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2 Zpravodaj Velká Bíteš

ned le 13. ervna 2010 v 15 hodin 
P ehlídka d tských folklorních skupin na nádvo í M stského muzea 

ve Velké Bíteši. Vystoupí folklorní kroužky Bítešánek, Sluní ko, 
d tské skupiny národopisného souboru Bítešan  

a K emínek z Nám št  nad Oslavou. 

V p ípad  deštivého po así se akce nekoná - tel. 566 532 342
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POZNÁVÁME SV J REGION
O ECHOV S MÍSTNÍ ÁSTÍ RONOV

IV.
N a u  n á  s t e z k a

pokra ování

10. Haugwitzovy studánky (11,5 km)
     Sešli jsme do místa, nazývaného „Studený žleb“, které lesníci považují za lokalitu, 
vyzna ující se r stem nejkvalitn jšího d íví v celém osovském revíru. P í inou je p í-
hodné mikroklima, které se nabízí ke znovuvysazování p vodních d evin, a to buku i 
vzácné jedle. Um lá obnova jedle a buku v maloplošných prvcích (násecích a kotlících) 
je dopl ována p irozenou obnovou smrku. Výsledkem tohoto dlouhodobého snažení 
n kolika generací lesník  bude znovu obnovený zdravý smíšený les, odolný v i kala-
mitám i šk dc m. Sou asné snažení lesních hospodá  zhodnotí až budoucí generace. 
Nyní k vlastním studánkám. P vodní p írodní m lké studánky se vyzna ovaly zname-
nitou osv žující vodou, a proto je majitel osovského panství hrab  Haugwitz nechal 
obroubit. I v sou asné dob  p sobí toto utajené místo p íjemným i uklid ujícím dojmem 
a je dobrou vizitkou lesních hospodá .

     Pokra ujeme ve sm ru prohlídky po lesní cest , u které stojí informa ní tabule, 
sm rem jihozápadním (tj. jsme-li elem k informa ní tabuli – oto íme se doleva), až 
p ijdeme na za átek chatové oblasti a na okraji lesa protneme zpevn nou lesní cestu 
Rohy – Ondrušky. Zde uvidíme další informa ní tabuli:

11. Císa ská cesta (12,3 km)
     Císa ských cest vedoucích p es území ech a Moravy bylo více, n které jsou v histo-
rických materiálech ozna ovány již jako silnice. Jedna z nejznám jších spojovala Prahu 
s Vídní a vedla p es Jihlavu a Moravské Bud jovice. Tato naše „císa ská cesta“ spojova-
la sever ech s Moravou a Dolním Rakouskem. Její t leso je dodnes patrné na n kolika 
obnažených místech, která nalezneme, jdeme-li po zpevn né lesní cest  od našeho sta-
novišt  (na okraji lesa) sm rem na Ondrušky (tj. na východ). Povrch cesty byl vydlážd n 
oblými kameny a zakon en z etelnými, vyvýšenými okraji. Cesta dále procházela obcí 
Ondrušky, lesem Ochoza a stá ela se na jih kolem zámku Osová, sídla hrab cího rodu 
Haugwitz , kte í osovské panství zakoupili v roce 1797. Pat ilo k n mu 430 ha orné p dy 
a luk ve ty ech dvorech, 51 ha vodních ploch rybník , 188 ha lesa v revíru Víckov a 674 
ha lesa na revíru Rohy (naše p íští zastávka). Kdo by se necht l vracet zp t do O echova, 
m že pokra ovat po této cest   do Osové a odtud dojít na 1,5 km vzdálenou vlakovou za-
stávku Vlkov u Tišnova. Na informa ní tabuli je dále pojednáno o cestách a rostlinách, o 
jejich zvláštním propojení: „Cesty, lidské cestování a p emís ování zboží byly od nepa-
m ti p í inou st hování rostlinných druh  na takové vzdálenosti, kterých by rostliny ne-
mohly vlastními silami dosáhnout...“. Tak tomu bylo i v dobách používání této císa ské 
cesty. Zavle ené druhy se usídlovaly v nových areálech a asto výrazn  potla ily p vodní 
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Zpravodaj Velká Bíteš4

vegetaci. N které druhy byly dovezeny úmysln , aby zkrášlily zahrady a parky kolem 
st edov kých šlechtických sídel a asem se dostaly do volné p írody, kde se i dnes obtíž-
n  likvidují. Mezi tyto zavle ené agresivní druhy pat í zejména (na tabuli vyobrazené) 
bolševník velkolepý (obrovský), k ídlatka japonská a netýkavka žláznatá. 
   
     Další naší zastávkou budou známé „Rohy“, na které dojdeme bu  po lesní cest   ve 
sm ru, kterým jsme p išli - (viz mapka v b eznovém ísle Z.), nebo vpravo po zpevn né 
lesní cest  (kratší varianta) . V prvním p ípad   dojdeme na silnici Sk iná ov – He -
manov a p jdeme po ní sm rem severním (na He manov) až dojdeme ke k ižovatce se 
zpevn nou lesní cestou (po které bychom p išli v druhém p ípad )) a dáme se sm rem 
doleva, asi po t ech stech metrech jsme u cíle.

12. Myslivna Rohy  (14,5 km)
     P išli jsme do krásného, tichého zákoutí na úpatí Svaté hory a p ed námi se zde, upro-
st ed les , ne ekan  jako v pohádce, náhle objeví p kn  upravená myslivna Les  eské 
republiky, dopln ná menším rekrea ním areálem. P vodn  zde stávaly hospodá ské bu-
dovy poplužního dvora, obklopené asi 50 ha orné p dy a luk. („Poplužní dv r“ -  histo-
rický název pro panský, nebo-li vrchnostenský dv r, ke kterému náležela dominikální 
p da, tzn. spravovaná p ímo v režii šlechtic , na které pracovali robotníci a námezdní 
d lníci, a která až do roku 1757 nepodléhala zdan ní).
     V roce 1800 byl dv r i s pozemky vykoupen novým majitelem osovského panství – 
Jind ichem Vilémem Haugwitcem. Pozemky byly zalesn ny a na míst  dvora postavena 
myslivna jako sídlo panského revíru „Rohy“. Ta byla údajn  kolem roku 1900 p estav -
na do podoby záme ku pro hrab nku z rodu Haugwitz . Po její  p ed asné smrti byl zá-
me ek upraven a od roku 1908 op t využíván jako fo tovna. V roce 1940 byla p istav na 
hájenka, zbouraná po roce 1990, aby uvolnila místo tenisovým kurt m. Sou asná bu-
dova myslivny, která je správní budovou revíru Osová, v sob  skrývá i p kn  upravené 
prostory, sloužící k reprezentaci Les  eské republiky i k rekreaci jejich zam stnanc .

