlku večera pak vyplní Ferenc Liszt. Uslyšíme „Lacrimosa” z Requiem d moll; Transcendentální etudu č. 12 a Koncertní parafráze na kvartet z opery Rigoletto G. Verdiho.
Tak myslím, že to bude stát za to, že?
Srdečně vás zvu do KD Velká Bíteš v úterý 10. 3. 2020 v 19.00 hodin. Těšíme se na vás!
Ondřej Sedlák
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JARNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK V MĚSTSKÉM MUZEU
PŘEDNÁŠKA MANŽELŮ MÁROVÝCH – PANAMA A KOSTARIKA
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů a již několik let
s manželkou pravidelně navštěvují Velku Bíteš, aby se o své zážitky podělili s místními občany. Letošní jarní přednášku manželů Márových si městské muzeum a městská knihovna
pro zájemce připravili na čtvrtek 5. března od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále
muzea na Masarykově náměstí 5.
Cestovatelé Alena a Jirka Márovi se vypravili do Střední Ameriky. V Panamě kromě
známého průplavu prozkoumali chudinskou čtvrť, kde zjistili, jak funguje drogová mafie nebo provozování kohoutích zápasů. V Kostarice projížděli národními parky s mnoha
endemickými zvířaty a rostlinami. Koupali se v termální řece, sami vyráběli z kakaových
bobů čokoládu a na rozsáhlých plantážích ochutnávali čerstvé ovoce. Promítané fotografie
a videoukázky doprovodí humorným i dramatickým komentářem.
ČÍNSKÉ TRADICE A KULTURA V MODERNÍ DOBĚ
Bítešské městské muzeum zve čtenáře Zpravodaje na přednášku Petra
Dohnala, která se uskuteční ve středu
11. března od 17.00 hodin ve velkém
výstavním sále muzea na Masarykově
náměstí 5.
Petr Dohnal strávil v Čínské lidové
republice pracovně pět let a během nich
poznal mentalitu obyvatel i jejich každodenní život. Právě každodenní život
v této asijské zemi nám přiblížil ve své
Čínská slavnostní večeře. | Foto: Archiv P. Dohnala
přednášce před dvěma lety. Nyní budeme mít možnost dozvědět se více o čínských tradicích v kontextu vlivu moderní doby
nové Číny. Přednáška bude zaměřena na to, jak se v každodenním životě Číňanů projevuje
6000 let stará kultura a tradice 56 národností žijících v Číně. Zachovávají a opatrují Číňané
své tradice navzdory uspěchané době nebo pomalu upadají v zapomnění? Lidé se mohou
seznámit s tím, jak se slaví čínský nový rok a další čínské svátky. Zvláštní částí přednášky
bude povídání o aktuální situaci v Číně a oslavě posledního čínského nového roku ve spojitosti s novým koronavirem.
PŘEDNÁŠKA PhDr. STANISLAVA BALÍKA: JAN KUBIŠ
Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na přednášku uskutečněnou ke
75. letému výročí konce II. světové války. Přednáškou nás provede PhDr. Stanislav Balík
- lektor a poradce, který se zabývá bezpečnostní politikou, historií, vojenstvím a komunikačními dovednostmi.
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Jan Kubiš. | Foto: Archiv Stanislava Balíka

Tématem přednášky bude významná osobnost,
která se neodmyslitelně zapsala do našich dějin.
Jedná se o osobu Jana Kubiše, rodáka z Dolních Vilémovic. Přednáška bude zaměřena na všechny významné mezníky jeho života. Jan Kubiš byl příslušníkem československé zahraniční armády ve Velké
Británii, hrdina protinacistického odboje a jeden
z parašutistů, který úspěšně splnil rozkaz provést
útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha.
Přednáška PhDr. Stanislava Balíka se uskuteční
v úterý 17. března od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále bítešského muzea na Masarykově náměstí 5.

OD TROSEK NA HRUBOSKLASKO
Městské muzeum společně s Městskou knihovnou zvou na přednášku Mgr. Libora Drahoňovského,
která proběhne v pondělí 30. března od 17.00 hodin
ve velkém výstavním sále muzea na Masarykově
náměstí 5. Přednáška spojená s promítáním fotografií nás poutavým vyprávěním provede zajímavými
i krásnými místy Trosek a Hruboskalska. Kromě
hradu Trosek, Hrubé Skály a Valdštejna prohlédneme
další zajímavé pamětihodnosti a spoustu přírodních
Hrad Trosky. | Foto: Archiv L. Drahoňovského
krás, především Hruboskalské skalní město.
Ivo Kříž

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ VÝSTAVU SPCCH
Zveme vás již na čtvrtou velikonoční výstavu ZO SPCCH. Zájemci o prodej vlastních
výrobků přinesou zboží ve středu 18. března na Klub kultury od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstava bude otevřena ve výstavní síni Klubu kultury od pátku 20. března do pátku
27. března v čase od 9.00 do 17.00 hodin. Udělejte si čas a přijďte se podívat. Všichni
jste srdečně zváni.
Eva Svobodová

CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
TJ Favorit Brno pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka pořádá
v neděli 29. března od 12.00 hodin na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši cyklistický
závod Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš.
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Po startu hlavního závodu ve 12.00 hodin se uskuteční také závod v kategorii žáků
a kadetů. Silniční okruh tohoto závodu bude Masarykovo náměstí, ul. Hrnčířská,
ul. Peroutkova, ul. Kostelní a zpět na Masarykovo náměstí. V uvedeném okruhu závodu
a jmenovaných ulicích nebude cca od 12.00 do 16.00 hodin možná doprava automobily.
Vše bude řízeno Městskou policií. Žádáme proto i majitele domů, aby si případně se svými
auty zaparkovali na jiné místo, ze kterého bude v uvedenou dobu možné odjetí.
Celý cyklistický závod budou mít fanoušci možnost sledovat na Masarykově náměstí
v přímém přenosu také na velkoplošné obrazovce.
V doprovodném programu bude ke zhlédnutí na Masarykově náměstí 5 výstava prací
žáků základní školy s tématikou „Kolo pro zdraví“.
Upozorňujeme občany, že v tento den bude výluka pro autobusovou dopravu. Náhradní
autobusové zastávky budou v ulici Za Potokem.
Informační centrum a Klub kultury

