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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
uplynulé tři měsíce probíhající revitalizace objektů 
základní školy Tišnovská – Za Školou prokázaly,  
že celková rekonstrukce budov prvního stupně školy je 
jednoznačně řešením, které bylo s ohledem na zaned-
baný technický stav objektů nezbytné. Kvůli termínům 
celého procesu veřejné soutěže a detailního projednání 
podmínek výstavby před podpisem smlouvy se zho-
tovitelem akce byla vlastní stavba oproti původnímu 
předpokladu předána zhotoviteli a zahájena o necelý 
měsíc později. Navíc byly v období prvních dvou mě-
síců stavební činnosti během bouracích prací zjištěny 
nové technické skutečnosti na stávajících objektech, jejichž dořešení má časový vliv 
na technologické procesy vlastní výstavby. Po jednání se zhotovitelem – firmou IMOS 
– jsme rozhodli, že předpokládané dílčí střídavé využívání školních budov po prázdni-
nách není reálné a budeme dál pokračovat současně v rekonstrukci obou hlavních ob-
jektů školy (Tišnovské a Za Školou). To ovšem znamenalo zajistit od září do prosince 
náhradní prostory pro deset tříd prvního stupně školy. Již před zahájením akce jsme 
byli připraveni na různé varianty průběhu výstavby a tato byla jedna z nich. Požádali 
jsme proto architekta Kunčíka o rychlý návrh nutných úprav v budově mateřské školy 
na náměstí. Tam budou do prosince umístěny tři třídy. Další nutné úpravy se týkaly 
budovy bývalého Alkosu, kam bude přesunuta školní družina. V rekordně krátké době 
se podařilo schválení úprav jak hygienou, tak hasiči. U zbývajících sedmi tříd nám 
vyšli vstříc ředitelé bítešských škol. V budově střední školy najde azyl jedna třída a na 
základní umělecké škole dvě. Zbylé čtyři třídy budou umístěny v odborných učebnách 
druhého stupně základní školy na Sadové. V Alkosu se plánuje provoz družiny i po 
Novém roce, prostory chce využívat i TJ Spartak, který chce těsněji rozvíjet vztah se 
základní školou. Navíc se do těchto prostor ještě podařilo umístit jednu třídu základní 
speciální školy, jejíž objekt na Tišnovské naléhavě volá po rekonstrukci. Vedení města, 
školy a učitelé dělají všechno pro to, aby zajistili dětem kvalitní výuku i ve výše uve-
dených náhradních prostorách. Je rovněž důležité, že provoz školní kuchyně a jídelny 
pro všechny žáky bude  zajištěn již od počátku školního roku – od 4. září. Prosím tímto 
rodiče o pochopení a shovívavost. Jsem přesvědčen, že výsledný stav školy po revita-
lizaci bude za to stát.

Pokud se vrátím k základní speciální škole na Tišnovské ulici. V budoucnu vedení 
města předpokládá její zásadní rekonstrukci a rozšíření. V roce 2019 by měly být navíc 
vypsány dotační tituly výhradně pro speciální školy. Mělo by jít o finanční podíl až do 
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výše 90 % uznatelných nákladů. Připravujeme tedy projekt, abychom mohli na případ-
nou výzvu okamžitě reagovat. 

S architektem Kunčíkem intenzivně dopracováváme realizační projekt rekonstrukce  
a rozšíření mateřské školy na Masarykově náměstí. Podle našich informací má být na pře-
lomu září a října vypsán dotační titul na dostavbu mateřských škol. Dotace by měla činit až 
90 % uznatelných nákladů. Musíme mít projekt doladěný do nejmenších detailů, abychom 
hned první hodinu a první minutu po vyhlášení dotace mohli podat žádost. Stoprocentní 
správnost žádosti je nutnou podmínkou, pak rozhoduje i čas podání. Spolupracujeme  
s poradenskou firmou Renards, která se nám osvědčila u žádostí na rekonstrukce náměstí 
i školy. Hlavní viditelnou změnou celé akce by mělo bát zrcadlové rozšíření budovy do 
městského dvora č.p. 85. Školka bude umístěna v patře, které bude přístupné výtahem.  
V přízemí budou dva prostory cca 90 m2, jejichž využití zatím zvažujeme. Poslední verze 
uvažuje, že jeden prostor využije mateřská škola pro pohybové aktivity a druhý prostor 
bude nabídnut ke komerčnímu využití, aby se tak oživilo nádvoří objektu č.p. 85. V tomto 
objektu jsme letos vyměnili okna, před časem bylo rekonstruováno květinářství. Chceme 
pokračovat sanací podlah v bývalém obchodu paní Šťávové, současně chceme upravit pro-
stor, kde byly rybářské potřeby. Co se týká sousedního městského objektu č.p. 86, tam 
rovněž v budoucnu zvažujeme přípravu projektu a jeho rekonstrukci. Nebude to však dříve 
než po dokončení rekonstrukce školy, kterou, v případě získání dotace, předpokládáme  
v roce 2020.

Nový domov pro seniory se začíná konkretizovat. Připomínám, že by měl být posta-
ven na pozemcích v lokalitě U Stadionu, které město v loňském roce zakoupilo. Do ob-
jektu po jeho realizaci předpokládáme přesun klientů stávajícího domova důchodců na 
poliklinice. Rada města by v nejbližší době měla projednat a odsouhlasit dokončenou 
koncepční studii domova pro seniory. Pracovali jsme na ní poměrně usilovně, konzul-
tovali jsme ji během jejího zpracování opakovaně s vedoucí domova důchodců Petrou 
Veselou a její připomínky jsme se snažili zapracovat. V záměru domova počítáme  
s umístěním 80 klientů v celkem 50 pokojích, které lze využít jako jedno i dvojlůž-
kové. Reálnost výstavby domova je však jednoznačně podmíněna získáním národních 
nebo evropských dotací na tento druh sociálních objektů. Proto je i celý projekt při-
pravován k výstavbě ve dvou samostatných etapách. Celá akce bude jedním z našich 
hlavních úkolů pro další období.

Počátek září nám opět přinese bítešské hody. Jejich bezesporu kvalitní program navíc 
letos ozvláštní sobotní vystoupení folklorních souborů dětí a dospělých ze slovenské 
Skalice, a to jak během odpoledního folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“, 
tak večerního programu česko – slovenského večera s folklorem v kulturním domě. 
Přijměte proto prosím mé pozvání na některou akci či vystoupení letošních bítešských 
hodů, neboť tradici hodů, jejich atmosféru a celkový výsledek netvoří jen organizátoři 
a vystupující, ale zejména návštěvníci hodů a jejich spokojenost a souznění s touto 
městskou slavností. 

Ing. Milan Vlček, starosta města

http://www.velkabites.cz/
http://www.bitessko.com/


6 |  Září 2018 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

STŘEDA 5. ZÁŘÍ – STŘEDA 12. ZÁŘÍ 2018

Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rych-
tářkou, prvním stárkem a stárkovou, bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobítešska 
a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou na 
Tradiční bítešské hody. 

STŘEDA 5. ZÁŘÍ
17.00 hodin ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ 
  STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby LESANKA  

na Masarykově náměstí a otvírání hodových sklípků 
17.30 hodin SVATEBNÍ SHOW 2018
  Módní přehlídka svatebních šatů – salon Marilyn, vystoupí: Mi-ghty 

Shake Velká Bíteš, ukázka moderní gymnastiky Velká Bíteš, Vero-
nika Svobodová: zpěv, mažoretky PUSINKY z Říčan, dechový sou-
bor ZUŠ Velká Bíteš. Občerstvení zajištěno restaurací „Naše bítešská“.

 Masarykovo náměstí – za radnicí
19.00 – 24.00 hodin  „RETROBAND“ pod vedením Františka Buriana ve sklípku  

„Na Pětce“ 

ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ
18.30 hodin  MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP – vystoupí vokální hudební 

skupina – „SKETY“ ve složení: Veronika Vítová, Alice Bauer, 
Marta Kloučková, Michal Strnad, Štěpán Janoušek, Petr Wajsar

 Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

PÁTEK 7. ZÁŘÍ
18.30 – 19.30 hodin Koncert kapely „WIGGUM THE CHIEF“
20.00 – 21.00 hodin   Vystoupení JAROSLAVA ALBERTA KRONKA
21.15 – 22.15 hodin    Vystoupení hudebníka „POKÁČ“
22.45 – 23.45 hodin   Koncert skupiny „POETIKA“
 Na vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí
 Moderátoři večera: Jirka DOLEŽAL a Hela DVOŘÁKOVÁ 
 (HIT RÁDIO VYSOČINA)
22.00 – 04.00 hodin „HODOVÁ AFTER PÁRTY“ v kulturním domě
19.00 – 24.00 hodin  Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou JAROSLAVA  

ČECHA ve sklípku „Na Pětce“ 
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SOBOTA 8. ZÁŘÍ 
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XVI. ročník – moderuje: Karel HEGNER
13.30 – 18.00 hodin  Přehlídka folklorních souborů  

a skupin z Podhorácka, sousedních 
regionů a hostů. Vystoupí Národo-
pisný soubor Bítešan a Zpěváčci  
z Velké Bíteše, Stárci z Ostrovačic, Horáčan z Velkého Meziříčí, 
Vlkováček z Vlkova, Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice, Stražiš-
ťan z Pacova, Gajdůšek ze Zbraslavi a hostující slovenský sou-
bor Skaličánek ze Skalice

 Vedlejší kryté pódium 
 Moderátor večera:  Marek GRANDE
19.30 – 20.15 hodin  Vystoupení slovenského folklorního souboru SKALIČAN  

na vedlejším krytém pódiu 
20.45 – 21.45 hodin Koncert skupiny „RENOVACE“
22.10 – 23.10 hodin  Koncert skupiny „O5 a Radeček“
23.20 – 0.20 hodin Koncert hudebníka „VOXEL“
 Na vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí
19.00 – 24.00 hodin  Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou ALEŠE SMUTNÉHO 

ve sklípku „Na Pětce“ 
21.00 hodin  ČESKO – SLOVENSKÝ VEČER S FOLKLOREM v kulturním 

domě. K tanci a poslechu zahrají NÁRODOPISNÝ SOUBOR  
BÍTEŠAN a slovenský folklorní soubor SKALIČAN 

NEDĚLE 9. ZÁŘÍ
8.00 – 9.00 hodin  SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele za 

účasti krojované chasy
9.00 – 11.00 hodin   STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové hudby  

LESANKA 
9.00 – 10.45 hodin  Vystoupení dechové hudby DOUBRAVĚNKA na hlavním pódiu 

pod májí 
11.00 – 12.00 hodin   KŘEST HVĚZDY – skladatel populární a filmové hudby, zpěvák 

a bavič JAROSLAV UHLÍŘ, přiveze na hodovou neděli hudební 
radost pro děti i dospělé. Zazní hity „Dělání, dělání“, „Severní vítr“  
a další. Moderuje: MARTIN HRDINKA na hlavním pódiu pod májí

13.30 hodin  KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM za účasti skupiny historic-
kého šermu TARANIS od kulturního domu na Masarykovo náměstí. 

15.00 hodin  TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy s rychtářem 
a právem: Česká beseda, první stárek předává dožínkový věnec,  
Moravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění. 

 Hrají muzikanti LADISLAVA PRUDÍKA na hlavním pódiu pod májí
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16.00 – 16.45 hodin  Vystoupení skupiny historického šermu TARANIS na novém  
prostranství za radnicí

16.00 – 20.00 hodin  Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou SYLVÁN ve sklípku 
„Na Pětce“ 

16.00 hodin  LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na Masarykově náměstí  
u domu čp. 5 

STŘEDA 12. ZÁŘÍ
17.00 hodin KÁCENÍ MÁJE
19.00 hodin HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT ve sklípku „Na Pětce“
   
MEDIÁLNÍ PARTNER HODŮ: HIT RÁDIO VYSOČINA 

V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu kulturního domu.

OTEVŘENÉ VÝSTAVY A DOPROVODNÉ AKCE

Od 3. září do 14. září 2018
„KAREL  MAY – POKLAD DOBRODRUŽNÝCH PŘÍBĚHŮ“
hodová výstava obrazů malíře a ilustrátora Miroslava POSPÍŠILA, 
doplněná o ukázky mayologa Jana KOTENA
Vernisáž: pondělí 3. září 2018 v 17.00 hodin, kulturní program: 
Tišnovské kvarteto, Jiří Helán a Aleš Bojanovský
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, 
v sobotu 8. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 9. září od 10.00 do 18.00 hodin
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autory

Sobota a neděle 8. – 9. září 2018
HODOVÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Pro veřejnost bude výstava přístupna 
v sobotu od 8.00 do 18.00 hodin a v neděli od 8.00 do 17.00 hodin. 
Na výstavě je možno zakoupit kvalitní chovná zvířata pro doplnění vlastních chovů.
Výstavy se konají v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č. 55.
Organizuje: Český svaz chovatelů, základní organizace Velká Bíteš 

Sobota 8. září 2018 v 15.00 hodin
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 
MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE SKUPINY „D“  
FC PBS VELKÁ BÍTEŠ – SLOVAN ROSICE
Fotbalový stadion, Velká Bíteš
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MĚSTSKÉ MUZEUM 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
Expozice:
Geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska
Historie města Velké Bíteše
Hodový víkend – sobota 8. a neděle 9. září:
•  ve 12.00 hodin – Komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Křtitele, sraz účastníků před 

hradební věží
•  v rámci expozice Historie města Velké Bíteše bude vystavena Velkobítešská monstrance
Městské muzeum otevřeno: úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin 
Hodový víkend muzeum otevřeno: 10.00 – 18.00 hodin

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ 
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13.00 – 18.00 hodin
Neděle: 10.00 – 17.00 hodin

UKÁZKA VOZIDEL NISSAN J.P.N. CARS URČENÉ PRO HODOVOU TOMBOLU 
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13.00 – 18.00 hodin
Neděle: 10.00 – 17.00 hodin

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL RENAULT A DACIA OD AUTO POKORNÝ 
Horní strana Masarykova náměstí 
Sobota: 13.00 – 18.00 hodin
Neděle: 10.00 – 17.00 hodin

TRASA HODOVÉHO PRŮVODU: Kulturní dům » ul. Vlkovská » ul. U Stadionu  
» Domov důchodců » ul. Tyršova » ul. Hrnčířská » ul. Pod Hradbami, ul. Hybešova  
» ul. Lipová » zpět ul. Hybešova » ul. Pod Hradbami » Masarykovo náměstí 

FARMÁŘSKÉ TRHY A JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí v průběhu soboty a neděle

UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Od pátku 7. 9. 2018 (00.00 hodin) do neděle 9. 9. 2018 (24.00 hodin) 
bude z důvodu konání kulturních akcí UZAVŘENO celé MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. 
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BUDE V ULICI ZA POTOKEM. 
Individuální doprava bude povolena pouze v pátek 7. 9. 2018 do 15.00 hodin 
Během trvání programu v rámci Tradičních bítešských hodů budou pro veřejnost 
zdarma otevřena veřejná WC v zadním traktu za Starou poštou čp. 88.
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KAM DO HODOVÝCH SKLÍPKŮ

SKLÍPEK „NA PĚTCE“
Masarykovo náměstí 5
Středa 5. září 19.00 hodin „RETROBAND“ pod vedením Františka Buriana 
Pátek 7. září 19.00 hodin Cimbálová muzika JAROSLAVA ČECHA
Sobota 8. září 19.00 hodin Cimbálová muzika ALEŠE SMUTNÉHO
Neděle 9. září 16.00 hodin Cimbálová muzika SYLVÁN 
Středa 12. září 19.00 hodin HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT

RESTAURACE „NAŠE BÍTEŠSKÁ“  
Vlkovská 482 
Středa 5. září – neděle 9. září Speciality na grilu, burčák z jižních svahů

MÁZHAUS NA „STARÉ POŠTĚ“   
Masarykovo náměstí 88
Středa 5. září – neděle 9. září  Reprodukovaná hudba, občerstvení, víno, burčák, pivo

RYBÁŘSKÝ SKLÍPEK   
Masarykovo náměstí 86
Středa 5. září a čtvrtek 6. září od 14.00 do 21.00 hodin
Pátek 7. září a sobota 8. září od 14.00 do 23.00 hodin
Neděle 9. září od 14.00 do 17.00 hodin 
Středa 12. září od 14.00 do 21.00 hodin    
Smažený kapr, rybí polévka, víno, točené pivo, douzované speciality

MUSILOVA VINOTÉKA   
Masarykovo náměstí 84 (ve dvoře)
Středa 5. září – středa 12. září Grilování klobásků, pití dobrého vína i burčáku 
otevřeno od 10.00 hodin  

ČAJOVNA KOFLÍK
Lánice 31, otevřeno od 14.00 do 23.00 hodin

HODOVÁ KAVÁRNA „KREATIVE CAFÉ“ 
Lánice 57
Otevřeno: středa až neděle od 14.00 hodin
Čerstvě pražená káva, domácí moučníky, 
panini, obložené bagety, poctivé pivo, burčák, 
víno a mnoho dalšího...  
Více se dozvíte na našem facebooku a instagramu. 
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SPORTBAR KLÍMA   
Tyršova 219 
Středa 5. září – neděle 9. září Speciality na grilu, uzené maso
Pátek 7. září Hraje kapela ORAN-GUTAN
Sobota 8. září Hraje kapela ROBUR ROCK 

RESTAURACE „NA 103“  
Peroutkova 103 
Středa 5. září Uzené maso, bůček, burčák, sudová vína
Čtvrtek 6. září Uzené maso, bůček, burčák, sudová vína
Pátek 7. září Hraje skupina VIRUS
 Sele na rožni, uzená cigára, domácí kuchyně
Sobota 8. září Hraje skupina TREMOLO
 Sele na rožni, uzená cigára, domácí kuchyně
Neděle 9. září Domácí kuchyně

DISKO – BAR CARIBIC        
Lánice 59
Pátek 7. září a sobota 8. září HODOVÉ DISKOTÉKY 

BOWLING BAR s tankovým pivem rázný Radegast
Masarykovo náměstí 98
Středa 5. září – neděle 9. září 
Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice), 
sudová vína, nová nabídka odrůdových vín 
z Mikulovské vinařské oblasti z mikroregionu Pálava
Pátek 7. září – sobota 8. září
Hodový víkend ve stylu Retro + HODOVÉ BURGROVÁNÍ

RESTAURACE U RAUŠŮ – HODOVÉ MENU
Masarykovo náměstí 13
Středa 5. září – neděle 9. září Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice), 
sudová vína, široká nabídka odrůdových vín z moravských vinařství. 
Prodej zajištěn včetně široké nabídky baget na recepci – Nonstop.

ŠPUBův SKLÍPEK
Kostelní 77   
Otevřeno od 14.00 hodin
Středa 5. září – neděle 9. září        Burčák, víno, pivo, limo, dobroty z grilu a udírny
Středa 5. září od 17.30 hodin Hraje country kapela ČTYŘTAKT
Čtvrtek 6. září od 19.00 hodin Hraje folk-rock‘n‘roll kapela CHILLY WEATHER

http://www.velkabites.cz/
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HODOVÁ ZAHRÁDKA S BURČÁKEM
Cukrárna u Zdubů a Cyril Jeřábek – maso uzeniny lahůdky
Masarykovo náměstí 10

BUD – BAR „U STAŘÍKA“                    
Vlkovská 482
Středa 5. září – středa 12. září        
Otevřeno denně od 13.00 hodin  Burčák, točené pivo Velkomeziříčský Harrach 12,  

Budějovický Pardál 11 a Svijánský máz 11
Pátek a sobota  Gyros, hamburgery a uzené maso

SPORTBAR „NA KRUHÁČI“
Masarykovo náměstí 1
Pátek 7. září od 20.00 hodin Hraje kapela KENTAUR
 Občerstvení, pivo, víno, nealko

ZVEME VÁS
 

Od 3. září  do 14. září 2018 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, 
v sobotu 8. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 9. září od 10.00 do 18.00 hodin
KAREL  MAY – POKLAD DOBRODRUŽNÝCH PŘÍBĚHŮ
hodová výstava obrazů malíře a ilustrátora Miroslava Pospíšila, 
doplněná o ukázky mayologa Jana Kotena
Vernisáž: pondělí 3. září 2018 v 17.00 hodin 
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek 6. září 2018 v 18.30 hodin
MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP – „SKETY“ – vokální hudební skupina 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Sobota 8. září od 15.00 do 19.00 hodin
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE
Unikátní klání v sedmi bojových soutěžích rozhodne o tom, kdo je bítešským borcem.  
Na farní zahradě se budou moci bavit děti i dospělí. Natahování vody a vína do koštýře, soutěže 
ve zručnosti i mrštnosti.  Pro menší děti bude k dispozici skákací hrad, hrát bude živá hudba. 
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL

http://www.velkabites.cz/
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Neděle 16. září 2018 od 9.00 hodin
POHODOVÁ DEVÍTKA
Fotbalový stadion ve Velké Bíteši
Organizuje: Bítešský spolek vytrvalostních sportů

Pondělí 19. září 2018 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORKLUBU
Kvízové odpoledne s Karlem Smolíkem
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek 20. září 2018 ve 14.30 hodin
DIETNÍ STRAVOVÁNÍ DIABETIKŮ 
A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz diabetiků Velká Bíteš

Sobota 22. září 2018 v 8.00 hodin
FLORBALOVÝ TURNAJ
Kontakt: 608 501 199
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Úterý 25. září 2018 v 17.00 hodin
TAJEMNÁ MÍSTA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Přednáška Jany Molnárové
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Pátek 28. září 2018 v 9.00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD
9. ročník turistického pochodu. 
Start v přírodní učebně u ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579. 
Trasy 6, 14 km.
Organizuje: ZŠ Velká Bíteš a Pionýrská skupina Velká Bíteš

Sobota 29. září 2018 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna    
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

http://www.velkabites.cz/
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PŘIPRAVUJEME: 

Od 8 října do 18. října 2018 po – pá 8.00 – 17.00, so 9.00 – 16.00, ne 13.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – VII. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizují: manželé Petra a František Šínovi z Lesního Hlubokého

Pátek 12. října 2018 v 19.00 hodin
„ALKEHOL“ – ROCKOVÝ KONCERT 
Předkapela: MENHIR – 19.00 – 20.00 hodin, ALKEHOL – 20.30 – 22.00 hodin
Vstupné v předprodeji: 350 Kč, na místě 380 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

Sobota 13. října 2018 v 19.00 hodin
„ČOCHTAN VYPRAVUJE“ – komediální příběh s Josefem Dvořákem
Vstupné: 340 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

Sobota 27. října 2018 od 18.00 hodin
OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Program: 18.00 hodin – přivítání hostů, prohlídka výstavy fotografií, 
19.00 hodin – slavnostní zahájení, žehnání praporů, 
koncert „HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica“
Vstupné: 290 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

Středa 7. listopadu 2018 v 19.00 hodin
ČECHOMOR – 30 let
Koncert skupiny Čechomor v rámci oslav 30. narozenin.
Vstupné: 490 Kč. 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: VM ART production ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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Neděle 11. listopadu 2018 v 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA
K poslechu i tanci bude hrát skupina „RETROBAND“
Předprodej vstupenek bude zahájen v Informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek 7. prosince 2018 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY MILOČANKA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude zahájen od 1. 10. 
v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek 20. prosince 2018 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2018
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude zahájen od 1. 10. 
v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

OZNÁMENÍ RADY MĚSTA

Rada města na svém jednání ze dne 31. května 2018 v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  
ve znění pozdějších předpisů, jmenovala paní Mgr. Věru Kroutilovou na vedoucí pra-
covní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Velká Bíteš, příspěvková 
organizace s účinností od 1. 8. 2018, podle přílohy usnesení č. 1.

Rada města dále také v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu  
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
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ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, jmenovala pana Ing. Bc. Josefa Chytku na vedoucí pracovní místo ředitele 
příspěvkové organizace Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková or-
ganizace s účinností od 1. 8. 2018, podle přílohy usnesení č. 2. (viz. usnesení Rady města  
č. 109/2018 konané 31. května 2018)

Redakce

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB  
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 

podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. Volby do Zastupitelstva města Velká Bíteš se uskuteční: 
  v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 

8.00 hodin do 14.00 hodin.  
 
2. Místem konání voleb: 
  ve volebním okrsku č.: 1 
 je volební místnost: KLUB KULTURY, Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5 
  pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: Hybešova, Karlov, Kpt. Jaroše, Lípová, 

Malá Strana, Návrší, Strmá, U Kapličky, Za Potokem, Karlov, Kozí, Kpt. Jaroše, Masa-
rykovo náměstí, Pod Hradbami, Růžová, Za Loukami, Zmola, a v místní části Pánov 

 ve volebním okrsku č.: 2 
 je volební místnost: SOŠ, Velká Bíteš, Tyršova 239 
  pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: Chobůtky, Jihlavská, Lánice, Na Vý-

sluní, Pod Spravedlností, Rajhradská, Tyršova, U Stadionu (430, 574), Za Uličkami, 
Zahradní 

 
 ve volebním okrsku č.: 3 
 je volební místnost: MATEŘSKÉ ŠKOLY, U Stadionu 538 
  pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: Družstevní, Nová Čtvrť, U Stadionu (431, 

432, 474, 475, 548, 573), Vlkovská (108, 211, 212, 217, 218, 384, 410, 413, 429, 433, 590) 
 
 ve volebním okrsku č.: 4 
 je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Velká Bíteš, Sadová 579 
  pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: K Mlýnům, Hrnčířská, Kostelní, Na Va-

lech, Náměstí Osvobození, Peroutkova, Pod Babincem, Sadová, Tišnovská, Za Školou, 
U Stadionu (238, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 294, 377, 378, 379, 386, 600), 
Vlkovská (381, 382, 383, 385)  
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  ve volebním okrsku č.: 5 
 je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE, Košíkov č.p. 96 
 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místních částech: Košíkov, Ludvíkov 

 ve volebním okrsku č.: 6 
 je volební místnost: KULTURNÍ DŮM JINDŘICHOV, Jindřichov 11 
 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místních částech: Jindřichov, Jestřábí 

 ve volebním okrsku č.: 7 
 je volební místnost: OBECNÍ DŮM HOLUBÍ ZHOŘ, Holubí Zhoř 38 
 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místní části: Holubí Zhoř 
 
 ve volebním okrsku č.: 8 
 je volební místnost: KULTURNÍ DŮM BŘEZKA, Březka 7 
 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místní části: Březka 
 
 ve volebním okrsku č.: 9 
 je volební místnost: KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV 
 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místních částech: Bezděkov, Jáchymov 
 
3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 
území České republiky.  

4.  Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.  
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5.  Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrs-
ková komise hlasování neumožní.  

6.  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Městský úřad  
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují 
členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

7.  Za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda 
okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hla-
sování jsou závazné pro všechny přítomné.  

Milan Vlček, starosta města Velká Bíteš 
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KULTURA

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ JIŽ TRADIČNĚ  
VE VELKÉ BÍTEŠI

Opět po roce v měsíci červenci navštívil Velkou Bíteš Kinematograf bratří Čadíků,  
který je již pátým rokem plně digitalizovaný. Na Masarykově náměstí se ve čtvrtek  
19. 7. promítala pohádková komedie „Anděl páně 2“ režiséra Jiřího Strachy, v pátek  
20. 7. rodinná komedie režiséra Jiřího Chlumského „Špunti na vodě“,  v sobotu 21. 7. ro-
mantická komedie „Bezva ženská na krku“ od režiséra Tomáše Hoffmana a jako poslední 
se v neděli 22. 7. promítala komedie režiséra Martina Koppa „Bajkeři“. 

Až na poslední nedělní „mrholení“ nám počasí přálo. Návštěvnost byla sice nižší, jak v mi-
nulých letech, ale přesto se na dobrovolném vstupném vybralo 15.262,- Kč. Tento finanční 
obnos bude věnován ve prospěch „Konta Bariéry“, jež je projektem „Nadace Charta 77“. 

Občerstvení zajišťovala restaurace „Naše bítešská“, která nabízela návštěvníkům ku-
řecí a vepřové steaky, hamburgery a samozřejmě točené pivo a limonádu. 

Už nyní máme od Dr. Čadíka přislíbenou účast i v příštím roce a můžeme se tak těšit, 
jaké skvělé filmy nám budou nabídnuty.  

Klub kultury Velké Bíteše

POZVÁNKA NA HODOVOU VÝSTAVU

I o letošních Tradičních bítešských hodech nebude chybět ve výstavní síni Klubu 
kultury hodová výstava. V termínu od 3. září do 14. září 2018 bude instalována vý-
stava s názvem „KAREL MAY – POKLAD DOBRODRUŽNÝCH PŘÍBĚHŮ“.  
Výstavní síň bude zaplněna obrazy malíře a ilustrátora Miroslava POSPÍŠILA, dopl-
něná o ukázky mayologa Jana KOTENA. Slavnostní vernisáž se bude konat v pondělí 
3. září v 17.00 hodin. 