   

Pokra ování p íšt .
                                                                                                                 Alois Koukola

Myslivna Rohy. Foto: Alois Koukola
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NABÍDKA PROGRAM  A AKCÍ
Pátek dne 4. ervna 2010 v 9 hodin
VESELÝ DEN – d tské dopoledne plné her, sout ží a tancování - vstupné 30 K
„Oranžové h išt “, Tyršova ulice
Organizuje Informa ní centrum a Klub kultury

Pátek dne 4. ervna 2010 v 15 hodin
D TSKÝ DEN U PEJSKA
Areál Kynologického klubu (cvi išt  u cihelny)
Organizuje Kynologický klub

Pond lí dne 7. ervna 2010 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZ  JAROSLAVA MAT JKY A DOMINIKA PETRA
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám stí 5
Organizuje Informa ní centrum a Klub kultury

Úterý 8. ervna – 25. ervna 2010
Otevírací doba: po-pá 8.00 – 15.30 hodin, ob dová p estávka 11.30 – 12.00 hodin
so-ne 13.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZ  JAROSLAVA MAT JKY A DOMINIKA PETRA
Viz pozvánka uvnit  Zpravodaje
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám stí 5
Organizuje Informa ní centrum a Klub kultury

St eda 9. - tvrtek 10. ervna 2010
Otevírací doba: st eda 14.00 – 18.00 hodin, tvrtek  8.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA ZÁV RE NÝCH PRACÍ ŽÁK  3. RO NÍK  – obor  vzd lání 
Obráb  kov , Kade ník, Kucha  – íšník a Cukrá  – výroba
V prostorách SOŠ Jana Tiraye, Lánice 300

Pátek dne 11. ervna 2010 od 15 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST „PÍSNI KY S KOVBOJEM“ (tentokrát ve stylu country)
Organizuje MŠ U Stadionu

Sobota dne 12. ervna 2010 od 9.30 hodin
TURNAJ FOTBALOVÝCH P ÍPRAVEK
Fotbalové h išt , Vlkovská ulice

Sobota dne 12. ervna 2010
DIVADELNÍ P EDSTAVENÍ BALADA PRO BANDITU
Horácké divadlo v Jihlav
V 17.30 hodin odjezd od Informa ního centra, Masarykovo nám stí 5
Organizuje Informa ní centrum a Klub kultury
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Ned le dne 13. ervna 2010 v 15 hodin
MLADÉ BÍTEŠSKO – d tská folklorní p ehlídka
Atrium domu íslo 5 na Masarykov  nám stí
Organizuje IC a KK, Muzejní spolek Velkobítešska a M stské muzeum

St eda dne 16. ervna 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB – beseda s p íslušníky Obvodního odd lení Policie R Velká Bíteš
Kulturní d m, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub

Pond lí dne 21. ervna 2010 v 16 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Kulturní d m, Vlkovská 482

Pátek dne 25. ervna 2010 v 17 hodin
NELE ! NA PROGRAMU ZELE  – ešení problém  životního prost edí v našem 
m st  (ve ejné plánovací setkání)
M stké muzeum, Masarykovo nám stí 5

Sobota 26. - ned le 27. ervna 2010
Otevírací doba: sobota 13.00 – 18.00 hodin, ned le 8.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA KRÁLÍK
V chovatelském areálu Lánice . 55
Organizuje eský svaz chovatel

Sobota dne 26. ervna 2010 v 18 hodin
MÓDNÍ P EHLÍDKA sportovních od v  zna ky LOAP, novinky svatebních šat  
salonu INA pí. Rybní kové, spodní prádlo (viz. up esn ní programu na plakátech nebo 
v Informa ním centru, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš)
B hem akce bude probíhat prodej sportovních od v  s 20% slevou 
Kulturní d m, Vlkovská 482
Organizuje Informa ní centrum a Klub kultury

Ned le dne 27. ervna 2010 
VELKOBÍTEŠSKÁ POU
Masarykovo nám stí

INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY M STA 

. 07/10 KONANÉHO DNE 12. DUBNA 2010
12/07/10/RM - rozhoduje uzav ít dodatek .1 ke smlouv  o dílo s GB-geodezie, spol. 
s r.o., Lazaretní 13, 615 00 Brno, kterou se m ní frekvence aktualizací DTMM Velká 
Bíteš, 
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16.4.2010
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13/07/10/RM - rozhoduje p ijmout cenovou nabídku spole nosti RENARDS, s.r.o., 
Víde ská 7, 639 00 Brno, na plný dota ní management akce „Snížení energetické ná-
ro nosti objektu MŠ ve m st  Velká Bíteš“ ve výši K  58.800,- v etn  DPH a sou asn  
uzav ít s touto spole ností p edloženou smlouvu o dílo
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16.4.2010

14/07/10/RM - rozhoduje p ijmout cenovou nabídku na „Opravu st echy SOŠ Jana 
Tiraye“ rmy BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169, 594 01 Velké Mezi í í, ve 
výši K  297.500,- v etn  DPH a uzav ít p edloženou smlouvu o dílo
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16.4.2010

16/07/10/RM - rozhoduje uzav ít Dodatek . 2 smlouvy o dílo . objednatele 2002/2008, 
. zhotovitele 1080119, na projekt „Modernizace SOŠ Jana Tiraye za ú elem zkvalitn ní 

výuky ve Velké Bíteši“ se spole ností RENARDS, s.r.o., Víde ská 7, 639 00 Brno, kte-
rou se m ní po et etap projektu
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16.4.2010

17/07/10/RM - rozhoduje uzav ít Licen ní smlouvu o ve ejném provozování hudeb-
ních d l - užití hudebních d l prost ednictvím místního rozhlasu, a to s Ochranným sva-
zem autorským pro práva k díl m hudebním, o.s. Praha, na dobu ur itou do 31.12.2010
odpov dnost: starosta, místostarostka termín: 16.4.2010