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. 31:
Roku 1593 Anna Nožířka prodala dům s polnostmi v ceně 80 zlatých Janu Cibulkovi.
Tehdy měly podíl na domě kromě Anny ještě Lidmila z Čučic a Voršila ze Záblatí. Lidmilin díl Cibulka skoupil roku 1597 od jejího pozůstalého syna Prokopa z Čučic (7 zlatých
20 grošů za 3 zlaté a 1,5 lokte sukna) a Voršilin díl roku 1600 od po ní zůstalého vdovce
Matěje Tichého ze Záblatí; roku 1606 vyplatil i Annu Nožířku, čímž měl dům zcela splacen. Později roku 1614 zakoupil dům s polnostmi po Janu Cibulkovi v ceně 100 moravských zlatých syn po Gabrielu Cibulkovi Jiřík Cibulka. V roce 1620 dům spolu se sousedními domy vyhořel a zůstal pustý.
Zatím roku 1664 Pavel Cibulka prodal „grunt aneb požár ležící z jedné strany požáru
Vencalovského a z druhej požáru Čechového“ za 3 moravské tolary (4,5 rýnské zlaté čili
3,86 moravské zlaté) hotově Pavlu Slámovi. K obnově domu došlo až v roce 1691, kdy
„s vůlí vrchnosti milostivý páni starší jménem a na místě všech nápadníkův po nebožtíkovi
Pavlovi Slámovi prodali pustý požár od 1620. roku po nebožtíkovi Jiříkovi Cibulkovi“ též
za 3 moravské tolary Klimentu Jelínkovi. Ten roku 1709 „souc již věkem hrubě sešlý
a manželka jeho na sluchu nedostatečná“ postoupil dům „kterýž náležitě ujal a vystavěl“
zeti Matouši Šišmovi. Matouš Šišma jej držel půl století, než jej v roce 1758 postoupil
synovi Bernardu Šišmovi. K domu v roce 1749 nenáležely žádné pozemky, s výjimkou
zahrady u domu o výměře 4 achtelů (0,11 ha). Při velkém požáru města v květnu 1776 dům
shořel. Tehdy se ohnisko požáru nacházelo v protějším domě čp. 58; vzhledem k tomu,
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Dům čp. 31 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

že tehdy foukal prudký západní či severozápadní vítr, shořelo od zmíněného i tohoto domu
východním směrem celkem 108 domů; domy počínaje od čp. 32 a 57 směrem k lánickému
mlýnu zřejmě zůstaly nepoškozeny.
Roku 1779 „předstoupil in pleno senatus Bárta Fučík, poníženě přednášejíce,
kterak jemu Bernard Šišma ceru provdal a spalisko domu v Lánicích pod numerem 9.,
vedle Jakuba Vodičky a Martina Horáka ležící, poodstoupil. On ale se ten dům na vlastní
outraty a peníze své vystavěl, pročež uctivě prosíce jest, abychom takovej dům s jednej
míry výsevným pole jemu dědičně a právně připsali“. Bartoloměj Fučík měl poté vyplatit
své dvě zatím nedospělé švagrové celkem 30 zlatými. Roku 1816 zdědil dům Jan Fučík,
který byl tehdy vojákem c. k. „curapier“ regimentu prince Karla Lotrinského. Vyplatit měl
své sestry Antonínu, Rozálii a Barboru každou 200 zlatými. Ale již roku 1821 postoupil
„dům i s tou při něm se vynacházející stodolou, domovní travní zahradou, jakož i taky role
Nad Sádky k lesu v Zástavách“ za 1875 zlatých švagru kožešníkovi Františku Odvářkovi
(manželka Barbora). Odvářka měl přitom zachovat své tchyni Johaně výměněk.
Následně roku 1825 Odvářka prodal dům za 1600 zlatých pekaři Janu Blahovi. V roce
1882 bylo vlastnické právo k domu asi v rámci vypořádání dědictví rozděleno: 9/18 vlastnila Karolína Komárková, další měli po 1/18, totiž Anna Putnová rozená Blahová a nezletilí Marie, Antonie, Jan, Ladislav, Aloisie, Antonín, Ludvík a Žofie Blahovi. V letech
1904, 1908 a 1909 došlo k několika převodům podílů mezi sourozenci, načež roku 1910
manželé Josef a Emílie Sojkovi koupili dohromady podíl 34/36 a ještě téhož roku dokoupili od Karolíny Blahové zbylý podíl. Poté roku 1919 Josef Sojka získal dle odevzdací
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listiny dům celý, načež následujícího roku 1920 nechal připsat polovinu domu své nové
manželce Františce Sojkové. Tito roku 1931 postoupili dům manželům Antonínu a Emílii
Fikrovým.
Prameny: SOkA Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 62, 63, 127–129,
kn. č. 11789, fol. 110, kn. č. 11794, fol. 9, kn. č. 11893, fol. 46. Katastrální úřad pro Vysočinu,
Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 9.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ŽELEZNÁ SOBOTA
Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
bude provádět tradiční sběr veškerého starého železa ve městě
v sobotu 4. dubna 2020 od 8.30 do 11.00 hodin.
Doporučujeme shromáždit železný odpad před dům nejlépe až
v sobotu po 8. hodině ranní, máte-li možnost ponechat odpad na svém pozemku za brankou, předejdete riziku zcizení nebo vybírání jen těžkých kusů či barevných kovů jinými
skupinami osob, které se na likvidaci odpadu s hasiči nepodílí. Pro lepší orientaci prosíme
dárce o SMS na telefonní číslo 724 261 086 o uložení železného šrotu. Objemný nebo
těžký odpad např. ze sklepů, půd či garáží si vyneseme sami. Finanční výtěžek z letošního
sběru použijeme na další činnost hasičského sboru ve prospěch občanů města.
SDH Velká Bíteš děkuje všem občanům za spolupráci!

PÁLENÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
Zahrádkářská sezóna začíná obvykle jarním úklidem pozemku. Někteří zahrádkáři
k odstraňování staré trávy používají plošné vypalování. Každoročně si tato činnost vyžádá
několik lidských životů, zejména starších osob. Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně
přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Zákon o požární
ochraně stanovuje toto:
•	§ 5, odst. 2: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem ozná-
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mit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit
další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení
zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. (zákon o myslivosti, lesní zákon,
zákon o odpadech, zákon o ovzduší).
• §17, odst. 3, písm. f): Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů.
•	§76, odst. 2, písm. n): HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit
pokutu až do 500 tisíc Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že vypaluje porosty nebo
neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu státního požárního
dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru.
•	§76, odst. 4: Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší
povinnost, za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným
rozhodnutím, může hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do výše dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4.
•	§78, odst. 1, písm s): Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo vypaluje
porosty.
•	§78, odst. 2: Za přestupek podle odstavce 1 písm. m) až z) lze uložit pokutu do 25 tisíc Kč.
Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:
•	Provádí se elektronicky přes formulář na webových stránkách HZS Kraje Vysočina v sekci
„Pálení klestí“ – https://paleni.izscr.cz/ . Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu hasičů.
•	Pálení biologického materiálu po úklidu zahrad nebo těžbě dřeva lze provádět,
ale za dodržení vícero podmínek:
•	Ještě před samotným zahájením spalování je nutné zvolit vhodné místo, které bude
nejméně 50 metrů vzdálené od lesních porostů a v dostatečné vzdálenosti od budov
a všech dalších hořlavých věcí (stoh slámy, suché listí, kořeny stromů, větve apod.).
•	Ohniště by mělo být ohraničeno např. kameny, aby nedošlo k jeho rozšíření. V okolí
nejméně 1 metru odstraňte hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu).
• K zapálení nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky – naftu, benzín, líh apod.
• Velmi důležité je také vybavit se dostatečným množstvím hasebních látek.
•	Při silném větru nebo v období extrémního sucha raději oheň v přírodě nebo na volném
prostranství vůbec nerozdělávejte. Při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je
pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit.
•	Ohniště nenechávejte ani na okamžik bez dozoru, neroznášejte jej po okolí a nikdy do
něj nevhazujte výbušné předměty.
•	Velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen
dozor. Po ukončení pálení ohniště důkladně uhaste. Místo lze opustit až po úplném
uhašení ohně. Při vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm
musí být chladné.