Miroslav Pospíšil je ilustrátorem, který je bytostně spojen s romány Karla Maye a jenž 
svým uměleckým názorem programově navazuje na ilustrační odkaz Zdeňka Buriana, 
k tomuto rodokmenu se rovněž otevřené hlásí. Stejně tak je dalším výtvarníkem, jehož 
profesní život vedl zprvu poněkud jinými cestami, a tak knižní ilustrace jsou rezultá-
tem důsledného autodidaktického studia. V tomto směru sehrál velkou inspirativní roli 
jeho výtvarně zdatný děda, pomyslným mentorem duchovním i rukopisným byl ale již 
zmiňovaný Zdeněk Burian, jehož občas v dospělosti navštěvoval. Pospíšil absolvoval 
Střední průmyslovou školu strojnickou v Brně, kde v roce 1972 odmaturoval a poté až 
do roku 1989 pracoval v technologickém oddělení PBS Velká Bíteš. Posléze ve stejné 
firmě působil až do roku 2008 v oblasti reklamy, pak se rozhodl se plně věnovat vý-
tvarné činnosti. Pospíšilovo zájmové spektrum je širší – zabývá se počítačovou grafikou, 
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vytvářel plastiky pravěkých zvířat pro francouzské muzeum (je autorem vystavované 
Burianovy busty) a maluje portréty, vytvořil také obrazy Old Shatterhanda a Vinnetoua  
v životní velikosti, které byly vystaveny v rámci výročí Karla Maye v Náprstkově mu-
zeu. Stěžejní pro něho ale byla spolupráce na knihách Karla Maye v brněnském nakla-
datelství Návrat. Přestože se věnoval dobrodružné tematice dlouhou dobu, je dominantní  
i ve volné tvorbě. Avizované Burianovo epigonství je samozřejmě zjevné, v tomto případě 
ale nikoliv degradující. Pospíšil dokázal absorbovat do svých maleb a kreseb primární 
atributy dobrodružného žánru, jež byly doplněny o další svébytné parametry – podma-
nivou barevnou a světelnou skladbu obrazu, poutavou modelaci figurálních komponentů 
(zejména nepřehlédnutelný je habitus koní) a štětcovou technikou samu o sobě. Vedle 
toho se věnuje muzice a intenzivně sportoval. Bydlí a tvoří ve Velké Bíteši. 

Ke konci loňského roku vyšla v nakladatelství Albatros kniha „Poklad dobrodružných 
příběhů“ s komiksovým příběhem o Vinnetuovi, za který byl oceněn výroční cenou „Al-
batrosu za rok 2017“. Cena byla předána v Kaiserštejnském paláci na Malostranském ná-
městí. Dalším velkým úspěchem loňského roku bylo jeho zařazení do výpravné publikace 
„ILUSTRÁTOŘI DOBRODRUŽSTVÍ“.

Z textu, který je věnován Pospíšilově ilustrátorské činnosti, jsme vybrali poslední větu: 
„Pospíšil v každém ohledu prokázal, že je mu dobrodružný žánr vlastní a že  důstojně,  
bez známek diletantství navázal na nejpronikavější ilustrátory 20. století“.

V lednu 2014 mu bylo předáno starostou města Ing. Milanem Vlčkem poděkování za 
zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti sportu a kultury.

Jan Koten a Miroslav Pospíšil.  |  Foto: Archiv autorů
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Spoluautorem výstavy je Dr. Jan Koten, který je dlouholetým sběratelem a propagáto-
rem Karla Maye. Poprvé se se světem Vinnetoua a Old Shatterhanda setkal, když mu bylo 
asi pět let a otec ho vzal do kina na film „Vinnetou – Poslední výstřel“. Ten ovlivnil celý 
jeho život a stal se prakticky jeho jediným koníčkem. Dr. Koten osmnáct let pracoval jako 
odborný učitel na Hotelové škole ve Velkém Meziříčí a posléze v Třebíči, v současné době 
působí jako provozní v restauraci „U Raušů“ ve Velké Bíteši. Ve volném čase pro sebe  
a své přátele překládá z němčiny biografické knihy o Karlu Mayovi a mayovky, které jsou 
u nás neznámé. Také dvakrát až třikrát ročně jezdí do Chorvatska, kde hledá a navštěvuje 
místa, na kterých se natáčely filmy o Vinnetouovi. Je autorem několika výstav, které uspo-
řádal v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí (2002, 2004, 2007, 2012), spoluautorem velké 
výstavy v Náprstkově muzeu v Praze (2013-14) a znát ho můžete i z jeho televizních a roz-
hlasových vystoupení, kdy propagoval – jak jinak – Karla Maye a jeho dílo. V roce 2014 
byl zvolen členem -korespondentem Vědecké rady muzea Rodného domu Karla Maye  
v německém Hohenstein-Ernstthalu.

Na výstavě budou vystaveny samé mayovské klenoty, např. kopie Vinnetouovy stří-
brné pušky a Shatterhandovy henryovky a medvědobijky, vzácné tisky prvních Mayových 
knih a jiné pozoruhodnosti. Unikátní knižní věci (nakladatelský tisk, mayovky z osobní 
knihovny Jos. R. Vilímka apod.), ukázky autogramů, setkání s herci filmových mayovek  
a také fotografie z míst natáčení - taková všehochuť pro všechny - pro milovníky knižních 
mayovek, ale taky třeba jen těch filmových.

Společně Miroslav Pospíšil a Jan Koten ve Velké Bíteši vystavovali v roce 2014. 
Výstava bude otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, v sobotu 8. září od 
13.00 do 17.00 hodin a v neděli 9. září od 10.00 do 18.00 hodin.

Těšíme se na vás. 
Klub kultury Velké Bíteše

SKETY!

Opravdu Vám nenadávám, ale zvu Vás na úvod 22. sezóny BHP. Nadpisem je totiž 
název mladého vokálního sexteta, které jsme na rozjezd oslovili. Tradičně začínáme mi-
mořádným hodovým koncertem ve čtvrtek 6. září o půl sedmé s programem, který lehce 
překračuje obvyklé hranice našich koncertů. Scat je pěveckou obdobou instrumentální im-
provizace, podle jedné verze jej prý vytvořil Louis Armstrong, když si nemohl vzpome-
nout na text při nahrávání písně Heebie Jeebies v roce 1926. Ella Fitzgerald svým scatem 
oslňovala davy diváků. 

Veronika Vítová studovala jazzovou interpretaci pod vedením jazzové vokalis-
tky Miriam Bayle a techniku zpěvu u operní pěvkyně Hany Peckové. Spolupracuje  
s mnoha předními jazzovými hudebníky a věnuje se též interpretaci renesanční a ba-
rokní hudby. Skety založila jako svůj dávný sen o vlastním vokálním tělese. Spolu s ní 
zpívají ve Sketách Alice Bauer, Marta Kloučková, Michal Strnad, Štěpán Janou-
šek a Petr Wajsar.
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Šestičlenné originální vokální tě-
leso působí na domácí i zahraniční 
scéně od roku 2014. Mají „na kontě“ 
již dvě CD: debutové „Skety“ (2015) 
a „Týdytý“ (2017), které je plné au-
torské tvorby a skvělých hostů. Jejich 
hudba dává vzpomenout na legen-
dární vokální tělesa Singers Unlimi-
ted či Manhattan Transfer, i když jdou 
vlastní, originální cestou.

Vyhráli první místo v jazzové ka-
tegorii na mezinárodním festivalu 
vokal.total v Grazu, další ocenění si 
přivezli z Dánska a Finska. Letos mají dvě nominace v Contemporary A Cappella Recor-
ding Awards – skladbu „Týdytý“ v kategorii Best Jazz Song a „Nech to koňovi“ v kategorii 
Best Hip Hop Song. Skety se hlásí k odkazu jazzových a capella souborů. Často a rádi 
ovšem tyto hranice posouvají a vytvářejí tak svůj osobitý zvuk i styl. Kromě interpretací 
přejatých skladeb leží jejich těžiště též ve výrazné autorské tvorbě, zejména z dílny skla-
datele Petra Wajsara. Ten sám o sobě říká, že je časovaná puma českého showbusinessu. 
Kromě pěvecké, skladatelské, aranžérské a hráčské činnosti se uplatňuje též jako dirigent. 
V roce 2008 obdržel cenu OSA jako nejhranější mladý skladatel vážné hudby. Mezi jeho 
nejúspěšnější počiny patří muzikál „Pornohvězdy“, který mu vynesl nominaci na cenu 
Alfréda Radoka za rok 2010. 

Těším se, že se setkáme ve čtvrtek 6. září v 18.30 hodin v sále kulturního domu ve 
Velké Bíteši.

Otto Hasoň

OZVĚNY MLYNÁŘSKÉ POUTI

Mlynářská pouť se konala na dolním Knollově mlýně v sobotu 23. června 2018. Zú-
častnil se jí také přední rakouský mlynářský badatel Univ. Prof. Dr. Otto J. Schöffel se 
svou paní Elisabeth Schöffel-Pöll z Hollabrunnu, kteří nám přeposlali následující článek, 
uveřejněný v dolnorakouském týdeníku NÖN -Niederösterreichische Nachrichten:

Zviditelnit společnou Evropu
Již dlouho se snaží starosta obce Seefeld-Kadolz Georg Jungmayer o kontakty s Českou 

republikou, aby společnou Evropu, která dýchá západní a východní plící, zviditelnil i pro 
obce regionu Pulkautal. Také badatel Dr. Otto J. Schöffel, pátrající po starých mlýnech,  
i město Hollabrun se snaží o dobré vztahy s ČR.

Před krátkou dobou přišlo pozvání z Velké Bíteše nedaleko Brna na mlynářskou slavnost,  
a tak regionální kancelář obcí údolí Pulkautal pozvala občany na autobusový zájezd. Jednalo 

Zdroj: Skety.cz
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se o přeshraniční EU-projekt, jehož 
náklady převzalo město Velká Bíteš. 
Jeli jsme přes mlýn ve Slupu, kde 
jsme byli srdečně přijati, a po přiví-
tání na radnici ve Velké Bíteši jsme 
jeli ke Knollovu  dolnímu mlýnu  
a dvěma dalším mlýnům. Cílem je 
uvést tyto mlýny opět do provozu. 
Hosté byli přivítáni průvodem „po-
tulných šumařů“ a odvezeni kočáry 
do místa konání slavnosti. Při zpěvu, 
módní přehlídce, prezentaci regi-
onálního umění a za bohatého po-
hoštění jsme strávili den, na kterém 
byly navázány kontakty mezi oběma 

zeměmi. Tlumočnice Iva Králová se postarala o dobré dorozumění. Nakonec hosté zažili an-
gažovanou prohlídku středověké Velké Bíteše, založené ve 12. století. Jak opevněným koste-
lem, tak starobylým městem nás v němčině provedl Ing. Alois Koukola, přičemž nás na závěr 
pozval do tamější cukrárny nejen na becherovku... Na oplátku následovalo promptní pozvání 
od starosty Georga Jungmayera do jeho vinného sklepa.

Elisabeth Schöffel-Pöll      (přeložil A. K.)

Pozn.: Autorka stručně popisuje svůj celkový subjektivní dojem, ale i z něj je patrné,  
že Mlynářská pouť byla v jejích očích úspěšná, a že mají velký zájem pokračovat v naváza-
ných kontaktech s naším městem. Stejný zájem osobně projevil i starosta Georg Jungmayer.

Alois Koukola
Upřesnění obsahu článku v týdeníku NÖN:

V článku je uvedeno, že náklady převzalo město Velká Bíteš, což není pravdou. Tuto 
akci pořádal Okrašlující spolek a zástupci města Velké Bíteše delegaci z Rakouska pouze 
přivítali na radnici.

Josef Jelínek

TAJEMNÁ MÍSTA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Přednášky z cyklu Tajemná místa Čech, Moravy a Slezska jsou putováním po známých 
i neznámých místech s velkým geniem loci, dávnou i nedávnou minulostí, o nichž se vy-
práví zvláštní pověsti a na nichž je možno pozorovat podivné jevy. 

Kdo a proč vztyčil na našem území menhiry? Kde byla místa pohanských rituálů a proč 
právě na nich později křesťanská církev stavěla své památky? Je na hradě Zvíkov brána do 
pekel? Lze v hlubinách českých kopců najít poklady?

Starosta Georg Jungmayer (vlevo) a badatel Dr. Otto J. Schöffel (sedící) 
mezi přáteli v dějišti mlynářské pouti.  |  Foto: Archiv Dr. O. Schöffla
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Na tyto a mnoho dalších otázek budeme spo-
lečně hledat odpovědi cestou od Šumavy až do 
našeho kraje. Navštívíme pravěká hradiště, nikdy 
nedostavěné či zřícené kostely, zaniklé vesnice, 
podzemní prostory, zázračné studánky.

Zajímavých, tajemstvím a legendami opřede-
ných míst je u nás velmi mnoho. Stačí jen tiše 
chodit, občas se zastavit a naslouchat, vnímat 
energii a síly přírody i odkaz našich dávných 
předků. Na některá z těchto míst zavedu poslu-
chače prostřednictvím svých přednášek, doplně-
ných řadou fotografií.

V přednášce, konané v úterý 25. září, se pro-
jdeme od šumavského Obřího hradu přes No-
vohradské hory, Vysočinu a Orlické hory až 
k zaniklým osadám Jeseníků. Přednáška Jany 
Molnárové začíná v 17.00 hodin ve Velkém vý-
stavním sále bítešského muzea na Masarykově 
náměstí 5.

Ivo Kříž

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH

JINDŘICHOV (III. ČÁST)

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Dětský den
Je pořádán každoročně v červnu ve spolu-

práci s místní firmou LABARA s.r.o. Stal se 
vyhledávanou a hojně navštěvovanou akcí 
nejen pro místní děti a děti zaměstnanců, 
ale také pro děti z blízkého okolí. Pořada-
telé nabízí spoustu atrakcí – skákací hrad, 
motokáry, svezení na ponících, ukázky vo-
jenské techniky, střelbu vzduchovkou na 
„prasátka“, malování na obličej aj. Děti si 
mohou zasoutěžit, vyhrát nějaké ceny a zís-
kat drobné odměny. Dětský den v Jindřichově.  |  Foto: Archiv obce

Poslední z dochovaných staveb zaniklé osady  
Kohout na Jesenicku.  |  Foto: Jana Molnárová
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Rozsvícení vánočního stromku
Na začátku adventu se slavnostně rozsvěcuje vánoční stromek, u kterého je připraveno 

něco na zakousnutí, vánoční punč pro zahřátí a čaj pro děti.

Mikulášská nadílka
Probíhá již tradičně v kulturním domě. Děti navštíví Mikuláš s andělem i s čerty  

a po odříkání básničky je obdaruje. Minule toto setkání zpestřily dvě malé slečny Dianka  
a Hanička, které dětem a rodičům zahrály na klávesy a violoncelo a zazpívaly několik 
koled navozujících vánoční náladu.

Poslední leč
Místními hojně navštěvovaná akce, kterou každoročně v prosinci pořádá myslivecký spolek. 