19/07/10/RM - rozhoduje uzav ít Dodatek . 1 ke Smlouv  o poskytnutí podpory ze 
dne 1.7.2010 na realizaci projektu z Fondu Vyso iny . 822909 - prodloužení termínu 
jeho ukon ení do 1.6.2010
odpov dnost: starosta, místostarostka termín: 16.4.2010

21/07/10/RM - rozhoduje uzav ít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru v objektu 
Lánice .p. 42, Velká Bíteš, o celkové podlahové ploše 83,85 m2 žadateli za ro ní ná-
jemné ve výši K  37 913,30 s podmínkou, že p ed uzav ením nájemní smlouvy bude 
faktickým uživatelem nebytových prostor, uhrazen nedoplatek vzniklý v souvislosti s 
užíváním p edm tných prostor od 01.09.2009 do doby vzniku nového nájemního vztahu
odpov dnost: ENCOM termín: 30.4.2010

22/07/10/RM - rozhoduje jako pronajímatel pozemk  p. . 47/1, p. . 62, p. . 63, p. . 66, 
p. . 67 a ásti pozemku p. . 84/1, vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, neud lit nájemci 
ve smyslu lánku IV. nájemní smlouvy ze dne 10.11.2008 souhlas s podnájmem p ed-
m tných pozemk  pro žadatele
odpov dnost: rada m sta termín: 12.4.2010

23/07/10/RM - rozhoduje p ijmout cenovou nabídku rmy David spol. s.r.o., Vel-
ká Bíteš, na technické úpravy Mate ské školy Velká Bíteš, Masarykovo nám stí 86,
odstran ní nedostatk  dle KHS - ve výši K  65.152,80 v etn  DPH s tím, že akce bude 

nancována m stem v rámci rozpo tového opat ení . 4/2010
odpov dnost: editelka MŠ, odbor nan ní termín: 31.8.2010
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24/07/10/RM - rozhoduje p ijmout cenovou nabídku rmy ONYXwood spol. s.r.o., 
Žernovická 257, Prachatice, I : 25178644, na dodávku (montáž, zpevn ná plocha pod 
prvky, výkopové práce, doprava, info cedule + návod) 4 ks herních prvk  pro Odpo in-
kovou zahradu pro ve ejnost v celkové výši K  239.913,- v etn  DPH
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16.4.2010

30/07/10/RM - rozhoduje vylou it z výb rového ízení k pln ní ve ejné zakázky „Re-
konstrukce komunikace a chodníku v ul. Hrn í ská a Peroutkova, Velká Bíteš“ rmu 
JCZ s.r.o. Maršovice 92, 592 31 Nové M sto na Morav , a to z d vodu neúplnosti po-
žadovaného obsahu dokumentace. Sou asn  RM rozhoduje vybrat k pln ní p edm tné 
ve ejné zakázky rmu COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava, a to s nabídkovou 
cenou K  1.377.430,- v etn  DPH
odpov dnost: rada m sta termín: 12.4.2010

37/07/10/RM - rozhoduje p ijmout cenovou nabídku rmy COLAS CZ, a.s., Praha, 
provoz Ž ár nad Sázavou ve výši K  321.206,16 v etn  DPH a uzav ít smlouvu o dílo 
. JI-ZR-2010-011 na akci „Rekonstrukce Masarykova nám stí - dlážd ní ve ejné plo-

chy nám stí, Velká Bíteš“
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16.4.2010

38/07/10/RM - rozhoduje uzav ít s editelstvím silnic a dálnic R smlouvu . 12 PO-
000 024, P/ZS/12/10 o podmínkách z ízení a budoucí smlouv  o právu v cného b eme-
ne pro p ípad realizace stavby „Optická sí  Velká Bíteš“
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 20.4.2010

44/07/10/RM - rozhoduje uzav ít Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Programu 
prevence kriminality kraje Vyso ina 2010, poskytovatel dotace Vyso ina, výše dotace 
K  227.000,-, p edm t realizace „M stský mobilní kamerový dohlížecí systém Velká 
Bíteš“
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 20.4.2010

47/07/10/RM - schvaluje poskytnutí 2/5 provozní dotace dle rozpo tu roku 2010 ve 
výši K  150.000,- pro Základní školu Velká Bíteš, Tišnovská 116, a to za ú elem p ipra-
vované realizace schváleného projektu kraje Vyso ina
odpov dnost: editelka ZŠ Tišnovská, odbor nan ní termín: 25.4.2010

48/07/10/RM - bere na v domí žádost ob anského sdružení Bítešský hudební p lkruh 
o poskytnutí nan ního p ísp vku ve výši K  50.000,- s tím, že tato bude ešena po 
vyú tování hudební sezóny 2009/2010 a v návaznosti na možnosti rozpo tu m sta pro 
rok 2010
odpov dnost: rada m sta, odbor nan ní termín: 12.4.2010

49/07/10/RM - schvaluje poskytnutí nan ního p ísp vku ve výši K  2.000,- Oblastní 
odbo ce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Ž ár nad Sázavou
odpov dnost: odbor nan ní termín: 30.4.2010
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51/07/10/RM - schvaluje poskytnutí nan ního p ísp vku ve výši K  10.000,- Územní 
organizaci Svazu diabetik  R Velká Bíteš
odpov dnost: odbor nan ní termín: 30.4.2010

53/07/10/RM - schvaluje poskytnutí nan ního p ísp vku ve výši K  15.000,- Základní 
organizaci Svazu postižených civiliza ními chorobami v R Velká Bíteš
odpov dnost: odbor nan ní termín: 30.4.2010

54/07/10/RM - schvaluje poskytnutí nan ního p ísp vku ve výši K  2.000,- Národní-
mu institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace eské repub-
liky, o.s., Jihlava (NIPI)
odpov dnost: odbor nan ní termín: 30.4.2010

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY M STA 
. 08/10 KONANÉHO DNE 10. KV TNA 2010

3/08/10/RM - rozhoduje uzav ít Dodatek .2 ke Smlouv  o poskytnutí dotace na pro-
jekt Modernizace SOŠ Jana Tiraye za ú elem zkvalitn ní výuky ve Velké Bíteši s Regi-
onální radou regionu soudržnosti Jihovýchod .CZ.1.11/3.3.00/02.00649
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 24.5.2010