28 | Březen 2020

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

• Po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat.
• Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
• Pálit klestí lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských budov.
•	Osoba mladší 15 let nemůže odpad pálit bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je
pálením pověřena. Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby.
David Dvořáček, referent prevence a výchovné činnosti SDH Velká Bíteš

OSTATNÍ
UKLIĎME ČESKO
Milí Bítešáci,
dovolte mi, abych vás pozvala na druhý ročník akce „Ukliďme Velkou Bíteš“, která se
bude konat v sobotu 4. dubna 2020. Sejdeme se opět před budovou kulturního domu ve
Velké Bíteši v 9.00 hodin, kde se dozvíte všechny podrobnosti. Stejně jako v minulém roce
se po příchodu zaregistrujete, obdržíte informace o trase a lokalitě, kterou budete uklízet
(popř. si ji vyberete sami), obdržíte pytel na odpadky a můžete se pustit do úklidu. Konec
předpokládáme po 12.00 hodině na místě, které bude upřesněno. Občerstvení ve formě palačinky, párku a pití bude zajištěno pro všechny. Dětem budou předány diplomy a odměna.
V loňském roce se do této akce zapojilo cekem 73 dobrovolníků včetně dětí. Věřím,
že letos bude toto číslo překonáno.
V případě, že máte zájem a není vám lhostejné vaše okolí, přidejte se k nám. Zvažte,
prosím vhodnou obuv (např. gumáky), vhodné jsou reflexní vesty i pásky a vlastní rukavice. Pro všechny případy máme připraveny rukavice od sponzorů.
Těším se na vás a odpadkům ZMAR!!!
Magda Holíková

DOSTATEK SVĚTLA
V době, kdy píšu tyto řádky, leží venku čerstvě napadlý sníh a mrzne, to je znamení,
že zima je stále v plném proudu. Snad si lyžaři přece jenom přijdou na své a budou moci
ještě vytáhnout běžky. Den se začíná prodlužovat a my s potěšením pozorujeme, že přirozené světlo máme každý den o něco déle. Nedostatek světla působí negativně na lidskou
psychiku. Světlo je velmi užitečné, bez něj bychom ve tmě neviděli překážky na cestě
a také dává vyniknout krásným věcem kolem nás. V Bibli se také píše o světle, týká se to
ovšem světla jiného druhu a podstaty:
Janovo evangelium 8. kapitola, verš 12: Ježíš k nim opět promluvil: „Já jsem světlo
světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“
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Během života se v nitru člověka mohou vytvořit tmavá místa, která jsou zdrojem různých problémů a trápení. Bůh nabízí možnost prosvítit tato zákoutí duše a přinést do nich
uzdravení a obnovu. Přeji vám, aby váš život byl plný světla, pokoje a radosti.
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).
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný březen Věra Pokorná

KYTIČKA NAŠÍM ŽENÁM K JEJICH BŘEZNOVÉMU SVÁTKU
MDŽ – Mezinárodní den žen, slaví se každoročně
8. března již od roku 1911.
Původ
Jde o vzpomínku na sérii stávek švadlen v New
Yorku v roce 1908, které se snažily získat volební
právo, rovnoprávné postavení s muži, zkrácení pracovní doby a zvýšení platů. Největší demonstrace se
uskutečnila 8. března 1908 a podporovala ji Socialistická strana USA.

Historie
Poprvé byl Svátek žen, tak se tehdy nazýval, slaven 28. února 1909. O rok později se
o uznání Mezinárodního svátku žen zasadila německá politička Klára Zetkinová a v roce
1911 se poprvé slavil ve vyspělých zemích Evropy a USA, avšak bez pevného ukotvení
v kalendáři. K jeho ustálení došlo až po 1. světové válce.
Zapomenutý
Také u nás byl tento svátek oblíbený, ale po roce 1989 jeho popularita klesala a byl
částečně nahrazen importovaným, komerčně však úspěšným, Valentýnem. Nám starším zůstala jenom vzpomínka na Seifertovy básničky, plné něhy a poděkování naším
maminkám, které jsme nacvičovali s paní učitelkou a přednášeli je na školních besídkách. Zůstala nám také vzpomínka na auto plné jarních květin – narcisů a tulipánů,
s kterým pan zahradník Bojanovský přijížděl každý rok před vrátnici PBS, aby je muži
vykoupili a rozdali svým kolegyním, i na následující mnohdy bujaré oslavy v KD
organizované odbory.
Znovu uznaný
Dobrá myšlenka si však znovu našla svou cestu. V roce 2004 podepsal pan prezident
Václav Klaus znovuzavedení „významného dne“ MDŽ do kalendáře. Od roku 2019 je MDŽ
– „Der Internationale Frauentag“ - dnem pracovního volna v německé „Spolkové zemi Berlín“. Při této příležitosti je každoročně propůjčována „Berlínská cena“ ženám, kterou jsou
poctěny Berlíňanky, které se angažovaly v boji za emancipaci a rovnost pohlaví.
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Na rozdíl od „Svátku matek“ vyhrazeného převážně maminkám, je MDŽ určen všem
ženám. Přineseme jim květiny, zaslouží si to. A na Svátek matek 12. května je přineseme
znovu. Pro naše ženy jich není nikdy dost…
Alois Koukola

UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR
Vážení spoluobčané,
upozorňujeme, že během posledních 14 dnů došlo ve Velké Bíteši k dvěma případům
vloupání do rodinných domů na ulici Sadová, kdy neznámý pachatel nejprve vnikl na
zahradu uváděných domů a poté z boční či zadní strany domu vypáčil okno či balkonové dveře. K oběma vloupáním došlo v rozmezí od 15.00 – 21.00 hodin, kdy se
v domě nikdo nenacházel. Vzhledem k nastalé situaci bude v uváděné lokalitě,
ale i v dalších vytipovaných lokalitách zintenzivněna hlídková činnost ze strany hlídek
Policie České republiky a Městské policie.
V případě, že máte informace, které by mohly vést ke zjištění pachatele těchto vloupání, či byste zaznamenali (zejména v inkriminované době mezi 15.00 – 21.00 hod.)
výskyt podezřelých osob či vozidel u Vašich domů, prosím, sdělte je Policii České
republiky na bezplatnou linku 158 případně na služební mobilní telefon hlídky
policejní stanice Velká Bíteš 725 292 327 nebo na Městskou policii Velká Bíteš
tel. číslo 566 789 999.
Pavel Hradecký, Městská policie Velká Bíteš