Občané si mohou zatančit, ochutnat myslivecké speciality a pobavit se při půlnoční tombole.

Brána
Před několika lety obnovily jindřichovské ženy a slečny tradici zvanou „Brána“:  

Před dům, z kterého se na cestu „ze svobody do manželství“ vydává ženich či nevěsta, se po-
staví brána s nápisem Hodně štěstí a ozdobí se krepovými růžemi. Kandidát ženitby musí touto 
branou projít a při tom mu shromáždění sousedé zazpívají veselé lidové písničky, většinou 
vtipně „ušité“ snoubencům na míru. Toto hudební vystoupení, za doprovodu harmoniky Jirky 
Sedláka, si ženy a dívky vždy pečlivě nacvičí v kulturním domě. Následují gratulace a pře-
dávání drobných dárků. „Zpěvny“ a nejen ony, jsou za odměnu pohoštěny „něčím na zdraví“  
a většinou si odnáší také drobnou výslužku. Rozveselení sousedé potom vyprovodí svatebčany  
z vesnice a většinou pokračují v bujarém veselí v kulturním domě. (Viz foto v Z 5/2018/str. 29)

Svěcení kapličky
V sobotu 28. července vysvětil jinošovský farář P. Josef Požár zrekonstruovanou kap-

ličku. Zasvětil ji sv. Jakubovi, požehnal obrazy svatých, renovovanou sochu Krista a sošku 

Svěcení kapličky v Jindřichově.  |  Foto: Archiv obce
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sv. Floriána - patrona hasičů. Svěcení se zúčastnilo velké množství  domácích i přespol-
ních. Po skončené slavnosti odešli společně za kulturní dům, kde pro ně pořadatelé připra-
vili posezení s občerstvením - opékané sele, pivo aj.

ŽIVNOSTNÍCI A PODNIKATELÉ
 

Truhlářství
Tuto živnost úspěšně provozují otec se synem - Sedlák Jiří starší a Sedlák Jiří mladší, 

který se věnuje především renovaci starožitného nábytku. 

Elektromontáže
Provozovatelem živnosti je Martin Koláčný. Provádí elektroinstalace zejména v bytové 

i průmyslové výstavbě.

LABARA s.r.o.
Tato výrobní a obchodní společnost, která je příkladem odvážného a  úspěšného podni-

kání na vesnici, by si jistě zasloužila samostatný článek. Její existence významně ovlivnila 
život nejen v Jindřichově, ale i v celém regionu. 

Firma byla založena v roce 1995 jako obchodní organizace, jejíž hlavní činností se 
později stal nákup a prodej vrstvených elektroizolačních materiálů. Začínala v areálu 
bývalého zemědělského družstva a u jejího zrodu stáli dva společníci – Radomír Ho-
lík a Oskar Mühlhansel. Zpočátku se zabývali obchodem s nátěrovými hmotami – od-
tud také název: LAky, BArvy, RAdek. Společnost se úspěšně rozvíjela a postupně roz-
šiřovala svůj sortiment o kompletní dodávky pro elektrotechnický průmysl. Od roku 
1998 nabízí firma  také opracování zmíněných materiálů, včetně plastů i neželezných 
kovů. Využívá k tomu moderní numericky řízené (CNC) obráběcí stroje, jejichž kvali-
fikovaná obsluha je schopna splnit požadavky zákazníka podle jeho výkresové doku-
mentace. Technologické vybavení umožňuje navíc dělení materiálů vodním paprskem, 

Areál firmy LABARA.  |  Foto: Archiv firmy
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lakování, lepení a tepelné zpracování plastů i následnou montáž elektrotechnických 
komponent.

Labara RUS
Firma LABARA s.r.o. spolupracuje dlouhá léta se zákazníky z Ruské federace, proto se 

rozhodla založit v roce 2012 dceřinou společnost LABARA RUS se sídlem v Jekatěrin-
burgu. Její hlavní činností jsou dodávky elektroizolačních materiálů pro elektrotechnický 
a strojírenský průmysl Ruské federace i některých postsovětských republik. Také tato dce-
řiná firma disponuje moderním technologickým vybavením.

BIZ
Aby firma LABARA s.r.o upevnila svoje postavení na ruském trhu, převzala v roce 

2016 ruský elektrotechnický závod BIZ – Bobrovský izolační závod. Ten se nachází 35 
km od Jekatěrinburgu a jeho areál zaujímá plochu 10 hektarů. BIZ byl založen již v roce 
1932 a je jedním z tradičních výrobců elektroizolačních materiálů v Rusku, jehož hlavním 
produktem jsou vrstvené deskové materiály. V dalších divizích závodu se vyrábí fóliová 
dielektrika, impregnované materiály, izolátory, elektrotechnické tyče z textitu, sklolaminá-
tové profily, vrstvené lepenkové, elektrotechnické papírové trubky a tyče, sklolaminátové 
trubky aj.

Mateřská firma zaměstnává celkem 220 lidí v Jindřichově, z toho 17 místních a 200 
lidí v Ruské federaci. Pan Radomír Holík mě firmou provedl - a já „smekám“, smekám 
před úžasnou pracovitostí, podnikatelskou odvahou a organizačními schopnostmi majitelů. 
Uznání si zaslouží také vztah firmy k zaměstnancům (viz foto hřiště, sauny atd.).

Snad jsme společně s přítomnými členy občanského výboru postihli většinu aktivit, čin-
ností a problémů v této malé vesnici, a tak si dovolím položit závěrečnou obligátní otázku:

Stavba grilovacího domku se saunou pro zaměstnance.  |  Foto: Alois Koukola 
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JAK SE VÁM V JINDŘICHOVĚ ŽIJE?

Holík Radomír (53) – předseda OV
Já jsem se tady narodil a možná proto mám trošku jinačí pohled. Skutečně jsme tady 

spokojeni a nějaké ty drobné problémy vnímám trochu jinak. Hovořili jsme o možná 
nedostatečné frekvenci autobusových spojů, ale na druhé straně máme blízko dálnici  
a tím Brno i Prahu. V nedaleké Bíteši většinou seženeme vše potřebné. Jsme obklo-
peni krásnou přírodou a region protíná několik cyklostezek. Ostatní bude záležet na nás,  
jak si to tady zorganizujeme. Lidé musí chtít, nechceme jenom přijít domů a zavřít vrata. 
Já sám se snažím zapojit i se svojí firmou do života obce a také obec finančně i organi-
začně podporovat.

Malátová Blanka (40) – členka OV, pravá ruka předsedy
Mně se tady žije hezky, hlavně že je tady klid. Do Bíteše to není daleko, a kdo nemá ně-

jaké přehnané nároky, tak tady může být spokojený. Co se týče kulturního a společenského 
života, tak bychom se mohli scházet ještě častěji. To, že zde není žádný obchod, nikomu až 
tak moc nevadí, protože do Bíteše cestu většinou každý má. Navíc pracuji v místě bydliště, 
takže si nemohu stěžovat. 

Sedlák Jiří (55) – bývalý dlouholetý předseda OV, (nezapřel vtip a nadhled)
Mně se žije všude dobře - od Šumavy k Tatrám. Ke své pěkné dědině, ukryté mezi lesy, 

mám pozitivní vztah. Se životem v Jindřichově jsem spokojený a troufnu si tvrdit, že i moje 
žena a vůbec celá rodina.  

Závěrem mi dovolte, vážení čtenáři, abych poděkoval výše uvedeným členům OV Jind-
řichov za milé přijetí a ochotné předání informací o současném dění ve vesnici, a abych 
popřál všem jejím obyvatelům klidný a spokojený život. 

Alois Koukola   

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice POD HRADBAMI, 
zaniklé čp. 167:

Tento dům se nacházel pod budovou čp. 5, kde byl v roce 1598 vystavěn kostelík jed-
noty bratrské a kde nyní sídlí městské muzeum. V současnosti vede přes bývalou do-
movní parcelu svažitá cesta z náměstí. Historii domu lze sledovat nepřetržitě od r. 1589,  
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kdy kovář Jan Nosek „s dobrým 
rozmyslem svým prodal grunt 
svůj pod městem“ za 100 zlatých 
Štěpánu Buků. Z té částky nále-
želo 53 zl. Jíru Bohatému, který 
mohl být dřívějším držitelem 
domu. Od Bukového zakoupil  
r. 1603 dům „podle té ouličky, 
kteráž jest podle domu pan-
ského“ za 70 zl. Mikuláš Myd-
lář, jehož manželka patrně měla 
na domě podíl. Švec Mydlář zde 
zřejmě nebydlel; pocházel nej-

spíše z domu čp. 14 na náměstí, sám držel dům rovněž na náměstí čp. 82 za 400 mor. zl. 
(1623–1635), načež chvíli držel domek u mostu čp. 172 za 9,5 mor. zl. (1638–1640) a pak 
dům na náměstí čp. 13 za 200 mor. zl. (1641–1648), nejpozději od r. 1646 žil v Ivančicích.

Roku 1640 Mydlář prodal tento dům „svůj zaplacený, též s vůlí manželky své,  
ležící pod Jeho hraběcí Milosti domem [čp. 5] mezi pustými grunty Šanderovským  
[čp. 166] a Šlotýřovským“ za 80 moravských zl. Matěji Procházkovi, s připrodáním 
stolu a měděnce v kamnech. Dům pak r. 1676 zdědil syn František Procházka. Následně  
r. 1721 městský úřad na místě dědiců prodal dům „ležící pod obecním domem [čp. 5]“ 
stále v ceně 80 mor. zl. „mládenci provaznickému“ Šimonu Ondrákovi. A „co se tejká 
nádobí od řemesla, to jemu tetka jeho Marina na ten způsob poustupuje, by ji on Šimon  
i s jejím majícím statečkem při sobě místo do smrti přál a s ní v dobrotě se srovnával.  
Osetí na dvouch kouskách pokojně by klidili a mezi sebou se rozdělili“. Vejrunky měl On-
drák platit až po uplynutí „polhoty“ tří let. 

Později r. 1764 Michal Nemetý (či Nimeti), který se ve Velké Bíteši o deset let dříve 
jakožto desátník uherského Hallerova regimentu oženil s Veronikou dcerou Tomáše Ond-
ráka, zakoupil „domek pod obecním domem, nyní kasárně se jmenující [...] i s těmi obec-
ními třima kouskami rolí“ též za cenu 80 mor. zl. (tj. 93 rýnských zl. 20 krejcarů) náleže-
jících obci. Dům tehdy prodala vdova Veruna Ondráková z toho důvodu „že velmi zpustlej 
jest a tak mnoho možnosti tu nejní, by jej opravovat, tím méněj stavět mohla“. A „dálejíc 
ten kupitel Michael Nemetý se uvolil při tom gruntě světničku vystavět, v kterej světničce 
ta prodavatelkyně až do svej smrti své svobodné obydlí, její děti pak při mateři v čas po-
třeby taky své přichránění bez ouplatu míti mají a budou“. Následně r. 1771, kdy Veruna 
Ondráková zemřela, „dle proukázaného dekretu od milostivej vrchnosti“ Jan Dlap koupil 
„chalupu neb domek Nemetovský pod městskou kasárni“ za 150 r. zl., načež jej následují-
cího r. 1772 prodal dále Václavu Blahovi za 144 r. zl.

Brzy nato, r. 1774, švec Jiřík Fiala koupil od Blahy „s slušnou domluvou […] domek 
za neb pod kasárni“ za 104 r. zl. hotově a s povinností vyplatit obci po ročním 1 mor. zl. 
celkem 80 r. zl. vejrunků (tzn. během 69 let), a také s povinností zachovat výměnek vdově 

Již zaniklý dům čp. 167 Pod Hradbami v roce 1969.  |  Foto: Archiv autora
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Altové. Roku 1802 Jiřík Fiala postoupil dům „i s tou při něm se vynacházející zahrádkou  
a stodolou u sádek“ a se dvěma rolema Na Příčkách, jednou ve Furtě a s loukou Pod 
Spravedlností, v ceně 900 r. zl. svému synovi Janu Fialovi. Ten se zavázal vyplatit své sou-
rozence Josefa, Jiříka a Veroniku každého 50 zl. Další sestra Anna, provdaná Kratochví-
lová, již byla odbavena. Ale následujícího r. 1803 Jan Fiala postoupil dům zpět svému otci 
Jiříku Fialovi. Ten jej postoupil znovu až r. 1809 v ceně 400 zl. svému stejnojmennému 
synovi a též ševci Jiříku Fialovi, který se zavázal vyplatit 150 r. zl. dluhů Jiříku Šanderovi.  
Je pravděpodobné, že zmíněný dluh vznikl z důvodu vyplacení sourozenců, neboť všichni 
již byli odbaveni. A „zavazuje se on syn Jiřík Fijala pro své rodiče sekničku, kuchyňku  
a komůrku na svůj náklad vystavěti“. Později r. 1832 Jiřík Fiala postoupil domek se zahra-
dou a stodolou v ceně 440 zl. svému synovi a rovněž ševci Janu Fialovi.

Roku 1862 koupili dům za 1170 zl. František a Františka Hofmanovi, r. 1889 byl při-
psán Františce Hofmanové rozené Slámové. Následně r. 1925 koupili dům Josef Marek 
a Marie Brymová (r. 1928 prov. Marková), načež od r. 1962 Josef Marek držel dům celý. 
V 70. letech byl dům v souladu s územním plánem z r. 1969 zbourán.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 40, 172,  
kn. č. 11788, fol. 197, kn. č. 11789, fol. 78, 84, 220, 268, kn. č. 11792, fol. 71, kn. č. 11797,  
fol. 156. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká 
Bíteš město, č. kn. vl. 88.

Jan Zduba

BÍTEŠSKÁ RELA KOTÍKOVÁ – PŘÍTELKYNĚ ALICE 
MASARYKOVÉ

„Když jsem přišla do vídeňského Landesgerichtu, byly v cele mimo mne dvě Češky. 
Paní Seková byla odsouzena na 12 let pro pochvalné výroky o ruské armádě; Rela pro 
rusofilský leták k smrti provazem. Obě čekaly, jak jim dopadne odvolání.“ Takto koncem 
roku 1928 započala svou vzpomínku dcera československého prezidenta Alice Masary-
ková, když psala o své spoluvězeňkyni z první světové války Rele Kotíkové.