4/08/10/RM - rozhoduje p ijmout cenové nabídky na zm ny díla „Modernizace SOŠ 
Jana Tiraye za ú elem zkvalitn ní výuky ve Velké Bíteši“ a uzav ít Dodatek . 3 a Do-
datek . 4 s dodavatelem CSKA Karviná, s.r.o., Lešetínská 378/5a, 733 01 Karviná-Staré 
M sto
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 24.5.2010

5/08/10/RM - doporu uje zastupitelstvu m sta rozhodnout bezúplatn  nabýt níže uve-
dené nemovitosti do vlastnictví m sta Velká Bíteš, a to:
 • pozemek p. . 2047 o vým e 140 m2, na kterém se nachází p ístupová cesta k 
  prameništi sv. Antoní ek 
 • pozemek p. . 2049 o vým e 4821 m2, na kterém se nachází prameništ  
  sv. Antoní ek 
 • stavby vodních d l (tj. zá ez krytý - prameništ , vodojem sv. Antoní ek, odpad 
  z VDJ sv. Antoní ek), které se nacházejí na pozemku p. . 2049

vše v obci a v k.ú. Velká Bíteš z majetku Svazu vodovod  a kanalizací Ž ársko, I  
43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Ž ár nad Sázavou, s tím, že náklady spojené 
s p edáním majetku (tj. znalecký posudek, sepsání darovací smlouvy atd.) zajistí na své 
náklady dárce
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 21.6.2010

6/08/10/RM - bere na v domí výro ní zprávu Polikliniky Velká Bíteš, p ísp vkové 
organizace, Domova d chodc , za rok 2009, a schvaluje p edložený hospodá ský výsle-
dek v etn  p evodu vzniklého zisku do rezervního fondu
odpov dnost: editel Polikliniky  termín: 24.5.2010
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7/08/10/RM - rozhoduje uzav ít Smlouvu o výp j ce, p j itel EKO-KOM, a.s., Praha, 
p edm t výp j ky - bezplatné užívání 20 ks odpadových nádob, doba trvání smlouvy - 
ur itá do 31.12.2011
odpov dnost: starosta, místostarostka termín: 24.5.2010

8/08/10/RM - bere na v domí Žádosti o nesouhlasné stanovisko se z ízením letní za-
hrádky namísto parkování ve dvo e restaurace „Na 103“ a o instalaci pevných zábran 
p ed restaurací znemož ujících vjížd ní a parkování na chodníku a instalaci zákazové 
zna ky (zákaz vjezdu pop . zákaz odbo ení) v k ižovatce p ed restaurací p i vjezdu k 
nemovitostem v jejich vlastnictví, a to s tím, že žádost o instalaci zábran a zákazových 
zna ek zamítá
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 24.5.2010

9/08/10/RM - schvaluje ceny reklam ve Zpravodaji na internetových stránkách m sta 
Velké Bíteše dle p edloženého návrhu IC a KK m sta Velké Bíteše
odpov dnost: editelka IC a KK termín: 11.5.2010 

11/08/10/RM - schvaluje poskytnutí nan ního p ísp vku ve výši 10.000 K  na aktivity 
Kolpingovy rodiny Velká Bíteš
odpov dnost: odbor nan ní termín: 31.5.2010

12/08/10/RM - schvaluje poskytnutí nan ního p ísp vku ve výši 5.400 K  Bítešské 
kapele na náklady na elektrickou energii v objektu zkušebny
odpov dnost: odbor nan ní termín: 31.5.2010

13/08/10/RM - bere na v domí da ové p íjmy m sta za m síc I. - IV. roku 2010 v etn  
jejich porovnání na skute nost roku 2009 
odpov dnost: rada m sta termín: 10.5.2010

15/08/10/RM - schvaluje režim provozu MŠ Masarykovo nám stí 86 v m sících er-
venci a srpnu 2010 dle návrhu p edloženého editelkou MŠ
odpov dnost: editelka MŠ termín: 1.7.2010 

17/08/10/RM - rozhoduje souhlasit se stavbou silnice „I/37 Osová Bítýška-obchvat“ na 
pozemcích p. . PK 1148, p. . KN 1149, p. . KN 1148 a p. . KN 1565, vše v k.ú. Vlkov 
u Osové Bítýšky dle dokumentace pro územní rozhodnutí
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2010

18/08/10/RM - rozhoduje uzav ít nájemní smlouvu k bytu . 2 (vchod 1) v ulici U 
Stadionu 280, Velká Bíteš, výše nájmu 45 K /m2/m síc, doba trvání smlouvy ur itá po 
dobu trvání služebního pom ru nájemce u OOP Velká Bíteš
odpov dnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.5.2010

19/08/10/RM - rozhoduje uzav ít Smlouvu o právu provést stavbu „Velká Bíteš - zá-
chytné parkovišt “ pro umíst ní výústního objektu deš ové kanalizace do potoku Bí-
týška. Sou asn  bere na v domí informaci o kladných stanoviscích (vyjád eních) všech 
dot ených orgán  státní správy ve v ci dodate ného povolení „Velká Bíteš - záchytné 
parkovišt “
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 24.5.2010
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20/08/10/RM - schvaluje poskytnutí nan ního p ísp vku ve výši 4.000 K  Sdružení 
Nové M sto na Morav  o.s., Drobného 301, Nové M sto na Morav , na zajišt ní služby 
Raná pé e
odpov dnost: odbor nan ní termín: 31.5.2010

21/08/10/RM - rozhoduje uzav ít s rmou E.ON Distribuce, a.s., Smlouvu o právu pro-
vedení stavby na akci „Vedení VN do pr myslové zóny V“ a rovn ž Smlouvu o p evodu 
práv a povinností z územního rozhodnutí .j. MÚVB/1933/07/VÝST/RA-6623/2006 ze 
dne 29.4.2007. Sou asn  rada m sta deleguje pravomoc k uzavírání smluv o právu pro-
vedení stavby a smluv o p evodu práv a povinností z územního rozhodnutí na statutární 
zástupce m sta
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2010

24/08/10/RM - rozhoduje uzav ít s Pozemkovým fondem R Smlouvu o budoucí 
smlouv  o z ízení v cného b emene - Optická sí  Velká Bíteš, . smlouvy 1 008 C 10/51
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2010