MEGAKONCERT RYBIČKY 48
Snahou pracovníků Klubu kultury je neustále přinášet novinky v oblasti volnočasových
aktivit pro všechny generace. Pro ty mladší jsme v letošním roce připravili „POUŤOVÝ
MEGAKONCERT RYBIČKY 48“. V pátek 19. června se nejprve představí od 18.15
třebíčská kapela ORAN-GUTAN s bítešským bubeníkem Maťou Neklapilem, následovat
bude vystoupení libereckého rodáka Jakuba Děkana & band, který zazpívá songy, jež se
umístily v popředí českých hitparád. Dvaadvacátá hodina bude startovním časem vystoupení hedlainera festivalů „Českých a moravských hradů 2020“ tedy kutnohorské seskupení
říkající si Rybičky 48. V hodině a půl na velkém krytém podiu na Masarykově náměstí se
představí se svými hity a též s pyrotechnickou show. Samozřejmě pro všechny účastníky
koncertů bude zajištěno občerstvení a o pitný režim se postarají malé soukromé pivovary.
Předprodej vstupenek začne za zvýhodněných podmínek již 2. března na webu bitessko.
com a v Informačním centru.
Pivo z malých soukromých regionálních pivovarů bude mít možnost každý z vás okusit
též o čtrnáct dnů dříve, při již druhém ročníku Bítešského gulášfestu. Deset vzorků gulášů
v doprovodu čtyř pivních značek minipivovarů okolí Bíteše bude společně s živým hudebním doprovodem jistě pro každého nezapomenutelným gastronomickým zážitkem.
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Nesmím zapomenout ani na to, že v předposlední květnovou sobotu pořádá pan Michal
Kratochvíl již třetí ročník Beerfestu v areálu kynologického klubu. Tato akce s doprovodným hudebním programem bude též zpestřením dění v našem městě.
Josef Jelínek, Klub kultury

SPORT
DO NAŠICH ŘAD VSTOUPIL NOVÝ SPORT – TEQBALL
Na naši Tělovýchovnou jednotu Spartak se obrátil pan Petr Bubniak o umožnění
tréninku v naší sportovní hale pro sport, který pro nás byl zcela nový - TEQBALL.
Výkonný výbor TJ žádost na schůzi schválil a v současné době je založen nový oddíl
- Teqball. Plánujeme představit tento sport veřejnosti a od nové sezóny od září, pokud
bude zájem dětí, mládeže a dospělých, rozšíříme členskou základnu o nové členy.
Představujeme Vám pana Petra Bubniaka – pětinásobného mistra světa v nohejbalu,
dvojnásobného mistra Evropy v nohejbalu a účastníka světového poháru v Teqballu,
kde obsadil krásné 4. a 5. místo.
Je nám ctí, že můžeme podporovat nový sportovní obor TEQBALL, a pomoci přípravě nadanému sportovci Petrovi k cestě na vrchol na světové úrovni.
Seznamte se s teqballem a Petrem Bubniakem:
„Od malička jsem hrál fotbal, v páté třídě přešel do fotbalové školy Zbrojovky Brno
na ZŠ Janouškovu. Po problémech s koleny v dorostenecké kategorii, která nevydržela
dlouhodobou zátěž, jsem musel s fotbalem skončit a začal jsem hrát nohejbal, v něm jsem
vyhrál několikrát mistrovství světa i mistrovství Evropy v jednotlivcích a dvojicích.
Vystudoval jsem vysokou školu na Masarykově Univerzitě v Brně – Fakulta sportovních studií, kde jsem úspěšně prošel bakalářským, magisterským a doktorandským
studiem zakončeným rigorózní zkouškou. V polovině prosince loňského roku jsem na
nohejbalových stránkách objevil odkaz, kde naše reprezentace obsadila 6. místo na
mistrovství světa v teqballu.
Podíval jsem se na videa a zjistil, že je to sport podobný nohejbalu - jen se hraje
na stole, který je podobný pinpongovému. Hraje se na 3 doteky ve dvojicích i jednotlivcích, ale hráč musí hrát pokaždé jinou částí těla. Kontaktoval jsem prezidenta naší
asociace - CATEQ pana Báču a za tři dny jel na první trénink do Pardubic.
Teqball mě naprosto pohltil. Další vývoj byl jako v růžovém snu. Po 3 trénincích
jsem byl za národní tým 18. 1. 2020 nominován na turnaj do kolébky tohoto sportu Maďarska. Sešla se zde kompletní špička a s L.Flaksem jsme skončili na 4. místě!!!
4. místo pro nás bylo fantastické a těšili jsme se na další turnaj, tentokrát na domácí
půdě - 9. 2. v Chocni.
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Teqball. | Foto: Archiv TJ