Rela, nezkráceně Aurelie, se narodila před 125 lety 17. září 1893 v Náměšti nad Osla-
vou v čp. 64 poblíž zámku, pokřtěna byla o deset dní později knězem Janem Gottwal-
dem. Její otec František Kotík byl v Náměšti hostinským a jeho rodiči byli bítešský 
barvíř Antonín Kotík s první manželkou Františkou rozenou Joklovou či Kotlanovou 
(náměstí čp. 19). Matka Marie pocházela rovněž z Velké Bíteše, byla dcerou sklenáře 
Josefa Rudolfa a Marie rozené Zelinkové (náměstí čp. 89). Kmotry Rely se stali její 
strýc Mořic Rudolf a babička Marie Rudolfová. Pozdější zdejší archivář Jaromír Kotík 
byl jejím bratrancem z třetího manželství jejich společného dědy Antonína. O sedm let 
později, v roce 1900, Rela žila již bez rodičů u svých prarodičů, strýce a tet ve Velké 
Bíteši na náměstí v čp. 19. V roce 1910 už v Bíteši nepobývala, počátek války ji zastihl 
v Brně jako úřednici Živnostenské banky.
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Zatčena byla během války ve svých 
21 letech v sobotu 15. ledna 1915 a od-
souzena 11. května 1915 k trestu smrti. 
Po odvolání jí byl 4. července 1916 trest 
potvrzen, načež po žádosti o milost k cí-
saři Františku Josefovi jí byl 27. srpna 
1916 trest zmírněn v osmiletý těžký ža-
lář bez započtení vyšetřovací vazby 1 ¾ 
roku. Nakonec byla amnestována novým 
císařem Karlem 4. července 1917, ve 
vězení tak strávila 2,5 roku. V procesu,  
ve kterém figurovala na prvním místě, 
bylo obžalováno 69 osob z velezrady pro 
rozšiřování ruských letáků, tedy letáků 
nepřátelské země za válečného stavu. 
Spolu s ní byl k trestu smrti odsouzen 
její 39letý bítešský strýc Vladimír Ko-
tík a další čtyři lidé, dalších asi padesát  
k různým trestům a několik osvobozeno. 
Popraven nakonec nebyl nikdo z nich, 
amnestie se dočkali zároveň s Relou. 
Alice Masaryková případ popsala takto: 
„Když Rusové postupovali ke Lvovu, 
objevilo se na Moravě a v Čechách pro-
volání, připomínající Čechům a Slová-
kům, že jsou krve slovanské, a slibující, 
že veliký bratr je vysvobodí ze staletého 
ujařmení. Byly-li letáky skutečně ruské, 

či byly-li výplodem nějaké horké české hlavy, anebo konečně provokací policie – není 
jasno. […] Leták, který jí byl dán, četla s nadšením a poslala jej do Velké Byteše; a jak 
řetězem došel jí, tak řetězem putoval dál. Policie jej zachytila a začalo se vyšetřování. 
Rozvinutý řetěz se svíjel v rukou komisařů a jeden jeho článek za druhým mizel ve vězení; 
u Rely Kotíkové, sedmdesátého článku řetězu, se řada zastavila; když ta zapadla do vězení 
- stopa zmizela. […] Kotíková stála na svém, že leták dostala od vojáka, když rozdávala  
v nemocnici dárky; tvrdila, že by vojáka nepoznala. Soudcové tušili, odkud leták pochází, 
a děvčeti nevěřili.“ Četníci tak Relu odvedli z banky nejprve do brněnské věznice, pak byla 
odvezena do Vídně, zpráv z domova jí pět měsíců nevydávali.

PhDr. Alice Masaryková byla zatčena ve svých 36 letech 28. října 1915 pro podezření, 
že je ve spojení se svým otcem, že skrývá jeho spisy. V prosinci toho roku byla převezena 
z pražského policejního ředitelství do vídeňské zemské věznice. Právě zde ve čtvrtém po-
schodí v cele č. 207 se seznámila s podobně zarputilou o 14 let mladší Relou a také již 

Vězeňkyně Aurelie Kotíková v ženské trestnici v Řepích u Prahy  
v letech 1916–1917  |  (SOkA Žďár n. S., f. Vladimír Kotík). 
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zmíněnou Marií Sekovou z Ivančic. Z nich Seková byla zatčena nejdříve, 23. listopadu 
1914 spolu s dalšími třemi ivančickými ženami, a exemplárně souzena 20. března 1915 
za velezradu za údajně pronesený vlastizrádný výrok („Nový rok budeme slavit s Rusy.  
Ať žije car! Holky, buďme rády, učme se rusky, abychom jim rozuměly, až přijdou.“).  
Ta byla odsouzena k 10 letům žaláře zostřeného postem, tvrdým ložem a temnicí každého 
prvního dne v měsíci. Po vynesení rozsudku byla převezena 1. února 1916 z vazební věz-
nice ve Vídni do trestnice v rakouském Neudorfu a tam počátkem července 1917 byla 
rovněž amnestována. Alice Masaryková z této trojice dopadla nejlépe, propuštěna byla 
na zákrok amerických žen, které poslaly rakouské vládě petici podepsanou zástupkyněmi 
všech význačných amerických spolků, 3. července 1916. V jiné cele na stejném podlaží 
byla uvězněná Hana Benešová, o jejímž manželovi se vědělo, že se účastní revolučního 
hnutí za hranicemi. I s ní se  Rela vídala, když u jednoho stolu šily z mačkaného novino-
vého papíru deky do lazaretu.

Ve vídeňské cele, kterou obývalo na 10 vězeňkyň, Rela s Alicí strávily společně více 
než půl roku, od prosince 1915 do počátku července 1916. Během této doby spolu dlouhé 
hodiny probíraly české dějiny, světové kulturní dějiny, filosofii, umění včetně literatury,  
architektury i hudby. Poté, co Alice byla propuštěna, Rela byla po zmírnění rozsudku pře-
vezena do vězení v Řepích u Prahy. Zde dostávala od Alice dopisy s pokračujícím výkla-
dem o umění. Po válce, v roce 1920, byly tyto dopisy vydány tiskem.

V počínání zatčených žen je patrný romantický mýtus o Rusku jako velkém bratru všech 
Slovanů. Tento mýtus měl počáteční nepřímou oporu v díle J. G. Herdera (1791) a varovali 
před ním Karel Havlíček v dopise z Ruska („v knihách o Rusku více se píše, co by mělo 
neb mohlo být, než co jest“, 1844), František Palacký jakožto zastánce velkého středo-
evropského státu mezi Německem a Ruskem (ruská mocnost „hrozí během čím dále tím 
rychlejším zploditi a založiti univerzální monarchii, tj. nepřehledné i nevyslovitelné zlé 
neštěstí bez míry a hranic“, 1848) i Tomáš G. Masaryk snažící se definovat český národní 
program v duchu humanismu (vědecky nerozvíjená slovanská idea je „lžislávie“, 1895). 
Je pozoruhodné, nakolik protichůdné bylo před první světovou válkou pojetí panslovan-
ství zdejší a ruské. Zde panovala neobyčejně živená představa slovanské vzájemnosti na 
demokratickém principu, ruská strana ale setrvávala v ortodoxii, autokracii a nacionálním 
imperialismu. Zatčení se tak stali obětí iluze, o které se zmínil za první světové války 
ministr bez portfeje Předlitavska český Němec Josef Maria Baernreither: „Češi snášejí 
válku s hlubokým hněvem. Po generace jim byla ve škole, ve spolcích a shromážděních,  
v literatuře, v novinách hlásána ruská legenda. Ta dnešním Čechům přešla do krve.“ (1917). 
Rozpory mezi oběma přístupy pak sílily s tím, nakolik přímo Rusko (či jeho nástupce So-
větský svaz) u nás ovlivňovalo dění. V této souvislosti lze zmínit historické milníky – ze-
jména únor 1948 a srpen 1968.

Rela na své věznění zavzpomínala nejen v útlé knížce vydané roku 1919, ale také 
ještě v letech 1938, kdy předseda zdejšího musejního spolku Bohuslav Kříž shromažďo-
val podklady pro nerealizovanou publikaci „Velká Bíteš za války 1914–1918“, a 1958,  
kdy Jaromír Kotík připravoval publikaci k výročí města. Z jejích stylisticky zdatných pa-
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mětí přitom nevyplývá, nakolik setrvávala ve svém původně upřímném rusofilském a zá-
roveň demokratickém přesvědčení. Svůj pohled zajisté musela pozměnit, jak naznačuje její 
další život. V roce 1920 se po šesti letech shledala se svým budoucím manželem bankov-
ním úředníkem Šestákem, který se vrátil z Ruska jako československý legionář. Vzali se 
zřejmě nedlouho nato, když Rela 7. června 1922 přestoupila u pražského sv. Víta k církvi 
českobratrské evangelické. Nejspíše v roce 1938 byl její manžel vrchním bankovním úřed-
níkem v Praze a měli dvě děti. Po únoru 1948 byli perzekvovaní kvůli přátelství s Alicí 
Masarykovou. Rela zemřela počátkem 60. let, asi 9. dubna 1961.

Zdroje: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Vladimír Kotík, sign. IV.B/4; f. OkÚ-VM, sčítání lidu 1900 
a 1910 Velká Bíteš. Narození Rely: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/6590/?strana=229. 
Rela ŠESTÁKOVÁ-KOTÍKOVÁ, Ze vzpomínek na Alici Masarykovou, Odkaz : Listy Masarykovy 
společnosti 16–17, únor 2002, s. 15–17. Alice G. MASARYKOVÁ, Rela : Z válečných vzpomí-
nek, Lidové noviny 23. 12. 1928, s. 33. TÁŽ, Dopisy do vězení, Praha 1920. Karel ULLMAN – 
Rela KOTÍKOVÁ – Reinold BRUCH ml., Češi z Brna v moci rakouských katanů (= Knihy českého 
Republikána, sv. 8), České Budějovice 1919. Jan BŘEČKA – Jiří ČEJKA – Jiří DOLEŽEL (aj.), 
Ivančice: Dějiny Ivančic, Ivančice 2002, s. 391–394 (M. Seková). Ivan ŠEDIVÝ, Češi, české země  
a velká válka 1914–1918, Praha 2003, s. 55, 195–202. Pavel KOSATÍK, České snění, Praha 2010,  
s. 135–159. Václav ČERNÝ, Vývoj a zločiny panslavismu, Praha 1995. Děkuji též Jaromíru Kotíkovi 
za doplňující informace.

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM

HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – ŠTRÚDL ČI ZÁVIN
Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů  
v prostředí Velké Bíteše.

Závin či štrúdl se objevil ve střední Evropě počátkem 19. století v panském a měšťan-
ském prostředí; největší obliby dosáhl na území dnešního Rakouska a Bavorska. Na ven-
kov se rozšířil koncem téhož století v souvislosti se zaváděním kamen a sporáků s troubou, 
velký rozmach v českých zemích zaznamenal počátkem 20. století. Název štrúdl odkazuje 
na německé slovo der Strudel, znamenající vír, české slovo závin na sloveso zavinout,  
což obojí naznačuje totéž zatočení.

Ovšem, novinkou štrúdl nebyl úplnou, neboť navazoval na zdejší zvyklosti. Při pohledu 
do raně novověkých kuchařských knih vyplývá obliba kombinace jablek s vlašskými oře-
chy, hrozinkami, kořením, cukrem, mlékem ad. Totéž lze vysledovat i v případě Velké 
Bíteše 17. století, jen s menší spotřebou dovozových hrozinek a cukru. Dle receptů v nej-
starších kuchařských knihách se štrúdlu, ale také palačinkám, asi nejvíce podobají svítky 
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zvané manvice. Takový recept na manvici přinesl již Pavel Severín z Kapí Hory v roce 
1535. Podle něj se vejce měla rozmíchat s moukou, toto řídké těsto nalévat na pánev s roz-
páleným máslem a osmahnout, vzniklé svítky skládat na sebe. Pak se měla udělat marme-
láda, tehdy zvaná maz: hrušky nebo jablka společně s tlučenými hrozinkami namočenými 
v medu, tlučenými mandlemi, zázvorem, skořicí, hřebíčky, pepřem a muškátovým květem 
se měly povařit do husta. Tímto mazem se měly potřít svítky a tyto svinout. V přípravě 
pokrmu se mohlo pokračovat tak, že mělo být uděláno další těsto s vínem, tím potřít ony 
svinuté manvice, poté na másle upéct. Nakonec se měly nakrájet, pokládat na mísu a po-
cukrovat. 

V hospodyňském kurzu, uskutečněném ve Velké Bíteši v roce 1933, byly zmíněny dva 
recepty na záviny. Základním byl máslový závin s jablky a dalším makový závin, který však 
babička nestačila dopsat. Má bítešská prababička znala 4 recepty na štrúdl, jeden na závin  
a další na jablečné tašky. Základním byl opět putrový (máslový) štrúdl, ze stejného těsta se 
měl dělat ještě štrúdl krupicový, tvarohový nebo kadlátkový (švestkový). Nádivka krupi-
cového štrúdlu se měla zhotovit tak, že se ¼ libry putry (14 dkg másla) utřelo s 2 žloutky, 
přimíchalo se trochu smetany, půl žejdlíka (0,18 litru) krupice a naposled sníh ze dvou bílků; 
rychle se to muselo zamotat. V případě tvarohového štrúdlu se tvaroh měl osolit a hodně 
osladit a smíchat s 2 žloutky; následně se těsto mělo natáhnout, pokropit máslem, posypat 
tvarohem, strouhanými mandlemi, hrozinkami sultánkami, polít smetanou a zamotat. Kad-
látkový štrůdl se zase udělal tak, že se na vytáhnuté těsto nasypalo hodně smažené žemličky 
(osmahlé strouhanky) a cukr, posázelo rozpůlenými švestkami důlkami nahoru, pokropilo 
máslem a zavinulo. Závin pak stočený možná nebyl, když se mělo utřít 6 žloutků se 14 dkg 
cukru, přimíchat sníh ze 6 bílků a 14 dkg mouky, načež se to mělo péct na vymaštěném ple-
chu vysypaném žemličkou (strouhankou). Na jablkové tašky se měly udělat placky z mouky, 
trochy cukru a soli, vejce, balíčku moudré hlavy (tj. prášek do pečiva firmy Dr. Oetker), 
trochy mléka a citrónové kůry; tyto na malík tlusté placky se měly naplnit jablky s cukrem  
a skořicí, přehnout v tašky, péct na plechu v troubě a potřít vejcem nebo mlékem.

Závin máslový dle hospodyňského kurzu ve Velké Bíteši z roku 1933
Na vále zpracujeme 14 dkg másla, 14 dkg mouky, potom přidáme 1 žloutek, 2 lžičky 

studené vody a v chladu necháme těsto odpočinout. Tuhé těsto vyválíme na placky, jednu 
dáme na vymazaný plech, poklademe na plátky jablky, posypeme cukrem a skořicí, hro-
zinkami, na to položíme druhou placku, po krajích těsto spojíme, pomažeme vajíčkem a ve 
vyhřáté troubě pečeme do žlutava. Posypeme cukrem a vychladlý nakrájíme na čtverečky.