25/08/10/RM - rozhoduje uzav ít Smlouvu o dílo . 06/2010 na vyhotovení ÚPD pro 
zm nu .5 ÚP m sta Velká Bíteš s Ing. arch. Alenou Koš álovou, architektonicko ur-
banistická projek ní kancelá , Zav ená 32, 634 00 Brno, cena díla 48.000 K  s DPH. 
Sou asn  rada m sta rozhoduje neuzav ít smlouvu o dílo na vyhotovení ÚPD pro zm nu 
. 5 ÚP m sta Velká Bíteš s Ing. arch. Ivonou Halvovou, Dolní 211/38, 59101 Ž ár nad 

Sázavou
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 17.5.2010

26/08/10/RM - schvaluje úpravu rozpo tu roku 2010 dle rozpo tového opat ení m sta 
. 6/2010

odpov dnost: odbor nan ní termín: 11.5.2010 

27/08/10/RM - ukládá Odboru výstavby a ŽP M Ú posoudit výši náklad  m sta na 
p ípadnou rekonstrukci nebytových prostor objektu Jihlavská 623 na garážová stání pro 
osobní automobily v etn  úpravy p íjezdové komunikace a p edložit rad  m sta k dal-
šímu projednání
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 21.5.2010

28/08/10/RM - bere na v domí Žádost o vyjád ení a zjednání nápravy ve v ci pokra-
ující a rozši ující se zem d lské innosti v zázemí a komplexu budov dvorního traktu 

nemovitosti .p.83 ve Velké Bíteši, a to spolu se stanoviskem Odboru výstavby a ŽP, 
M Ú Velká Bíteš. Rada m sta se obsahov  stejnou žádostí zabývala dne 19.11.2009 
s výsledkem, že ešení p edm tné záležitosti je v kompetenci M Ú, odboru výstavby 
a ŽP. Sou asn  uložila Odboru výstavby a ŽP M Ú Velká Bíteš, aby jí v termínu do 
11.12.2009 podal informaci o vývoji situace a p ijatých opat eních. Informaci odboru 
výstavby rada m sta následn  vzala svým usnesením . 14/19/09/RM ze dne 14.12.2009 
na v domí. Samospráva m sta proto op tovn  konstatuje, že p edm tná problematika 
je pln  v kompetenci státní správy a doporu uje žadateli procesn  využít jeho postavení 
ú astníka správního ízení
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10.6.2010 
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29/08/10/RM - bere na v domí petici STOP MRTVÉMU M STU! a konstatuje, že 
se seznámila s textem petice, provedla si vyhodnocení její deklarované hodnoty (když 
podpis  ob an  Velké Bíteše je mén  než 500 z 1190 celkových) a p ijala následující 
stanovisko:
 • zpoplatn ní parkování na Masarykov  nám stí je sou ástí komplexního ešení 
  parkování ve m st . Zadáním bylo vymístit celodenn  odstavená vozidla, která 
  blokovala pr b žné vým n  aut 
 • v sou asné dob  m sto buduje další (27) plnohodnotná stání podél celé Hrn í -
  ské ulice 
 • po šesti m sících provozu parkovacích automat  bude provedeno vyhodnocení 
  pozitivních i negativních dopad  tohoto kroku, protože 26 dn  (od zavedení 
  par kovného do podání petice) je dobou skute n  velmi krátkou a jen zkreslen  
  vypovídajícím podkladem pro jakékoliv další záv ry
odpov dnost: starosta, místostarostka termín: 24.5.2010

30/08/10/RM - ukládá M Ú, odboru výstavby a ŽP, prov it možnosti ve v ci zrušení 
zastávky autobusu sm r He manov, K ižanov a zrušení dopravní zna ky „zákaz stání“ 
p ed prodejnou potravin na Masarykov  nám stí
odpov dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 21.5.2010

31/08/10/RM - vyslovuje pod kování MUDr. Svatopluku Horkovi ze bezplatné prove-
dení léka ského vyšet ení len  zásahové jednotky a zam stnanc  m sta, které p edsta-
vuje dar m stu v hodnot  12.000 K
odpov dnost: rada m sta termín: 10.5.2010

32/08/10/RM - rozhoduje za adit do seznamu žadatel  o p ijetí do DPS m sta Velká 
Bíteš
odpov dnost: odbor správní termín: 20.5.2010

34/08//RM - doporu uje editeli ZŠ Sadová 579 tyto ceny za pronájem t locvi ných 
za ízení školy: velká t locvi na - 600 K / hod., malá t locvi na - 200 K / hod.,  
h išt  u ZŠ 200 K / hod.
odpov dnost: editel ZŠ termín: 30.6.2010

35/08/10/RM - bere na v domí informaci editele ZŠ Sadová 579 o získání podpory 
vzd lávacího projektu ZŠ „Semínka enviromentálního vzd lávání pro Vyso inu“ a ná-
sledné spolupráci s rmou Lesy m sta Velká Bíteš s.r.o. p i realizaci altánu u ZŠ na ulici 
Sadová
odpov dnost: rada m sta termín: 10.5.2010

NOV  REKLAMY I NA INTERNETU
(Nyní je možné za p íplatek umístit reklamu ve zpravodaji i na internetové stránky m sta).
P l vnit ní ernobílé strany 600 K  / 900 K
Vnit ní ernobílá strana 1.200 K  / 1.500 K

ernobílá p edposlední strana obalu 1.600 K  / 1.900 K
Barevná p edposlední strana obalu 2.600 K  / 2.900 K
Barevná zadní strana obalu 4.000 K  / 4.300 K
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SOUHRN  USNESENÍ  ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA M STA VELKÁ BÍTEŠ . 36/10 
KONANÉHO DNE 26. DUBNA 2010
4/1/36/10/ZM: rozhoduje úplatn  p evést bytovou jednotku . 209/7 (2+1) ve 2. NP, 
Lánice .p. 209, Velká Bíteš o celkové podlahové ploše 75,00 m2  v etn  spoluvlastnic-
kého podílu na spole ných ástech domu o velikosti 75/555, spoluvlastnického podílu 
o velikosti 75/555 na zastav ném pozemku p. . 562 - zastav ná plocha a nádvo í o 
vým e 736 m2 a dále spoluvlastnických podíl  ve výši id. 75/555 na pozemcích p. . 
563 - ostatní plocha, zele  o vým e 461 m2 a p. . 561 - ostatní plocha, zele  o vým e 
143 m2 uchaze i s nejvýhodn jší nabídkou