Já jsem se na třech trénincích sehrával s Lukášem Smejkalem - mým novým parťákem pro okruh turnajů světové série. Žije v Chocni, takže motivace pro něj byla dvojnásobná.. Jako nenasazený pár jsme měli velice těžkou skupinu, ze které se nám, ale
díky velké bojovnosti a zarputilosti podařilo postoupit ze 2. místa. Obsadili jsme nádherné páté místo, což je velkým příslibem do budoucnosti, vždyť naše asociace vznikla
teprve před rokem a ostatní státy tento sport hrají 3-4 roky.
Další turnaje zavedou světovou sérii např. do Los Angeles, Lisabonu, Paříže, Moskvy, nebo Tokia.Teqball se posouvá mílovými kroky dopředu, hrají ho jako zpestření
tréninku fotbalisté např. Brazílie v čele s Neymarem a ambasadory tohoto sportu jsou
taková jména jako Ronaldinho, Puyol,Gallas nebo Figo.….“
Výkonný výbor TJ
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 39/2020 KONANÉ DNE 13. LEDNA 2020
2/39/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 38/2019 ze dne 16. 12. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 13. 1. 2020
3/39/20/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2019 řediteli Polikliniky Velká Bíteš,
příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 1. 2020
4/39/20/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2019 jednateli společnosti.
odpovědnost: jednatel společnosti termín: 31. 1. 2020
5/39/20/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím darů Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8961/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 1. 2020
6/39/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu
neurčitou od 1. 2. 2020 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2020
7/39/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš na
dobu určitou od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2020
8/39/20/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 9 Pojistné smlouvy č. 2731319909 se společností
UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 17. 1. 2020
9/39/20/RM – bere na vědomí aktuální informace o stavu instalovaných prostředků protipožárního
zabezpečení v bytových domech na adrese Velká Bíteš, U Stadionu 475 a 548 a rozhoduje provést
požární prohlídky v předmětných domech.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
10/39/20/RM – rozhoduje neposkytnout Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s dar
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí příspěvku zapsané
pod č. j. MÚVB/8805/19.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 2. 2020
11/39/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dar z rozpočtu města
Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí finančního příspěvku zapsané pod č. j.
MÚVB/8170/19 ve výši 25.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 2. 2020
12/39/20/RM – rozhoduje neposkytnout Lince důvěry STŘED, z. ú. Třebíč dotaci (dar) z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace (daru) zapsané pod
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č. j. MÚVB/8951/19 z důvodu, že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci
s jinými subjekty.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 2. 2020
13/39/20/RM – rozhoduje neposkytnout TJ Březejc, z.s. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok
2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí příspěvku zapsané pod č. j. MÚVB/8869/19
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 2. 2020
14/39/20/RM – rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu k propachtování částí pozemku p.č. 748/1
orná půda o výměře cca 66 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
15/39/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne
19.10.2018 uzavřené mezi městem Velká Bíteš jako kupujícím a jako prodávajícími části pozemku p.č. 88 v k.ú. Košíkov s prodloužením lhůty k plnění závazku města Velká Bíteš spočívajícího ve vybudování nového oplocení, a to betonového tarasu, kovových sloupků a dřevěných
latěk včetně výsadby habrového živého plotu o výšce cca 150 cm s případnou náhradou sazenic
v případě jejich úhynu do dvou let od jejich výsadby do 31. 12. 2020 se stanovením smluvní
pokuty pro případ nedodržení uvedeného termínu ve výši 2000 Kč za každých započatých
30 dnů prodlení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 2. 2020
16/39/20/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu určitou do 30.06.2020 za nájemné
ve výši 20,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2020
17/39/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 3317 orná půda o výměře cca
3078 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 3322 orná půda
o výměře 3078 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Veškeré náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 2. 2020
18/39/20/RM – rozhoduje souhlasit se záměrem „Modernizace sběrného dvora Velká Bíteš“,
který bude realizován žadatelem o dotaci Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o.
odpovědnost: jednatel společnosti termín: 15. 1. 2020
19/39/20/RM – rozhoduje souhlasit s pořízením krojů Informačním centrem a Klubem kultury
Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací za finanční spoluúčasti s obcí Osová Bítýška za podmínek uvedených ve výsledné kalkulaci nákupu krojů předložené ředitelem příspěvkové organizace
pod č.j. MÚVB/214/20, a to z rezervního fondu Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2020
20/39/20/RM – rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkové organizaci střední část Masarykova náměstí a prostor za radnicí ve Velké Bíteši za účelem pořádání Bítešských trhů dle žádosti č.j. MÚVB/207/20.
odpovědnost: starosta termín: 31. 1. 2020
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21/39/20/RM – rozhoduje souhlasit s bezúplatným poskytováním prostor budovy na adrese Velká
Bíteš, Hrnčířská 117 Kolpingově rodině Velká Bíteš k pořádání přednášek a besed v rámci Bítešské
akademie dle žádosti ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace, a to na dobu určitou do 31.12.2022 a pověřuje ředitele příspěvkové organizace uzavřením
příslušné smlouvy o poskytování prostor.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2020
22/39/20/RM – rozhoduje uzavřít dodatek číslo 1 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi městem
Velká Bíteš (půjčitelem) a TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. (vypůjčitelem) dne 01.10.2019, jehož předmětem bude od 01.02.2020 rozšíření předmětu výpůjčky o zbývající prostory nemovitosti – pozemku
p.č.1339/4 s budovou bez č.p. v obci a k.ú. Velká Bíteš.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje souhlasit se zahájením prací pro vybudování posilovny
v jedné z místností v přízemním podlaží budovy na pozemku p.č.1339/4 v obci a k.ú. Velká
Bíteš za podmínky, že žadatel, kterým je TJ Spartak Velká Bíteš, z.s., IČ: 15544389, se sídlem
Tyršova 617, 595 01 Velká Bíteš, tyto práce provede na vlastní náklady a že na vlastní náklad
zajistí dokumentaci a další podklady nezbytné pro schválení změny využití dotčené budovy
v souladu platnými právními předpisy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2020
23/39/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní
992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610, na vybudování sprch v bývalé kotelně u ZŠ Sadová,
Velká Bíteš za cenu 100.539 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2020
24/39/20/RM – rozhoduje pokácet 2ks borovice na pozemku parc. č. 748/1 v k.ú. Velká Bíteš,
dále rozhoduje pokácet 1 ks stříbrného smrku na pozemku parc. č. 749 v k.ú. Velká Bíteš a současně rozhoduje pokácet 1 ks stříbrného smrku na pozemku parc. č. 771/1 v k.ú. Velká Bíteš,
vše ve vlastnictví města, a ukládá odboru majetkovému předložit plán výsadby zeleně na území
města v roce 2020.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2020
25/39/20/RM – rozhoduje souhlasit se stavbou „Rodinné domy a inženýrské sítě, Velká Bíteš – Babinec“ na pozemcích parc. č. 2539/158, 2539/159, 2539/160, 2539/161 a 2539/162 vše v k.ú. Velká
Bíteš dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení s tím, že konkrétní technické podmínky stanoví ve vyjádření odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2020
26/39/20/RM – schvaluje program prevence kriminality na rok 2020 a rozhoduje podat žádost
o dotaci a rozšíření MKDS z programu prevence kriminality MV ČR.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 2. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 40/2020 KONANÉ DNE 27. LEDNA 2020
2/40/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 39/2020 ze dne 13. 1. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 27. 1. 2020
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3/40/20/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících č. 90/2020
přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.
odpovědnost: odbor správní termín: 29. 2. 2020
4/40/20/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje s Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.
odpovědnost: odbor správní termín: 29. 2. 2020
5/40/20/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury
Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/515/20.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2020
6/40/20/RM – bere na vědomí vyřazovací protokoly majetku dle sdělení Informačního centra
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/505/20.
7/40/20/RM – pověřuje odbor majetkový zahájením příprav projektu úprav využití dosavadní části
budovy Tyršova 239 pro bydlení pro účely Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
8/40/20/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu veřejných zadavatelů mezi Krajem
Vysočina, Městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a udělit plnou moc Kraji
Vysočina k zastupování ve všech úkonech zadávacího řízení veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš –
rekonstrukce násypu“. Rada města Velká Bíteš jmenuje hodnotící komisi veřejné zakázky „III/3928
Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ ve složení: členové Ing. Milan Vlček, Ing. Pavel Bednář a náhradníci Ing. Ladislav Rada, Ing. Milan Pelc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 2. 2020
9/40/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem k bytu, Holubí Zhoř 38, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2020
10/40/20/RM – rozhoduje souhlasit s přerušením provozu školní družiny v době prázdnin dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/567/20.
odpovědnost: starosta termín: 31. 1. 2020
11/40/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/42 pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2.
Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 2. 2020
12/40/20/RM – schvaluje předložená Pravidla města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 1. 2020
13/40/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku se zhotovitelem VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká 216,
594 29 Velké Meziříčí, IČ: 463 42 354, na realizaci akce „Modernizace výtahu v druhé budově Polikliniky
v ulici Tyršova 223, Velká Bíteš“ za cenu 830.000,- Kč bez DPH/ 1.004.300,- Kč s DPH. Současně Rada
města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít se zhotovitelem VÝTAHY, s.r.o. předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 2. 2020
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14/40/20/RM – rozhoduje souhlasit s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Systém sběru
odpadů ve Velké Bíteši dle návrhu Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.
odpovědnost: starosta termín: 3. 2. 2020
15/40/20/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 12/8/19/ZM a nahradit ho usnesením:
ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/13 v budově č.p. 278 na pozemku p.č. 800 v k.ú.
a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům na pozemku
p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní
smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 2. 2020
16/40/20/RM – doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky
2021 a 2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 2. 2020
17/40/20/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření
města č. 1/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 2. 2020
19/40/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu
města na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/595/20 ve
výši 1.500.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 2. 2020