Putrový štrúdl dle receptáře Magdaleny Jeřábkové
16 lotů putry [0,28 kg másla] dej do 24 lotů [0,42 kg] mouky, rozválej, 4 žloutky, 8 lžic 

kyselé smetany, trochu soli, dobře na válku vařečkou vypracuj, pak několikrát válkem roz-
válej jako putrové těsto, dej odpočinout, před tím udělej 2 díly, pak jeden díl dej na plech, 
posyp jablkami, posyp cukrem a druhý díl dej přes to, pomaž bílkem. Z toho též těsta mo-
hou se dělati na způsob štefl, jen tam musíš dáti kvasnice, nakrájej si na prst rozváleného 
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těsta čtyřhranné kostky, dej doprostřed povidlí neb jablka neb tvaroh, ty dva konce proti 
sobě přelož, pomaž bílkem, dej kysati.

Zdroj: Rukopisný receptář bítešské Magdaleny Jeřábkové (1875 –1964). Rukopisný receptář Antonie 
Jeřábkové (1916 – 2009), jehož základem jsou recepty z tříměsíčního hospodyňského kurzu absolvo-
vaného ve Velké Bíteši ve dnech 1. 5. – 30. 7. 1933. Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bí-
teše, Západní Morava 18, 2014, s. 183 – 236, zde s. 195. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění kuchařské, 
Praha 1927, reedice Praha 2012, s. 204.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XVII

Výrobu generátorů vzduchu, pomocných energetických jednotek i ostatních přístrojů letecké 
techniky mohla v našem závodě dosud zajišťovat pouze vývojová dílna. Pro sériovou výrobu ne-
měl závod potřebnou kapacitu, tu jsme si museli zajistit investiční výstavbou. Bylo nutné vybu-
dovat nejen nové výrobní plochy, ale také prostory pro činnosti, které na výrobu bezprostředně 
navazují či ji doplňují. Navíc, vzhledem k úspěšnému rozjezdu výroby letecké techniky v našem 
závodě, přicházely požadavky na její rozšíření, a to nejen kvantitativní, ale i co se týče sorti-
mentu. Důležitým článkem uzavírající náročný výrobní cyklus v našem závodě byla zkušebna.

Původní zkušebna
Zkušebna pro plnící turbodmychadla (PTD) byla v bítešském závodě postavena v letech 

1959 až 1960, avšak později již nevyhovovala zkouškám modernějších PTD s vyšším stla-
čením, tj. s plnícím tlakem 3 až 4 atp.

NOVÁ ZKUŠEBNA
První etapou 
rozšíření výroby zejména letecké techniky byla výstavba nové zkušebny, naplánována na 
léta 1971 až 1972. Podnik ji musel hradit z vlastních prostředků ve výši 17 až 25,8 milionu 
Kčs, z toho bylo 5 až 7,2 milionu Kčs stavebních prací. První čísla jsou z roku 1970, druhá 
- podle rozpisu plánu na rok 1971. 

Příprava výstavby
V roce 1966 byly zahájeny přípravné práce pro stavbu nové zkušebny se šesti boxy pro 

zkoušky turbodmychadel. V předstihu byly objednány kompresory – 5 pístových a 3 šrou-
bové, a v roce 1970 byly zahájeny zemní práce. 
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Vzhledem k rozmachu výroby letecké techniky byly do projektové dokumentace nové 
zkušebny zahrnuty 4 zkušební stavy pro zkoušky 320 ks generátorů vzduchu a 7 zkušeb-
ních stavů pro 320 ks turbochladících jednotek (TCHJ) – tzv. turbochladičů, včetně ostat-
ních přístrojů klimatizace. Další zkušební stavy byly určeny pro zkoušky za extrémních 
teplot od + 80° C do – 40° C, dále pro zkoušky vibrační a rázové i na přezkoušení přístrojů 
od subdodavatelů – celkem tedy 17 zkušebních stavů. U zkoušek přístrojů letecké techniky 
bylo pamatováno také na požadavky výzkumu a vývoje.

Pro plnící turbodmychadla nové řady a pro větší turbodmychadla PDH 70, PDH 100  
a PDH 150 byly v nové zkušebně určeny dvě místnosti. 

Vlastní stavba
Povolovací řízení pro výstavbu nové zkušebny se uskutečnilo dne 24. června roku 1971. 

Dodavatelem stavebních prací byly Montované stavby Brno, které předaly stavbu do uží-
vání koncem roku 1972. Ale již v 1. pololetí roku 1972 byly postupně uvedeny do provozu 
tři zkušební stavy pro zkoušky generátorů vzduchu a ve 2. pololetí byly zprovozněny stavy 
pro zkoušení turbochladících jednotek a přístrojů klimatizace. Kompresorovna a trafosta-
nice byly předány do provozu v říjnu 1973.

U zkušebny byla zámečnická dílna, elektrodílna i cejchovny měřících přístrojů a speciál-
ních zařízení. Všechna potřebná doplňková zařízení byla vyrobena ve vývojové dílně vedené 
Břetislavem Tučkem podle návrhů konstrukce technického rozvoje vedené Jaromírem Kru-

Část pracovníků zkušebny letecké techniky (cca 1980). Zleva: L. Nováček, J. Hudeček, J. Brůžička, V. Hladíková, J. Veselý,  
J. Sedlák – zást. Ved., B. Chyba, Ing. J. Kubica a J. Nováček.  |  Foto: Archiv J. Nováčka
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pičkou, dipl. tech.. Programové řízení zkoušek, regulace a měření připravil se svým kolekti-
vem vedoucí zkušebny Ing. Jan Solař, CSc. 

Zkušební stavy byly v samostatných místnostech, měly své řídící panely a byly pro-
gramově řízeny. Kolaudace celé zkušebny proběhla 21. prosince 1973. Rozpočtované in-
vestiční náklady byly nakonec navýšeny o 4,5 milionu Kčs. Důvodem byly konstrukční 
změny turbochladící jednotky i přístrojů klimatizace, které si vyžádal nový výkonnější 
motor A 1-25 TL.

NOVÁ „LETECKÁ“
Druhou etapou

rozšíření letecké výroby 
byla výstavba nové haly pro 
sériovou výrobu. Jednání  
o výstavbě zkomplikovalo 
GŘ AERO, požadující po 
našem závodě také zajištění 
výroby turbovrtulového mo-
toru M 601 pro letoun L 410 
Turbolet, s plánovanou výro-
bou v LETu Kunovice. Ta-
kový prudký nárůst výroby 
by si vyžádal asi 360 nových 
pracovníků, což bylo nepři-
jatelné pro Jihomoravský 

KNV v Brně. Povolovací řízení na stavbu této nové haly proběhlo dne 18. září roku 1973. 
Proti námi požadovanému nárůstu 165-ti pracovníků povolily příslušné krajské orgány 
pouze 125. V rozpisu plánu 5. pětiletky bylo nakonec uvolněno 30,2 milionů Kčs a byla 
stanovena doba výstavby na léta 1972 až 1974. 

Dodavatelem stavebních prací byly opět Montované stavby Brno. Po celé západní 
straně této nové haly byl třípodlažní přístavek, do kterého byla umístěna část technického 
úseku závodu. V přízemí haly se nacházely klimatizované místnosti, do kterých byly pře-
stěhovány přesné brusky a souřadnicové vrtačky. Výrobní hala byla předána do užívání  
v I. čtvrtletí roku 1976, oddělená mazutová kotelna se zásobníky a ostatním příslušenstvím 
byla dokončena ve III. čtvrtletí téhož roku. Třípodlažní přístavek byl předán ve IV. čtvrtletí 
a kompletně byl celý objekt zkolaudován v prosinci roku 1976.

OBJEM LETECKÉ VÝROBY NARŮSTÁ
V poměrně krátké době úspěšně zvládnutá výroba generátorů vzduchu, pomocných 

energetických jednotek a součástí pro turbovrtulový motor M 601, vzbudila u nadřízených 
podnikových i státních orgánů důvěru, která vedla k zavedení dalších výrobních programů 
letecké techniky v našem závodě.

Nová hala pro leteckou výrobu.  |  Foto: Archiv PBS
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Klimatizace letounu L 39
Systém klimatizace zajišťuje v přetlakové kabině letounu, stejně tak jako v hermeticky uza-

vřeném obleku pilota, teplotu, kterou si pilot sám nastaví. Médiem v přístrojích klimatizace je 
část horkého vzduchu odebíraného z kompresoru hlavního motoru přes omezovač hmotnosti. 
Vzduch snižuje svoji teplotu nejprve průchodem přes trubkový výměník tepla a potom expanzí 
v radiální turbíně turbochladiče. Po expanzi má vzduch velmi nízkou teplotu a je proto smě-
šován s horkým vzduchem z motoru tak, aby teplota po smíšení odpovídala teplotě nastavené 
pilotem na regulátoru teploty v kabině. V potrubí klimatizace je umístěn odlučovač vody,  
ve kterém je vzduch před vstupem do kabiny zbaven velké části své vlhkosti. 

Pro první prototypy vyvíjeného letounu L-39 byly zakoupeny klimatizační soupravy ve 
Francii, avšak sériová výroba musela být zajištěna v tuzemsku. Jedním z možných výrobců 
byla První brněnská strojírna Velká Bíteš.

Turbochladící jednotka
Firma AERO Praha iniciovala jed-

nání ve Velké Bíteši, na kterém se 
dne 25. srpna 1967 sešel technický 
ředitel Aero Praha Ing. Josef Sedláček  
s bítešským technickým náměst-
kem Josefem Ondrákem, dipl. tech.,  
aby projednali možnost vývoje a vý-
roby turbochladiče i výměníku tepla 
- tzv. turbochladící jednotky (TCHJ), 
ve Velké Bíteši. O čtrnáct dnů později 
bylo projednáno upřesnění technic-
kých údajů i konstrukčního provedení 
s technickým náměstkem Aero Vodo-
chody Ing. Františkem Talamou, hlavním konstruktérem letounu L-39 Ing. Janem Vlčkem 
a dalšími pracovníky Aera.
Byly stanoveny technické požadavky a hlavní parametry TCHJ:
Teplota vzduchu na vstupu do turbochladící jednotky + 260° C, na výstupu 
+ 1° C, tlak na výstupu 0,8 MPa. Aero požadovalo následující dodávky TCHJ:

Převzetí vývojového úkolu bylo schváleno a byl zařazen do státního plánu technického 
rozvoje na léta 1968 až 1975.

 
Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola  

Rok 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Kusů 3 10 40 100 150 200 250

Turbochladící jednotka.  |  Foto: Archiv PBS
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SPORT

OZNÁMENÍ TJ SPARTAK

Rozvrh sportovní haly TJ bude uveřejněn v říjnovém Zpravodaji a na webových strán-
kách www.tjsp.cz.

Hana Holíková za TJ Spartak

OSTATNÍ

STŘELECKÁ SOUTĚŽ SOŠ JANA TIRAYE 
„SVIŠTĚNÍ KULEK NA CÍL“

Dne 26. června proběhl střelecký den SOŠ Jana Tiraye na soukromé střelnici pana Pro-
cházky.  Tato samotná soutěž byla doplněna přehlídkou zbraní a přednáškou o jejich pou-
žití. Byl pozván pan Eduard Rozporka, který s sebou přivezl různé druhy zbraní a zároveň 
poskytl velice zajímavé informace. Po přednášce následovala samotná soutěž ve střelbě 
na terč. Zájem o střelbu byl veliký. Studenti si odnesli medaile, diplomy a pěkné dárky. 
Tímto děkuji celému kolektivu SOŠ Jana Tiraye za výbornou spolupráci. Dále panu řediteli  
Ing. Bc. Chytkovi a majiteli střelnice, panu Procházkovi, za umožnění a podporu této akce, 
předání medailí a hezký sportovní zážitek. Doufáme, že příští rok se opět sejdeme v dobré 
náladě. 

Petr Drlíček, organizátor akce

Společné foto účinkujících.  |  Foto: Archiv SOŠ Jana Tiraye
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POZVÁNKA NA POHODOVOU DEVÍTKU

Bítešský spolek vytrvalostních sportů zve všechny příznivce pohybu, nadšené hobíky  
i závodníky na 5. ročník běžeckého závodu pro děti i dospělé…

KDE? fotbalový stadion ve Velké Bíteši (GPS souřadnice 49,295 a 16,223)
REGISTRACE a) online do 9. 9. za 70,- Kč
 b)  na místě 100,- Kč (děti ve vypsaných dětských kategorií zdarma). 

Začátek registrací od 9.00 hodin.
PROGRAM Start dětských kategorií 11.00 hodin (nejprve budou startovat děti 0-6 let)
 Hlavní závod  14.00 hodin

- Každý závodník obdrží startovní balíček a občerstvení po doběhu
- V hlavním závodu se mohou první tři z každé kategorie těšit na věcné ceny
-  Speciální kategorií bude opět „nejrychlejší Bítešák“ a „nejrychlejší Bítešačka“,  

kteří budou za své snažení také odměněni 
- Děti do 6 let mohou absolvovat trať za doprovodu svých rodičů
-  Dětské kategorie poběží závod po cyklostezce od fotbalového stadionu směrem k ITW 

Pronovia
- Všichni závodníci v dětských kategoriích obdrží po doběhu cenu a medaili

Menší změna oproti loňsku, přibude více krosových pasáží a trocha kopečků. Výhoda je, 
že se nemusíte vracet stejnou cestou zpátky (až na posledních cca 500 m). Přibližně 1/3 
asfalt, 2/3 nezpevněné cesty.

Ondřej Plechatý

http://www.velkabites.cz/
http://www.bitessko.com/


40 |  Září 2018 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

PODĚKOVÁNÍ ZA SETKÁNÍ

Jako každý rok v červenci se uskutečnilo setkání myslivců a seniorů na myslivecké 
chatě. Opékali jsme špekáčky a myslivci nám povídali o výchově loveckých psů. Dokonce 
nám dva předvedli. Také jsme si povídali o tom, jak tato tradice začala, a prohlédli si fotky 
z minulých let.

Děkujeme myslivcům za tato setkání, velmi si toho vážíme a těšíme se na příští rok.

Jana Požárová  za Seniorklub 

ZASLÍBENÁ ZEMĚ

Prázdniny a dovolená, to je doba, kdy vyrážíme do zahraničí i na různá místa 
naší krásné země za odpočinkem a načerpáním nových sil, ale také za novými 
zážitky a za poznáním různých lokalit, zvyků, historie apod. Je to doba cestování, 
přesouvá se velké množství lidí a dopravních prostředků, což někdy může způsobit 
komplikace v dopravě. V Bibli je popsáno putování velkého množství lidí, kdy 
celý izraelský národ vyšel pod vedením Mojžíše do země zaslíbené. Vycházeli  
z Egypta, kde byli zvyklí čerpat vodu z Nilu a zalévat s ní zahrady. O zemi,  
do které je Mojžíš vedl, Boží slovo říká, že je zavlažovaná vodou z nebes. Je to 
země, o kterou pečuje Bůh.