5/36/10/ZM: rozhoduje úplatn  p evést plynárenské za ízení v etn  všech sou ástí a 
p íslušenství, které je ve vlastnictví m sta Velká Bíteš a které bylo realizováno v rámci 
stavby „Rozší ení plynovodu ul Jihlavská I. Etapa“ v obci a k.ú. Velká Bíteš. Plynáren-
ské za ízení je speci kováno takto:
 - potrubí PE DN 90 .........318,15 m
 - potrubí PE DN 63............27,10 m
 - odvzdušn ní PE DN 25......1,8 m
 - p ípojky PE DN 25 ........117,10 m (18 ks)
za celkovou kupní cenu v etn  DPH 20%,  která iní 387.600 K  rm  JMP Net, s r.o., 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, I : 27689841

6/36/10/ZM: rozhoduje úplatn  nabýt pozemek parc. . 2729/9 - ostatní plocha , mani-
pula ní plocha o vým e 4875 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za kupní cenu 305.000 K  do 
vlastnictví m sta Velká Bíteš z majetku R, se kterým je p íslušný hospodá ský Ú ad 
pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 180 
00 Praha 2 - Nové M sto, územní pracovišt  Brno.
Sou asn  ZM schvaluje p edložený návrh kupní smlouvy . UZSVM/BZR/2248/ 2010 
- BZRM

7/36/10/ZM: revokuje svoje usnesení . 19/27/09 ze dne 20.4.2009 a rozhoduje o bez-
úplatném nabytí pozemk  do vlastnictví m sta Velká Bíteš:
 - parc. . 1342/9 - ostatní plocha, ost. komunikace o vým e 188 m2

 - parc. . 1342/10 - ostatní plocha, ost. komunikace o vým e 106 m2

 - parc. . 1342/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o vým e 21 m2

všechny v obci a v k.ú. Velká Bíteš z majetku R, se kterým je p íslušný hospodá ský 
Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 
180 00 Praha 2 - Nové M sto, územní pracovišt  Brno

8/36/10/ZM: rozhoduje úplatn  nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš do majetku m sta,  a 
to: - parc. . 4657 - orná p da o vým e 8090 m2

 - ásti parc. 4654 - orná p da o vým e 1910 m2

za celkovou nabízenou cenu s tím, že první ástka bude uhrazena do 30 dn  ode dne 
podpisu kupní smlouvy a zbývající ástka bude uhrazena do 31.05.2011. Náklady spo-
jené s geometrickým odd lením pozemku a vkladem do KN uhradí m sto Velká Bíteš
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9/36/10/ZM: rozhoduje bezúplatn  nabýt pozemky v obci a k.ú. Velká Bíteš do vlast-
nictví m sta Velká Bíteš, a to: ásti parc. . 3008/1 - ostatní plocha, silnice o celkové 
vým e 529 m2, které  se odd lují dle GP . 1761-130/2009 jako nov  vzniklé parcely:

 - parc. . 3008/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace o vým e 50 m2 
 - parc. . 3008/33 - ostatní plocha, jiná plocha o vým e 14 m2

 - parc. . 3008/34 - ostatní plocha, ostatní  komunikace o vým e 90 m2

 - parc. . 3008/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace o vým e 319 m2

 - parc. . 3008/36 - ostatní plocha, jiná plocha o vým e 14 m2

 - parc. . 3008/37 - ostatní plocha, jiná plocha o vým e 29 m2

 - parc. . 3008/38 - ostatní plocha, jiná plocha o vým e 13 m2

z majetku R - editelství silnic a dálnic R, státní p ísp vkové organizace, I : 
65993390,  se  sídlem  Na  Pankráci  546/56,  145  05  Praha  4  - Nusle,  za   podmínek 
uvedených v návrhu darovací smlouvy .  12-MP-000012

15/36/10/ZM: rozhoduje úplatn  nabýt  pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:

 - parc. . 3009/25 - ost. plocha, silnice o vým e 15 m2, od spoluvlastník
 - parc. . 3009/27 - ost. plocha, silnice o vým e 28 m2, od vlastníka
 - parc. . 3009/28 - ost. plocha, silnice o vým e 24 m2, od spoluvlastník  za 
  navrženou cenu

16/36/10/ZM: rozhoduje p iznat vlastníkovi kostela sv. Jana K titele ve Velké Bíteši 
nan ní podíl m sta Velká Bíteš ve výši  316 tis. K  na obnov   kulturní památky v 

rámci Programu  regenerace MPZ v roce 2010. Sou asn  ZM rozhoduje p iznat ím-
skokatolické farnosti Velká Bíteš dotaci z Programu regenerace MPZ ve výši 1.105. tis. 
K  na opravu st echy kostela sv. Jana K titele.
Dále ZM rozhoduje p iznat nan ní podíl m sta Velká Bíteš ve výši  162 tis. K  na ob-
nov  ve ejné plochy Masarykova nám stí ve Velké Bíteši v rámci Programu  regenerace 
MPZ v roce 2010

17/5/36/10/ZM: po projednání podklad  p edložených po izovatelem schvaluje podle 
§ 47 odst. 5 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní 
pozd jších p edpis  a v souladu se zákonem obcích  návrh zadání zm ny . 5  územního 
plánu m sta Velká Bíteš s úpravou a dopln ním dle p edloženého vyhodnocení stanovi-
sek, p ipomínek, podn t  a požadavk

18/36/10/ZM: schvaluje rozpo tové opat ení . 5  r. 2010 v p edloženém zn ní a bere 
na v domí rozpo tové opat ení . 1 - 4 r. 2010 schválené radou m sta a p ehled p íjm , 

nancování a výdaj  k 31.03.2010
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19/36/10/ZM: revokuje svoje usnesení . 6/19/08/ZM následovn :
- pro stavební pozemky p. . 2975/18, 2975/19, 2975/25, 4528/7 a 4528/8 v k.ú. Velká 
Bíteš, v soukromém vlastnictví, se stanovuje výše podílu na nákladech za spoluú ast za 
p ipojení E.ON 12.500 K  za jeden stavební pozemek. 