20/40/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/609/20
ve výši 1.400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 2. 2020
21/40/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j.
MÚVB/616/20 ve výši 700.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 2. 2020
22/40/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od zhotovitele PROJEKTY B.H., s.r.o., Rostislavovo náměstí 5a, 612 00, Brno – Královo Pole, IČO:02103800 na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby k akci: „Speciální škola – Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“ za
nabídkovou cenu 550.000,- Kč bez DPH / 665.500,- Kč včetně DPH a současně rada města rozhoduje
s daným zhotovitelem uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 2. 2020
23/40/20/RM – rozhoduje podat žádost o dotaci z Fondu Vysočiny dotačního programu „Obnova
venkova Vysočiny 2020“ na stavební práce akce: „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.15 v Jáchymově, včetně žumpy, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a dřevníku“. Současně rada města
rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ 41593944 na stavební práce ve výši 327.510 Kč včetně
DPH a rozhoduje předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2020
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24/40/20/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 4/38/19RM ze dne 16. 12. 2017 a nahradit ho
usnesením ve znění: RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče RTS a.s., Lazaretní 13, Brno
615 00, IČ 25533843 na provedení zadávacího řízení formou užšího podlimitního řízení v rámci akce
„Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ za cenu 70.000,- Kč bez DPH
a uzavřít s ním příkazní smlouvu
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 2. 2020
25/40/20/RM – rozhoduje podat žádost o zařazení a úpravy staveb akcí:
1.	„Velká Bíteš, novostavba 14BD vodovod a jednotná kanalizace ul. U Stadionu, úsek DZR a ulice
U Stadionu“,
2.	„Velká Bíteš, novostavba 14BD vodovod a jednotná kanalizace ul. U Stadionu, úsek DZR a ulice
Tyršova“,
3. „Velká Bíteš, NVNK úsek Vlkovská – DZR – U Stadionu“ do seznamu investic SVK Žďársko.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2020
26/40/20/RM – rozhoduje souhlasit s opravou vodovodního a kanalizačního potrubí ve třech pokojích
kulturního domu ve Velké Bíteši dle žádosti ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/619/20 s tím, že náklady budou činit 159.700 Kč bez DPH.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 28. 2. 2020
27/40/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace na akci
„Košíkov, lokalita Jihovýchod – komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD“, ve výši 165.000,- Kč
bez DPH a předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 2. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 41/2020 KONANÉ DNE 10. ÚNORA 2020
2/41/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 40/2020 ze dne 27. 1. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 10. 2. 2020
3/41/20/RM – rozhoduje uzavřít Rámcovou smlouvu na akceptaci platebních karet se společností Worldline NV/SA, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brusel, Belgie, DIČ: BE 0418.547.872
a Worldline Czech Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00,
IČ 03633144.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 2. 2020
4/41/20/RM – bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové
organizace o vyřazení majetku z evidence č.j. MÚVB/699/20.
5/41/20/RM – bere na vědomí zápisy ze schůzí osadního výboru Ludvíkov konaných v roce 2019
a pověřuje odbor majetkový předložením plánu akcí, které by se měly realizovat v Ludvíkově
v letech 2020-2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
6/41/20/RM – rozhoduje uzavřít Servisní smlouvu ke knihovnímu systému Tritius se zhotovitelem
Tritius Solutions a.s.
odpovědnost: starosta termín: 28. 2. 2020
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7/41/20/RM – bere na vědomí vyhodnocení provozních údajů o službě „Senior taxi“ za rok
2019 předložené jednatelem Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.
8/41/20/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2019 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním
protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 2. 2020
9/41/20/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle
předloženého návrhu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2020
10/41/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt část pozemku p.č. 1337/1
oddělenou geometrickým plánem č. 2719-61/2018 a nově označenou p.č. 1337/3 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 1 m 2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš,
které uhradí náklady související s převodem části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 4. 2020
11/41/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1180/41 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 22 m 2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
12/41/20/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č.
1859/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 96 m 2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 4. 2020
13/41/20/RM – bere na vědomí žádost osadního výboru Březka o úpravu nočního klidu
a pověřuje paní místostarostku vysvětlením dané problematiky osadnímu výboru.
odpovědnost: místostarostka termín: 28. 2. 2020
14/41/20/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce projektových prací
na dodávku dokumentace stavby „Místní komunikace K Mlýnům a Pod Babincem“ se zhotovitelem, IČ: 152 61 182, kterým se prodlužuje termín dodání dokumentace do 29. 2. 2020.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 2. 2020
15/41/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na
dobu určitou od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 a za nájemné 45 Kč/m 2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2020
16/41/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na
dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 za nájemné 70 Kč/m 2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle
§ 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
17/41/20/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 58/103/18/RM ze dne 26. 3. 2018 a nahradit ho novým usnesením ve znění: „RM rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti vedle bytového domu č.p. 281 s tím, že instalaci značení včetně
projednání s příslušnými orgány zajistí město Velká Bíteš. Vyhrazené parkovací místo bude
využíváno pouze pro vozidlo technicky způsobilé k provozu.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
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18/41/20/RM – rozhoduje předběžně souhlasit s předloženou studií stavebního záměru
stavby 6 rodinných domů a rodinného domu s výrobnou cukrářských výrobků včetně výstavby inženýrských sítí a komunikace na pozemku parc.č. 2180/28 v k.ú. Velká Bíteš s tím,
že další stupně projektové dokumentace, obsahující rovněž dopravní napojení na stávající
místní komunikaci Pod Spravedlností a hlavní řad splaškové kanalizace, budou předloženy
městu ke konečnému odsouhlasení. Konkrétní technické podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu v majetku města stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2020
19/41/20/RM – rozhoduje souhlasit s rozmístěním parkovacích míst včetně zřízení nového
sjezdu a nahrazení původně navrhovaných 4 ks parkovacích míst výstavbou 4 ks garáží
(3 ks garáží na pozemku parc.č. 1327/1 a garáž na pozemku parc.č. 1327/2 v k.ú.
Velká Bíteš) dle předložené situace s tím, že konkrétní technické podmínky k navrhované
změně stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2020
20/41/20/RM – bere na vědomí zadávací a smluvní dokumentaci na pořízení cisternové
automobilové stříkačky pro JSDH Velká Bíteš.
21/41/20/RM – rozhoduje umístit dopravní značky v místní části Košíkov: hlavní ulice
v obou směrech komunikace paralelní k silnici číslo II/395 a křížení k nájezdu na silnici II/395, které ústí u č.p. 44 a 45. Současně RM rozhoduje umístit dopravní značky
„Pozor děti“ v obou směrech komunikace u dětského hřiště v místní části Košíkov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2020
22/41/20/RM – rozhoduje, po vypsání dotačního programu z Fondu Vysočiny Bezpečná
silnice 2020, podat žádost o dotaci na výměnu stávajících 4 ks dřevěných autobusových
čekáren.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2020
23/41/20/RM – bere na vědomí předložený stavební záměr na pozemku parc. č. 300/1 v k.ú.
Bezděkov u Velké Bíteše a pověřuje odbor majetkový předložením návrhu majetkoprávního
vypořádání pozemku parc. č. 298/2 k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše s jeho soukromým spolumajitelem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2020
24/41/20/RM – rozhoduje souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny v rámci programu SPORTOVIŠTĚ 2020 na projekt Regenerace a údržba travnaté plochy žadatelem FC PBS Velká Bíteš z.s. a s realizací uvedeného projektu žadatelem.
odpovědnost: starosta termín: 10. 2. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 11/2020 KONANÉHO DNE 10. ÚNORA 2020
1/11/20/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Jana Vrbu.
3/11/20/ZM: bere na vědomí kompletní zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš č. 13/2019 ze dne 11. 12. 2019.
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4/11/20/ZM: bere na vědomí zápis č. 10/2020 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města Velká Bíteš ze dne 29. 1. 2020.
5/11/20/ZM: bere na vědomí úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města
č. 16/2019 schváleného radou města dne 16. 12. 2019.
6/11/20/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 12. 2019.
7/11/20/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 1/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 2. 2020
8/11/20/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu města
na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 595/20 ve výši
1.500.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 2. 2020
9/11/20/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města
na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 609/20 ve výši
1.400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 2. 2020
10/11/20/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na
rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 616/20 ve výši 700.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 2. 2020
11/11/20/ZM: rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí finančního příspěvku zapsané pod č. j.
8170/19 ve výši 25.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 2. 2020
12/11/20/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 3317 orná půda o výměře cca 3078 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 3322 orná půda
o výměře 3078 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Veškeré náklady
související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 2. 2021
13/11/20/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. 1/42 pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2.
Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
14/11/20/ZM: rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 19.10.2018 uzavřené
mezi městem Velká Bíteš jako kupujícím a jako prodávajícími části pozemku p.č. 88 v k.ú.
Košíkov s prodloužením lhůty k plnění závazku města Velká Bíteš spočívajícího ve vybudování nového oplocení, a to betonového tarasu, kovových sloupků a dřevěných latěk včetně
výsadby habrového živého plotu o výšce cca 150 cm s případnou náhradou sazenic v případě
jejich úhynu do dvou let od jejich výsadby do 31. 12. 2020 se stanovením smluvní pokuty
pro případ nedodržení uvedeného termínu ve výši 2000,- Kč za každých započatých 30 dnů
prodlení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
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15/11/20/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 12/8/19/ZM a nahradit ho usnesením:
ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/13 v budově č.p. 278 na pozemku p.č. 800
v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům
na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na
pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci
Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč se splatností kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 9. 2020