Deuteronomium 11. kapitola, verše 10–12: Neboť země, do které přicházíš, abys 
ji obsadil, není jako egyptská země, z níž jste vyšli, kde zaseješ semeno a musíš šla-
pat a zavlažovat ji jako zelinářskou zahradu.  Země, do které procházíte Jordánem, 
abyste ji obsadili, je zemí hor a údolí; pije vodu deště z nebe. Zemí, o kterou se stará 
Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou na ni stále upřeny, od počátku 
až do konce roku.

Co tohle slovo může říci nám? Naše životy mohou vypadat jako v „Egyptě“, 
to znamená, že budeme muset vláhu (sílu, motivaci, moudrost, naději…) získávat 
vlastními silami, čerpáním a šlapáním z „Nilu“. Nebo můžeme žít v „zemi zaslí-
bené“, která bude dostávat vláhu z nebe, o kterou se bude starat Bůh. Jak lze získat 
tuto nebeskou vláhu? Pokud vás to zajímá, ráda se s vámi podělím o svoji zkušenost. 

Přijďte se podívat na naše bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou 
(případně i pátou) neděli v měsíci v prostorách na Masarykově náměstí č. 5  
v 1. patře (na pavlači) od 17.00 hodin. A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské 
přijetí, několik křesťanských písní, krátké zamyšlení nad biblickým tématem, mod-
litby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině, těžké situace, důležitá rozhod-
nutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného občerstvení.

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

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnané září Věra Pokorná
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 110/2018 KONANÉ DNE 11. ČERVNA 2018 

2/110/18/RM – schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 108/2018 ze dne 28. 5. 2018  
a č. 109/2018 ze dne 31. 5. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 11. 6. 2018
3/110/18/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.: 
- bere na vědomí zápis z 2. zasedání dozorčí rady TS ze dne 5. 4. 2018
- schvaluje zprávu o ovládacích vztazích za účetní období roku 2017, zprávu o přezkoumání roční 
účetní závěrky za rok 2017, návrh na rozdělení zisku za rok 2017 v předloženém znění. 
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
4/110/18/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye 
Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/3717/18. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
5/110/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnov-
ská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3838/18. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2018 
6/110/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš,  
U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3845/18. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2018
7/110/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní charitě Žďár nad Sázavou 
dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace 
zapsané pod č. j. MÚVB/3777/18 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace  
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 17. 9. 2018
8/110/18/RM – rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, pří-
spěvkové organizaci spodní část Masarykova náměstí ve Velké Bíteši k pořádání akce „KINEMA-
TOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 2018“. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 19. 7. 2018
9/110/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční 
akci „Velká Bíteš, vodovod Lánice II. etapa, od RD 652 po RD 43“ ve výši Kč 80.858,- se Svazem 
vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 6. 2018
10/110/18/RM – rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/3862/18 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2018
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11/110/18/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem ATIKA – LYSÝ s.r.o., Zahradní 992, 594 01 
Velká Bíteš; IČ: 607 32 610 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Kamenný sokl na 
druhé budově radnice, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín plnění 
díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2018 
12/110/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS DOTAČNÍ, s.r.o., 
Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361 na zpracování žádosti o dotaci z IROP na odstranění dvor-
ních objektů č.p. 85 a 86 a stavebních úprav a přístavby Mateřské školy Masarykovo náměstí 86 za 
cenu 95.000 Kč bez DPH a uzavřít s ní smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2018
13/110/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Velká Bíteš jako 
povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
jako oprávněným ze služebnosti k části pozemku p.č. 2473/6 v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu dle geo-
metrického plánu č. 2546-6012/2017 spočívající v právu vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav 
stavby opevnění koryta Bílého potoka. Služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu, po kterou bude 
Kraj Vysočina provozovat uvedenou stavbu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
14/110/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr bezúplatného převodu části p.č. 2469/1 oddělené geo-
metrickým plánem č. 2546-6012/2017 a nově označené p.č. 2469/4 o výměře 22 m2 a částí pozemku 
p.č. 2473/6 oddělených geometrickým plánem č. 2546-6012/2017 a nově označených p.č. 2473/10  
o výměře 46 m2 a p.č. 2473/8 o výměře 11 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2018
15/110/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 544/6 ostatní plocha, zeleň  
o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
16/110/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 23 orná půda o výměře cca 
160 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018 
17/110/18/RM – rozhoduje zrušit usnesení Rady města Velká Bíteš č. 24/105/18/RM ze dne 23. 4. 
2018.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2018
18/110/18/RM – rozhoduje souhlasit s tím, aby provedli rekonstrukci bytu č. 201 na adrese Velká 
Bíteš U Stadionu 548 na vlastní náklady za podmínky, že rekonstrukce předmětného bytu č. 201 bude 
realizována dle zpracované prováděcí projektové dokumentace „Úprava hygienického jádra v bytě  
č. 201, U Stadionu 548 B“ – zpracovatel AP-atelier, s.r.o..
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2018
19/110/18/RM – rozhoduje poskytnout jako výpůjčku plochu na pozemcích parc.č. 2107, parc.č. 
2108/2 a parc.č. 2108/3 v k.ú. Velká Bíteš Informačnímu centru a Klubu kultury města Velké Bíteše, 
příspěvkové organizaci za účelem uspořádání a organizace kulturních akcí „BÍTEŠSKÁ POUŤ“  
a „TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY“ v době jejich konání v letech 2018-2019“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 6. 2018 
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20/110/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti Czech Golf Development 
s.r.o., Dělnická 541/13, 170 00 Praha – Holešovice; IČ: 279 145 77 na zpracování koncepční studie 
řešení zájmového území na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště a návrh rozšíření okolních ploch 
pro sportovní využití“ za nabídkovou cenu 100.000,- Kč bez DPH / 121.000,- Kč s DPH a současně 
rozhoduje práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2018 
21/110/18/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření poskytnutí příspěvku Poliklinice 
Velká Bíteš, příspěvkové organizaci ve výši 318.115 Kč na přístroj pro dekontaminaci odpadu.
odpovědnost: odbor finanční termín: 17. 9. 2018 
22/110/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti DOPRAVOPROJEKT Ost-
rava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; IČ: 427 67 377 na hodnocení 
ekonomické efektivnosti stavby silnice I/37 Velká Bíteš - jihozápadní obchvat za nabídkovou cenu 
419.265 Kč včetně DPH a současně rozhoduje práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2018 

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 111/2018 KONANÉ DNE 21. ČERVNA 2018 

2/111/18/RM – bere na vědomí odstoupení pana Eduarda Rovenského z funkce člena rady města. 
3/111/18/RM – konstatuje, že společenská akce dne 23. 6. 2018 Mlynářská pouť není konaná  
s podporou města Velká Bíteš ani žádné z organizací města, včetně ICKK.
4/111/18/RM – ukládá řediteli ICKK informovat veřejnost a subjekty organizující a financující 
Mlynářskou pouť o stanovisku rady města ke společenské akci Mlynářská pouť dle usnesení  
č. 3/111/18/RM.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 22. 6. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 112/2018 KONANÉ DNE 25. ČERVNA 2018 
 
2/112/18/RM – bere na vědomí vyjádření ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvkové organizace ke stížnosti na rušení nočního klidu v objektu rekreační chaty Letná 
dne 9. 6. 2018 a o úpravě podmínek podnájmu objektu.
3/112/18/RM – schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 110/2018 ze dne 11. 6. 2018  
a č. 111/2018 ze dne 21. 6. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 25. 6. 2018
4/112/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš, příspěv-
kovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4023/18. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2018
5/112/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních a věcných darů Mateřskou školou Velká 
Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4126/18. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2018
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6/112/18/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 5/2018. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2018
7/112/18/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (ID FV01987.0016) 
s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Velká Bíteš- Nasvícení pře-
chodů pro chodce“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2018
8/112/18/RM – rozhoduje uzavřít se spol. S.O.K. real,, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Střítež, Hroto-
vická – Průmyslová zóna 162 Dodatek č. 2 Dohody o podmínkách převodu majetku a o vybudování 
parkovacích míst ze dne 25. 1. 2017 v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2018
9/112/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit následující nemovitosti:
- pozemek 724/1 zahrada o výměře 1162 m2,
-  pozemek p.č. 724/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2, jehož součástí je budova  

bez čp/če garáž,
- pozemek p.č. 727/8 ostatní plocha, zeleň o výměře 106 m2,
- pozemek p.č. 2294/41 zahrada o výměře 2 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
10/112/18/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o směnu části pozemku p.č. 1556/1 orná půda  
o výměře cca 1081 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pozemky p.č. 2940/1 o výměře 232 m2 a p.č. 
2942/8 trvalý travní porost o výměře 2884 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
11/112/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu 
neurčitou od 1. 7. 2018 a za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2018
12/112/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu urči-
tou od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 a za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2018
13/112/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 o výměře 46 m2  
v budově č.p. 85, která je součástí pozemku p.č. 60 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2018
14/112/18/RM – rozhoduje uzavřít s vlastníky pozemků p.č. 4473/2, p.č. 4473/4, p.č. 4473/6, p.č. 
4473/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš dohodu o jejich finančním příspěvku ve výši 100,- Kč/m2 uvede-
ného pozemku na vybudování hlavních řadů vodovodu a splaškové kanalizace a komunikace na p.č. 
4473/3 v k.ú. Velká Bíteš a úhradě skutečně vynaložených nákladů na vybudování přípojek vody, 
dešťové a splaškové kanalizace na každém z pozemků p.č. 4473/2, p.č. 4473/4, p.č. 4473/6, p.č. 
4473/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
15/112/18/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje prodej svozového vozidla na komunální odpad dle žádosti společnosti doručené pod č.j. 
MÚVB/4285/18.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 9. 2018 
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16/112/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku IČ: 620 82 086 na „Technický dozor 
objednatele“ na stavbě „Inženýrské sítě, lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bí-
teš“ za cenu 150.000 Kč bez DPH / 181.500 Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní 
smlouvu
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2018
17/112/18/RM – ukládá odboru majetkovému provést revizi všech smluv uzavřených s poskyto-
vateli sdělovacích služeb, které se týkají nemovitých věcí města včetně smluv jeho příspěvkových 
organizací. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 7. 2018
18/112/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace: – FV02438.0082 
z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Bezpečnost ICT Velká Bíteš 2018“.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 7. 2018
19/112/18/RM – schvaluje platový výměr ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města 
Velké Bíteše, příspěvková organizace s účinností od 01. 07. 2018 a vyplacení odměny řediteli 
Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace za 2. čtvrtletí 
roku 2018. 
odpovědnost: rada města termín: 1. 7. 2018
20/112/18/RM – schvaluje platový výměr ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 1. 8. 2018
21/112/18/RM – schvaluje platový výměr ředitelky Základní školy Velká Bíteš, příspěvková orga-
nizace s účinností od 1. 8. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 1. 8. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 113/2018 KONANÉ DNE 2. ČERVENCE 2018 
 
2/113/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 112/2018 ze dne 25. 6. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 2. 7. 2018
3/113/18/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 6/2018. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2018
4/113/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně převést drobný dlouhodobý majetek 
umístěný v objektu Letná 130 z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Informačního 
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace dle předloženého soupisu 
majetku. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
5/113/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy KVK Klimatizace spol. s r.o.,  
IČ: 26923718, se sídlem Zdráhalova 1748/11, Černá Pole, Brno na dodávku a montáž vzduchotech-
niky v MŠ U Stadionu č.p. 538 za cenu 355.358,- Kč včetně DPH. Současně RM rozhoduje na tyto 
práce s firmou KVK Klimatizace spol. s r.o. uzavřít smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
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6/113/18/RM – rozhoduje v rámci výjimky z vnitřního předpisu – Postup zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu - přijmout cenovou nabídku firmy ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992,  
594 01 Velké Meziříčí na akci „Odvlhčení části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš“,  
ve výši 457.661,- Kč včetně DPH a uzavřít smlouvu o dílo na předmětné práce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
7/113/18/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2018:
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace 
• řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace 
• ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace 
• řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace 
• řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace 
• řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2018
8/113/18/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2018 jednateli společnosti.
odpovědnost: jednatel TS termín: 31. 7. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 114/2018 KONANÉ DNE 16. ČERVENCE 2018 
 