20/36/10/ZM: schvaluje prodejní cenu za m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteš dle PD pro 
ÚR:

 - pozemky . 1 - 1.378,1 m2, . 2 - 1.078,8 m2, . 3 - 1.047,7 m2, . 4 - 1.031,8 m2, 
  . 6 - 1.473,5 m2, . 7 - 1.015,7 m2, . 8 - 1.016,7 m2, . 9 - 1.016,7 m2, . 10 - 
  1.016,7 m2, . 11 - 1.183,2 m2, . 12 - 1.060,5 m2, . 13 - 1.006,4 m2, . 14 - 
  955,8 m2, . 15 - 955,8 m2, . 16 - 955,8 m2, . 17 - 1.138,0 m2 ve výši min. 
  790,00 K

 - pozemek . 5 - 1.095,7 m2 a zbytek 453,5 m2 ve výši min. 750,00 K

 - zbytek pozemku o vým e 467,3 m2 ve výši min. 650,00 K

 - pozemek . 18 - 835,8 m2 a . 19 - 916,5  m2 ve výši min. 580,00 K .

Každý prodej pozemku bude ešen obálkovou metodou

26/36/10/ZM: rozhoduje uzav ít Smlouvu o spole ném postupu zadavatel  mezi 
m stem Velká Bíteš a  Vyso inou ve v ci zadání ve ejné zakázky na stavební  práce 
„III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská“ v p edloženém zn ní

ZPRÁVY Z M STA
ZPOMALOVACÍ PRÁH NA VALECH 
SPOLUFINANCOVAL KRAJ VYSO INA 
     Zpomalovací práh Na Valech plní svoji funkci od spušt ní zkušebního provozu, jenž 
byl schválen 16. dubna Odborem výstavby M Ú Velké Mezi í í. Výstavba trvala 9 pra-
covních dn , dodavatelem byla rma COLAS. Celkové náklady jsou vy ísleny ve výši 
627.500 K . V této souvislosti rozhodla Rada kraje Vyso ina - na svém zasedání kona-
ném 4. kv tna- za adit akci „II/379 Velká Bíteš–zpomalovací práh“ do rozpo tu kraje, 
konkrétn  jeho kapitoly Doprava. D vodem je vypracovaná studie nehodových míst 
v kraji Vyso ina s návrhem jejich ešení v letech 2007-2008. Proto náklady na úpravu 
komunikace II/379, která je majetkem kraje Vyso iny, ve výši 200.000 K  uhradil kraj 
Vyso ina ze svých prost edk .
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HRN Í SKÁ A PEROUTKOVA ULICE FINIŠUJE
     I p es zna nou nep íze  po así v dubnu a pak hlavn  v kv tnu práce na tzv. revitali-
zaci ulic Hrn í ská a Peroutkova pokra ovala dál. Všechny inženýrské sít  byly polo-
ženy podle harmonogramu prací a v souladu se zásadami výstavby inženýrských sítí ve 
stávající zástavb . Postupn  byla provedena pokládka jednotné kanalizace, ve ejného 
vodovodu, silnoproudých a slaboproudých rozvod , ve ejného osv tlení a chráni ek pro 
metropolitní optickou sí . V pr b hu kv tna pokra ovaly práce na výstavb  bezbarié-
rových chodník , plnohodnotných podélných parkovacích míst, ve ejného osv tlení a 
zelen . Jednotlivé stavební objekty jsou svým materiálovým a technickým provedením 
slad ny s již úsp šn  realizovaným projektem rekonstrukce k ižovatky u základní školy, 
jenž byl podpo en dotací z Evropské unie. Na p elomu kv tna a ervna (v závislosti na 
po así) bude provedeno položení asfaltových vrstev komunikace. Ovšem za átek Hrn-
í ské ulice sm rem z Masarykova nám stí bude ze žulové kostky. Nacházíme se zde 

totiž v m stské památkové zón  (samotná žulová plocha nám stí je jako jediná v eské 
republice kulturní památkou). Dláždit žulou se bude b hem m síce ervna a konkrétn  
p jde o celý východní vjezd na horní nám stí až k již zmín nému po átku Hrn í ské 
ulice.  

Postupn  se ukazuje kone ná podoba Hrn í ské ulice.          Foto: Mgr. Miroslav Bá a
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OPAKOVANÁ ŽÁDOST NA PROJEKT SYSTÉMU 
SB RNÝCH MÍST 
     P estože m sto neusp lo s první žádostí o získání dotace na „Vybudování systému 
sb rných míst ve Velké Bíteši“ z Opera ního programu životního prost edí, tak se ne-
vzdáváme a 3. kv tna 2010 jsme podali opakovanou žádost o poskytnutí podpory v 
rámci výzvy .19. Obsah projektu byl po zkušenostech z p edcházející žádosti upraven 
tak, aby se dosáhlo vyššího bodového  ohodnocení a byla v tší šance na úsp ch. Celkové 
náklady by m ly init 3,532 mil. K , z toho požadovaná výše dotace je 3,179 mil. K . 
Tímto projektem by byla po m st  a místních ástech vybudována sb rná místa na t íd -
ný odpad (sklo, papír, plast), a to obdobného typu jako v upravené k ižovatce u základní 
školy. Informaci o p ípadném úsp chu v sout ži projekt  se dozvíme koncem tohoto 
roku. Proto vlastní realizace p ichází v úvahu nejd íve v první polovin  roku p íštího. 
Celková alokace nan ních prost edk  na projekty 19. výzvy oblasti podpory 4.1 Zkva-
litn ní nakládání s odpady je vy len na ve výši 1,5 mld. K . Ukon ení p ijímání žádostí 
bylo stanoveno na 2. ervna 2010.

ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSO INA SCHVÁLILO 
N KOLIK DOTACÍ PRO NAŠE ŠKOLY
     Na kv tnovém zasedání Zastupitelstva kraje Vyso ina bylo schváleno hned n kolik 
dotací pro školy z izované samosprávou m sta Velká Bíteš. Jednak, v souladu s platný-
mi Zásadami na podporu obcí p i zabezpe ování vzd lávání žák  se speciálními vzd -
lávacími pot ebami, získá Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, dotaci ve výši 
161 tisíc korun (z celkových 3.183 tisíc korun v rámci kraje Vyso ina). Tyto nan ní 
prost edky jsou ur ené na provoz a modernizaci školy. Obdržení nan ních prost edk  
do 30. ervna je podmín no uzav ením darovací smlouvy.
     V po adí druhá dotace vychází ze Zásad Zastupitelstva kraje Vyso ina na podporu 
p evodu vzd lávací innosti základních um leckých škol a školských služeb st edisek 
volného asu a na podporu zájmových a sportovních aktivit d tí a mládeže v prostorách 
škol a školských za ízení z izovaných obcemi a na školních sportovištích. Jde o podporu 
na jednoho žáka ve výši 108 korun. P epo teno na Bíteš, samoz ejm  také po uzav ení 
p edm tné darovací smlouvy, se jedná o ástku tém  69 tisíc korun.
     T etí dotace je dána rozpisem ú elových prost edk  rozvojového programu Hustota 
a Speci ka právnickým osobám vykonávajícím innost škol a školských za ízení, jež 
jsou z izovány obcemi. Pro Základní školu Velká Bíteš, Sadová 579, je ur eno 273 tisíc 
korun a pro Základní školu Velká Bíteš, Tišnovská 116, pak 495 tisíc korun. Finan ní 
prost edky jsou na p ímé výdaje na vzd lávání, což znamená, že se jedná o prost edky 
mzdové.