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ve dnech 16. ledna a 12. února oslavili své 80. narozeniny
manželé
Josef a Božena SVOBODOVI
z Velké Bíteše

Dne 12. února oslavila své 90. narozeniny
paní
Alžběta OBERREITEROVÁ
z Velké Bíteše

Dne 13. února oslavila své 90. narozeniny
paní
Jiřina RAUŠOVÁ
z Velké Bíteše
Členky Sboru pro občanské záležitosti blahopřejí všem jubilantům, děkují za jejich celoživotní práci, za výchovu dětí a přejí jim ještě mnohá šťastná léta prožitá mezi svými blízkými.
S gratulací a pomyslnou kytičkou se připojuje také redakce Zpravodaje
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Měníme životní styl, chceme dům nebo velkou chalupu. Tel. č.: 736 727 033.

Učitelská rodina hledá byt. Tel. č. 605 301 200.

Koupím LP gramofonové desky a staré pohledy. Větší množství vítáno.
Přijedu. Tel. č. 721 442 860.

Nabízím k pronájmu nebytové prostory v přízemí domu č. 135 na Masarykově náměstí
ve Velké Bíteši. Jde o 140 m2 (nyní banka MONETA). Bezbariérový přístup. Volné od
konce dubna 2020. Tel. č. 737 397 709 nebo 603 738 767.

Při příležitosti Mezinárodního dne žen
přejeme všem ženám z našeho města a jeho místních částí
všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a životní pohodu.
Výbor ZO KSČM

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 duben 2020: 19. března 2020. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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JAK SE CESTUJE VE VDV OD 1. BŘEZNA 2020
Co je to VDV?