2/114/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 113/2018 ze dne 2. 7. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 16. 7. 2018
3/114/18/RM – bere na vědomí vyjádření Tenisového clubu města Velká Bíteš doručené pod 
č.j. MÚVB/3909/18.
4/114/18/RM – rozhoduje povolit Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěv-
kové organizaci výjimku z maximálního počtu žáků na 34 žáků pro jednu třídu na školní rok 
2018/2019 od 1. 9. 2018.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2018
5/114/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4456/18. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2018
6/114/18/RM – bere na vědomí předložené usnesení o odložení trestní věci podezření ze spá-
chání přečinu krádež, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že odcizil pamětní desku, 
která se nacházela v budově 2. stupně ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, a dále školní zvon, který se 
nacházel v budově 1. stupně ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 115. 
7/114/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na inves-
tiční akci „Velká Bíteš – novostavba 14 BD vodovod a jednotná kanalizace ulice U Stadionu“ 
ve výši Kč 89.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sáza-
vou, IČ: 43383513, v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2018
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8/114/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů účelově neurčených Zá-
kladní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti  
č.j. MÚVB/4560/18. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2018
9/114/18/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného majetku dle žádosti Základní 
umělecké školy, Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4559/18. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2018
10/114/18/RM – rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové 
organizaci výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2018/2019 od 1. 9. 2018, 
a to ve dvou třídách na 28 dětí na třídu a ve dvou třídách na 25 dětí na třídu.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2018
11/114/18/RM – rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na 
rok 2018 „Finanční pomoc postiženým dětem“ na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/4050/18 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uve-
deným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2018
12/114/18/RM – rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na 
rok 2018 „Finanční pomoc postiženým dětem“ na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/4049/18 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uve-
deným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2018
13/114/18/RM – rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na 
rok 2018 „Finanční pomoc postiženým dětem“ na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/4428/18 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uve-
deným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2018
14/114/18/RM – rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na 
rok 2018 „Finanční pomoc postiženým dětem“ na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/4433/18 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uve-
deným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2018
15/114/18/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/1007/18 ve výši 5.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2018
16/114/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC PBS Velká Bíteš dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/4506/18 ve výši 85.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvede-
ným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2018
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17/114/18/RM – rozhoduje poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu 
města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/4425/18 ve výši 30.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uve-
deným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8.2018
18/114/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/4573/18 ve výši 105.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvede-
ným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2018
19/114/18/RM – rozhoduje poskytnout SDH Velká Bíteš finanční dar z rozpočtu města Velká 
Bíteš na rok 2018 ve výši 18.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8.2018
20/114/18/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města  
č. 7/2018. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2018
21/114/18/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Masarykovo ná-
městí 84, Velká Bíteš ke dni 31. 7. 2018.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 84,  
Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019 za nájemné 52,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2018
22/114/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu bytu, na ulici U Stadionu 548, Velká Bí-
teš na dobu určitou od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/ 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. 7. 2018
23/114/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně převést část pozemku p.č. 2469/1 
oddělenou geometrickým plánem č. 2546-6012/2017 a nově označenou p.č. 2469/4 ostatní 
plocha o výměře 22 m2 a části pozemku p.č. 2473/6 oddělené geometrickým plánem č. 2546-
6012/2017 a nově označené p.č. 2473/10 trvalý travní porost o výměře 46 m2 a p.č. 2473/8 
trvalý travní porost o výměře 11 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do 
vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
24/114/18/RM – rozhoduje revokovat usnesení Rady města Velká Bíteš č. 10/112/18/RM ze 
dne 25. 6. 2018 a nahradit ho novým usnesením: RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části 
pozemku p.č. 1556/1 orná půda o výměře cca 800 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
25/114/18/RM – rozhoduje souhlasit s možností využití zdroje fondu odměn Mateřskou školou 
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4696/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2018
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26/114/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2539/70 
orná půda o výměře cca 530 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
27/114/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 23 orná půda o výměře cca 160 
m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4599 orná půda 
o výměře cca 121 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš a pozemku p.č. 3008/11 ostatní 
plocha, silnice o výměře 178 m2 i části pozemků p.č. 4595 orná půda o výměře cca 20 m2, p.č. 4594 orná 
půda o výměře cca 92 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr 
pozemků ze strany města ve výši 120,- Kč/m2. Náklady na směnu pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8.2018
28/114/18/RM – rozhoduje zrušit usnesení Rady města Velká Bíteš č. 37/32/15/RM ze dne  
9. 11. 2015 a požádat autorský tým o předložení aktualizované koncepce zpracování bítešských 
dějin do 31. 10. 2018.
odpovědnost: starosta termín: 31. 8. 2018
29/114/18/RM – rozhoduje nevyhovět připomínkám vlastníků pozemků p.č. 4473/2,  
p.č. 4473/4, p.č. 4473/6, p.č. 4473/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš k dohodě o jejich finančním 
příspěvku ve výši 100,- Kč/m2 uvedeného pozemku na vybudování hlavních řadů vodovodu, 
splaškové kanalizace a komunikace na p.č. 4473/3 v k.ú. Velká Bíteš a úhradě skutečně vyna-
ložených nákladů na vybudování přípojek vody a splaškové kanalizace na každém z pozemků 
p.č. 4473/2, p.č. 4473/4, p.č. 4473/6, p.č. 4473/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
30/114/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce následujících nemovitostí:
- pozemek 724/1 zahrada o výměře 1162 m2,
-  pozemek p.č. 724/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2, jehož součástí je budova  

bez čp/če garáž,
- pozemek p.č. 727/8 ostatní plocha, zeleň o výměře 106 m2,
- pozemek p.č. 2294/41 zahrada o výměře 2 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a spolkem Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Velká 
Bíteš, IČ: 712 22 553, se sídlem Za Školou 277, 595 01 Velká Bíteš jako vypůjčitelem na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
31/114/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout
a)  nevyhovět žádosti o prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu na p.č. 84/11 v k.ú. 

Ludvíkov u Velké Bíteše,
b)  uzavřít dohodu o vrácení smluvní pokuty ve výši 127.600,- Kč v případě, že na p.č. 84/11  

v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše dokončí výstavbu rodinného domu do 29. 9. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
32/114/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku účastníka INGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13 
Sloup, IČ: 293 77 340 na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu 
„Domov se zvláštním režimem“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 1.741.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
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33/114/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku účastníka PROFI Jihlava, spol. s r.o., 
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ: 181 98 228 na „Projektovou dokumentaci pro stavební po-
volení a provádění stavby II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat“ a uzavřít s ním smlouvu 
o dílo s cenou díla 1.950.000 Kč bez DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
34/114/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 524/1 o výměře 519 m2 
v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 115/2018 KONANÉ DNE 6. SRPNA 2018 
 
2/115/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 114/2018 ze dne 16. 7. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 6. 8. 2018
3/115/18/RM – rozhoduje poskytnout dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na 
základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4868/18 ve výši 15.000 Kč  
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8.2018
4/115/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10% sleva a bez 
notářského zápisu (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. 8.2018
5/115/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
6/115/18/RM – rozhoduje souhlasit se zrušením autobusové zastávky „Velká Bíteš – ropovod“. 
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 9.2018 
7/115/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 153.942,20 Kč bez DPH, 
186.270,10 Kč včetně DPH, od společnosti HZB spol. s r.o., Pražská 548/136, 642 00 Brno, 
Bosonohy, IČ: 25510916 na realizaci výměny oken a dveří (místo stávajících dřevěných vý-
plňových prvků nové plastové) v obvodovém plášti budovy č.p. 11 v Jindřichově, obec Velká 
Bíteš, parc.č.st. 12 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018 
8/115/18/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 
57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu 
obcí při zabezpečování vzdělávání ve výši 334 388,- Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2018
9/115/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2539/99  
o výměře cca 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
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10/115/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 1673 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
11/115/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 2539/93 orná půda  
o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
12/115/18/RM – rozhoduje naložit s předměty, které byly nalezené na území města Velká Bíteš 
v roce 2015 a které dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
přešly do vlastnictví města, dle návrhu odboru správního. 
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 8. 2018 
13/115/18/RM – rozhoduje revokovat usnesení Rady města Velká Bíteš č. 7/110/18/RM ze dne 
11. 6. 2018 tak, že ho nahrazuje novým usnesením ve znění: 
RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní charitě Žďár nad Sázavou dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/3777/18 ve výši 236.450 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvede-
ným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 24. 9.2018
14/115/18/RM – bere na vědomí sdělení velitele ZSJ Velká Bíteš doručené pod  
č.j. MÚVB/5225/18. 
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 8. 2018
15/115/18/RM – rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci a výpůjčce věcných prostředků po-
žární ochrany pro havarijní zajištění ropovodu Družba uzavřenou mezi MERO ČR, a.s. Vel-
truská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 60193468, Městem Velká Bíteš a HZS Kraje 
Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO 70885184.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 8. 2018
16/115/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt:
-  část pozemku p.č. 2539/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2318-153/2016 a nově označe-

nou p.č. 2539/178 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 493 m2,
-  část pozemku p.č. 2538/11 oddělenou geometrickým plánem č. 2318-153/2016 a nově ozna-

čenou p.č. 2538/11 trvalý travní porost o výměře 273 m2,
-  část pozemku p.č. 2539/84 oddělenou geometrickým plánem č. 2885-72/2018 a nově označe-

nou díl „a“ o výměře 217 m2,
-  část pozemku p.č. 2539/85 oddělenou geometrickým plánem č. 2885-72/2018 a nově označe-

nou díl „b“ o výměře 152 m2

-  pozemek p.č. 2539/63 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 461 m2

vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš s tím, že město uhradí náklady související s nabytím 
pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 9. 2018
17/115/18/RM – pověřuje odbor majetkový zpracováním koncepce využití areálu bývalé ci-
helny ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
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18/115/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 2540 trvalý travní po-
rost o výměře cca 514 m2 a části pozemku p.č. 2563/5 trvalý travní porost o výměře cca 306 m2 
v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 24/2018 KONANÉHO DNE 11. ČERVNA 2018 
 
1/24/18/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Ing. Aloise Kou-
kolu, CSc..
3/24/18/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 3/2018 schválené radou města dne 
23. 4. 2018. 
4/24/18/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 4/2018.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2018
5/24/18/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 5. 2018.
6/24/18/ZM: bere na vědomí zápis č. 15/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva 
města Velká Bíteš konaného ve dnech 23. a 30. 5. 2018. 
7/24/18/ZM: rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č. 2539/70 a po-
zemku parc.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Luční“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2018
8/24/18/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt bývalou silnici III/3791a včetně všech součástí 
a příslušenství a pozemků p.č. 128 ostatní plocha, silnice o výměře 846 m2, p.č. 3007/13 
ostatní plocha, silnice o výměře 1716 m2, p.č. 3011/33 ostatní plocha, silnice o výměře 1444 
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vyso-
čina, IČ: 708 907 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady 
související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš. 
Současně ZM souhlasí se zařazením uvedené bývalé silnice do sítě místních komunikací 
města Velká Bíteš, kategorie III. třídy. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
24/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 37/5 zahrada o výměře 13 m2 v k.ú. 
Košíkov za cenu 80,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru ne-
movitostí uhradí město Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
10/24/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 88 zahrada o výměře 25 m2 v k.ú. 
Košíkov za cenu 80,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru ne-
movitostí uhradí město Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
11/24/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 1620/8 ostatní plocha, silnice o výměře 
167 m2 a část pozemku p.č. 1518/7 orná půda o výměře cca 123 m2 v k.ú. Březské za cenu  
120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
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12/24/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt části pozemku p.č. 3236 orná půda o výměře cca 48 m2 
a cca 251 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 1620/13 ostatní plocha, silnice o výměře cca 
20 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí 
částí uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
3/24/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 463 oddělenou geometrickým plánem  
č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 463/2 zahrada o výměře 15 m2 a část pozemku p.č. 464 
oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 464/2 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady souvi-
sející s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
14/24/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 469 oddělenou geometrickým plá-
nem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 469/2 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
15/24/18/ZM: 
a)  bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/89 

orná půda o výměře cca 1427 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, 
minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 
50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi 
let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto po-
zemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného 
pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b)  otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny,
c)  rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/89 orná půda o výměře cca 1427 m2 v k.ú. 

a obci Velká Bíteš za cenu 1.225 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, 
že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k za-
hájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš 
smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem 
kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny ve výši 1.051 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
16/24/18/ZM: 
a)  bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/90 

orná půda o výměře cca 1121 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, 
minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 
50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi 
let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto po-
zemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného 
pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,
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b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny,
c)  rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/90 orná půda o výměře cca 1121 m2 v k.ú. 

a obci Velká Bíteš za cenu 1.235 Kč/m2 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního 
nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, 
příp. k zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu 
Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související 
s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny ve výši 1.225 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
17/24/18/ZM: 
a)  bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/91 

orná půda o výměře cca 750 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, 
minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 
50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi 
let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto po-
zemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného 
pozemku, byly doručeny čtyři nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny,
c)  rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/91 orná půda o výměře cca 750 m2 v k.ú.  

a obci Velká Bíteš za cenu 1.255 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, 
že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k za-
hájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš 
smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem 
kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d)  nepřijímá nabídku kupní ceny
 ve výši 1.212 Kč/m2,
 ve výši 1.042 Kč/m2,
 ve výši 1.225 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
18/24/18/ZM: rozhoduje směnit části pozemku p.č. 2282 oddělené geometrickým plánem  
č. 2556-42468/2017 a nově označené p.č. 2282/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
19 m2 a p.č. 2282/8 trvalý travní porost o výměře 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví 
města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství za část pozemku p.č. 2283/2 oddělenou 
geometrickým plánem č. 2556-42468/2017 a nově označenou p.č. 2283/7 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš včetně 
všech součástí a příslušenství, zejména včetně části propustku a zpevněné asfaltové plochy,  
s tím, že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2018
19/24/18/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 53/2 oddělenou geometrickým plánem  
č. 2456-367/2017 a nově označenou p.č. 53/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Technických služeb Velká 
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Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš za pozemek  
p. č. 1342/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2 v a pozemek p.č. 1342/31 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 3 m2 vše k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví Technických služeb Velká 
Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš s tím,  
že rozdíl výměr pozemků bude městu uhrazen cenou obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
ve výši 489.600,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
20/24/18/ZM: rozhoduje odepsat pohledávku ve výši 20.489,00 Kč po zemřelém. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2018
21/24/18/ZM: rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 
57, PSČ 587 33 předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy 
a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
22/24/18/ZM: bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká 
Bíteš č. 22/2018 konaného dne 29. 1. 2018, č. 23/2018 konaného dne 9. 4. 2018 a č. 24/2018 
konaného dne 9. 5. 2018. 
23/24/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 231 
m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí 
části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 23. srpna 2018 oslavili diamantovou svatbu
manželé

 Věra a František PLECHATÍ
z Velké Bíteše.

K šedesáti společně prožitým rokům
jim s uznáním gratulují členky SPOZ.

Dne 24. srpna 2018 oslavili zlatou svatbu
manželé

Jarmila a Jan Sladkých
z Velké Bíteše.

K padesáti společně prožitým rokům
 přejí všechno nejlepší členky SPOZ.

Ke gratulacím se připojuje také redakce Zpravodaje.

Komerční sdělení / Inzerce
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VZPOMÍNÁME

Uvadla růže, lístky pomalu padají do trávy, ztrácí se jako roky,  
na které hledíme z povzdálí…
Dne 11. září 2018 uplyne dvacet smutných roků, kdy nás náhle 
ve věku 31 let opustil náš syn, bratr, strýc, manžel a tatínek pan 
Rostislav Koukola z Velké Bíteše.

Rodina upřímně děkuje všem, kteří vzpomenou s námi.

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sečení a mulčování trávy tel. č.: 608 065 337        

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

Lesní družstvo svazu obcí prodá palivové dřevo v celých délkách, možnost dovozu  
(za úplatu), informace podá pan Jaroslav Krupička – tel. č. 728 166 926.

Koupím chalupu nebo dům k trvalému bydlení, zahrada výhodou.  737 577 906

Nutně hledám byt. S opravami počítám. Balkon výhodou. Dohoda jistá. 737 577 906

Prodám byt OV 2+1 ve Velké Bíteši, ulice U Stadionu, plocha 52,5 + sklep + balkon, 
cihlový dům, cena dohodou. Tel. č.: 731 044 792.

Hledám k pronájmu garáž ve Velké Bíteši. Spěchá! Prosím nabídněte. Tel.: 739 588 330.

Komerční sdělení / Inzerce
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Sponzoři: Styl O
P Prostějov Velká Bíteš; Květinová inspirace Kateřina N
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cová; Technické služby 

Velká Bíteš, s.r.o.;  Inform
ační centrum

 a Klub kultury Velká Bíteš; Vlasové studio ELL; Kosm
etický 

salon Iveta Božková; Svatební salon M
arilyn; občerstvení zajišťuje N

aše Bítešská.

Mighty Shake

     Street Dance Show
Moderní gymnastika

Mažoretky Pusinky

    mistryně ČR 2018Veronika Svobodová

       zpěv
Dechový soubor

    ZUŠ Velká Bíteš
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