Je to zkratka pro integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny.
Co to znamená integrovaný dopravní systém?
Pomocí jedné jízdenky se může cestující přepravovat mezi dvěma místy v Kraji
Vysočina, přičemž během cesty můžu libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem.
Je do IDS VDV zapojená i městská hromadná doprava (MHD)?
Od 1. března 2020 zatím nebude integrovaná MHD. V rámci dalšího rozšiřování IDS VDV se s integrací MHD
jednotlivých měst počítá. Postupné zavádění integrace MHD bude závislé na výsledcích jednání s jednotlivými
objednateli MHD, tj. městy.
Jsou všechny vlaky a autobusy v Kraji Vysočina zapojené do VDV?
Seznam integrovaných dopravců a seznam linek a spojů je uveden ve Smluvních přepravních podmínkách VDV
v příloze č. 1 a 2.
Vyjmenované linky a spoje integrované do VDV jsou zveřejněny také na webových stránkách
www.verejnadopravavysociny.cz a v jízdních řádech jednotlivých linek.
Všechny vlaky dopravce Českých drah (ČD) včetně rychlíků jsou na území Kraje Vysočina integrované do VDV,
a to pro cesty v rámci Kraje Vysočina.
Na linkách a spojích, které nejsou integrované ve VDV, se kupují jízdenky dle tarifu dopravce. Tyto jízdenky
nejsou přestupní na autobusy a vlaky VDV.
V případě přepravy autobusy nebo vlaky přes hranice kraje se použije na daném spoji tarif dopravce, případně IDS
druhého kraje, pokud je tak stanoveno v jízdním řádu.
Jak se bude odlišovat cesta vlakem nebo autobusem od 1. března 2020?
Cestující si koupí jízdenku z nástupní stanice/zastávky/zóny do výstupní stanice/zastávky/zóny stejně jako
doposud podle těchto pravidel:
1. Cesta autobusem
Cestující si koupí papírovou jízdenku jako před zavedením Tarifu VDV.
	V případě, že cestující jede integrovaným autobusem, dostane vždy integrovanou papírovou jízdenku VDV.
Vzhled integrované papírové jízdenky VDV je zobrazen v příloze tohoto dokumentu.
	Pokud cestující pojede neintegrovaným autobusem, dostane papírovou jízdenku, která ale není integrovaná,
tudíž není přestupní na jiné autobusy.
2. Cesta vlakem
	Cestující si vybere, kterou jízdenku si pořídí, zda podle tarifu ČD, nebo podle tarifu VDV. V případě
předpokládaného přestupu na autobus, který je integrovaný do VDV, si vybere jízdenku v Tarifu VDV, která je
přestupní. Jízdenka v tarifu ČD platí pouze na vlaky ČD, takže ji není možné použít na přestup na integrované
autobusy.
3. Cesta v případě přestupu bus – bus a bus – vlak
	V případě nákupu jízdenky v integrovaném autobusu dostane cestující vždy automaticky integrovanou jízdenku
VDV. Viz příloha.
Pokud je autobus integrovaný ve VDV, využije se integrovaná papírová jízdenka VDV při přestupu na vlak.
	Ve vlaku ČD je nutné si při uvažovaném pokračování cesty integrovaným autobusem zvolit jízdenku VDV,
která je přestupní.
4. Cesta mimo Kraj Vysočina
	Při přejezdu do jiného kraje, nebo sousedního integrovaného dopravního systému (IDS JMK, IREDO, IDS
JK, SID a PID) si cestující jak ve vlaku, tak v autobuse kupuje jízdenku v tarifu dopravce. Výjimkou jsou
linky, které jsou integrované na území Kraje Vysočina v IDS sousedních krajů, tam si cestující kupuje jízdenku
v tarifu daného IDS.
Jak postupovat při cestě, když budu přestupovat?
Pokud chci využít přepravní spojení, během kterého budu přestupovat, a chci využít integrovanou papírovou
jízdenku VDV, musím splnit několik podmínek.
1.	Autobusy a vlaky, které chci využít, musí být integrované ve VDV
Tuto informací zjistím v jízdním řádu dané linky, nebo na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz
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2. Spojení musí být možné v časové platnosti jízdenky
	Každé dvě zóny mezi sebou mají stanovenou tarifní vzdálenost (počet tarifních jednic), od které se odvíjí cena
za přepravu a časová platnost jízdenky. Časová platnost jízdenky je vždy uvedená na jízdence.
3.	Při nákupu jízdenky (řidič v autobusu, průvodčí ve vlaku nebo pokladna ČD) sdělím číslo zóny VDV, ve které
končím cestu.
	Tuto informací zjistím v jízdním řádu dané linky (číslo uvedené u zastávky), nebo na webových stránkách
www.verejnadopravavysociny.cz (seznam zastávek a zařazení do zóny).
4.	Při přestupu potom řidiči, nebo průvodčímu předkládám integrovanou papírovou jízdenku.
	Řidič nebo průvodčí zkontroluje územní, relační (směrovou) a časovou platnost jízdenky. Konec časové
platnosti jízdenky se posuzuje podle času pravidelného příjezdu autobusu nebo vlaku do cílové zastávky.
Jakou si mám koupit jízdenku v integrovaných autobusech a vlacích? Od 1. března 2020 jsou platné tyto
jízdenky:
1. Integrovaná papírová jízdenka VDV pro jednotlivou jízdu
	Tato jízdenka má omezenou časovou platnost a lze s ní libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem
(integrovanými ve VDV) v libovolných kombinacích, pokud cestující jede ve směru cesty a výstup na konečné
zastávce je v časovém limitu jízdenky.
	Tato jízdenka bude vždy cestujícímu vydaná v integrovaných autobusech. Ve vlacích je nutno si tuto jízdenku
vyžádat.
2. Integrovaná papírová 24 hodinová jízdenka síťová,
	S touto jízdenkou je možné cestovat po Kraji Vysočina všemi integrovanými autobusy a vlaky po dobu 24 hodin
od okamžiku zakoupení jízdenky.
3. Integrovaná papírová jednozónová jízdenka
	V rámci jedné zóny je možno cestovat všemi integrovanými autobusy a vlaky, a to i opakovaně po dobu 45
minut od okamžiku zakoupení jízdenky.
Jak si zjistím cenu uvažovaného spojení a zda je možné cestu realizovat v časové platnosti jízdenky?
Časová platnost jízdenky je v dostatečné míře odvozená od uvažovaného přepravního spojení mezi dvěma zónami.
Je možné si podle vyhledané cesty ověřit, zda je časová platnost dostačující, a to následně:
a) podle jízdního řádu nebo na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz zjistím příslušnost zastávky
do zóny
b) počet tarifních jednic mezi dvěma zónami je uveden v příloze č. 3 Tarifu VDV uvedené na webových stránkách
www.verejnadopravavysociny.cz
c)	časová platnost jízdenky a cena se stanovuje podle počtu tarifních jednic a to v ceníku jízdného VDV, který je
uveden v příloze č. 1 Tarifu VDV uvedené na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz
Bude i předplatné jízdné?
V tarifu VDV bude od 1. března 2020 pouze 24 hodinová papírová integrovaná síťová jízdenka. Další předplatné
jízdné (7 denní, 30 denní, 90 denní, roční síťové) bude zavedené až v dalších fázích rozšiřování IDS VDV.
Fungují v tarifu VDV slevy na jízdném?
Ano, do tarifu VDV jsou zapracované všechny státem nařízené slevy, plus některé, které nařídil Kraj Vysočina.
Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do ceníku jízdného, Tarifu a Smluvních přepravních podmínek
VDV na stránkách www.verejnadopravavysociny.cz
Navíc ke státu nařízeným slevám, Kraj Vysočina nabízí slevy pro síťové jízdné a pro některé skupiny cestujících,
kteří mají zajištěnou bezplatnou přepravu a podmínky pro uznání nároku.
Bude se cena jízdného lišit od 1. března 2020?
Ano. Z důvodů přípravy předplatného jízdného, integrace MHD do VDV a možnosti překračovat hranice kraje na
jednu jízdenku bylo nutné sjednotit ceníky všech integrovaných dopravců do jednoho ceníku.
Jaké má integrované jízdné výhody?
Cena integrovaného jízdného mezi zónami VDV na integrovaných autobusech a vlacích bude vždy stejná, bez
ohledu na zvolenou trasu (v rámci podmínek VDV), počet přestupů a zvoleného druhu dopravy.
Cena jízdenky se odvíjí od nejkratší možné přepravní cesty mezi hlavními zastávkami dvou různých zón.
Není tedy podstatné, které zastávky použijí pro nástup a které pro výstup pokud budou pořád v rámci stejných zón.
Je možné přestupovat mezi vlaky a autobusy bez nutnosti si kupovat nové jízdenky. Při každém nástupu se nebude
počítat nástupní sazba, která vždy zvyšovala jízdné. Vznikne tedy úspora ceny jízdného, zvláště v případě přestupu
na kratší vzdálenosti.
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