ROZŠÍ ENÍ INFRASTRUKTURY V PR MYSLOVÉ 
ZÓN  VELKÁ BÍTEŠ-KOŠÍKOV
     V polovin  kv tna stavební rma JCZ dokon ila všechny inženýrské sít  v pr mys-
lové zón  Velká Bíteš-Košíkov. Vybudovaná je deš ová a splašková kanalizace, ve ejný 
vodovod i st edotlaký plynovod se ty mi plynovodními p ípojkami. Zbývá výstavba 
ú elové komunikace. Ta je v sou asné dob   kv li nep íznivému po así n kolik dn  ve
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skluzu. Infrastruktura je ur ena pro t i nové investory, kte í budou následn  po zkolau-
dování investi ní akce m sta realizovat své podnikatelské zám ry. Dle sd lení jednotli-
vých p edstavitel  nov  etablovaných rem by m l vzniknout významný po et pracov-
ních míst.

NEJLEPŠÍ PROJEKT II.VÝZVY REGIONÁLNÍHO 
OPERA NÍHO PROGRAMU UKON EN

     Projekt „Modernizace SOU Jana Tiraye za ú elem zkvalitn ní výuky ve Velké Bí-
teši“ byl na konci kv tna fyzicky ukon en. Dodavatel stavby CSKA Karviná, s.r.o., 
Karviná-Staré M sto dokon il kompletaci všech ástí projektu. Poslední týden v kv tnu 
bylo zahájeno p edávací ízení mezi dodavatelem (CSKA Karviná) a investorem (m sto 
Velká Bíteš). V první polovin  ervna prob hne záv re ná kontrolní prohlídka tak, aby 
nová ást nyní st ední odborné školy mohla být uvedena do provozu. Následn  budeme 
zpracovávat záv re nou monitorovací zprávu a kompletovat žádost o platbu, na základ  
které by m la na ú et m sta dopadnout dotace ve výši p es 16 milión  korun. Regionální 
rada regionu soudržnosti Jihovýchod bude mít 75 dn  na provedení kontroly její správ-
nosti a následné uvoln ní dotace.

REKONSTRUKCE VLKOVSKÉ ULICE POKRA UJE
     Na konci kv tna prob hla stavební ízení za ú elem vydání stavebních povoleních 
na rekonstrukci komunikace (v etn  dopravního zna ení), chodník , zastávky autobus  
a ve ejného osv tlení v ulici Vlkovská. Vzhledem ke skute nosti, že silnice je majet-
kem kraje, kdežto ostatní stavební objekty jsou povinností m sta, byla mezi Vyso i-
nou a M stem Velká Bíteš uzav ena Smlouva o spole ném postupu zadavatel  na akci

St hování obráb cího stroje do centra soustružení a frézování.   Foto: Mgr. Miroslav Bá a
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„III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská“ . Zpracovatelem projektové dokumentace je rma 
Pragoprojekt, a.s., z eských Bud jovic. Ve ejná zakázka na stavební práce, konkrétn  
na jejich 1.etapu v rozsahu od úsp šn  dokon ené k ižovatky u kostela sv. Jana K tite-
le po za átek k ižovatky u fotbalového stadionu, pak bude probíhat po átkem m síce 
ervna. 

ODPO INKOVÁ ZAHRADA PRO VE EJNOST 
     B hem jarních m síc  postupn  probíhaly díl í úpravy odpo inkové zahrady. Bylo 
realizováno její propojení s novou bytovou zástavbou v sídlišti U Stadionu. Zahradnic-
tví Šmídek poté dokon ilo sadové úpravy. Z celkových 32 strom  bylo nov  vysázeno 
11 vzrostlých strom , k tomu habrová st na tvo ená desítkami ke  (zahrada se rozpro-
stírá na ploše tém  2.300 m2). Technické služby m sta osadily další lavi ky a odpad-
kové koše. Firma HELIOTECH s.r.o. provedla montáž d ev ných venkovních žaluzií 
na pergole a rma ONYXwood spol. s r.o. instalovala relaxa ní prvky (tzv. venkovní 

tness pro seniory) do volného prostoru zahrady. Celkové náklady na vybudování od-
po inkové zahrady dosáhly ástky 2 milióny korun. M sto obdrželo dar od rmy Ebster 
ve výši 50.000 EUR.
     V ervnu p i slavnostním otev ení zahrady (p esný termín ješt  nemáme potvrzený, 
ale v as ho zve ejníme) bude odhalena pam tní deska rm  Ebster, a to jako pod kování 
za její velkorysost. Zahrada bude o ciáln  uvedena do užívání. Vedení m sta p ivítá na 
tomto slavnostním aktu italské vlastníky rmy Ebster a další významné osobnosti nejen 
z našeho kraje. Ale p edevším zveme Vás všechny, pro které jsme zahradu chystali. 
P ij te, spole n   povyprávíme, posedíme, zdatn jší si mohou prov it svou kondi ku. 
Tahle zahrada eká už jen na Vás! 
 Mgr. Miroslav Bá a JUDr. Alena Malá
 starosta m sta místostarostka m sta

SLAVNOSTNÍ OTEV ENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ 
SLUŽBY

     Ve st edu dne 12. kv tna 2010 bylo v dopoledních hodinách slavnostn  otev eno 
nové výjezdové stanovišt  Zdravotnické záchranné služby kraje Vyso ina  ve Velké Bí-
teši. Na slavnostním zahájení pop álo mnoho úsp ch  vedení kraje spolu s hejtmanem 
kraje Vyso ina MUDr. Ji ím B hounkem a editelkou Zdravotnické záchranné služby

Slavnostní zahájení. Foto: Lenka Marková
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Ing. Vladislavou Filovou. Poté otec Bohumil Polá ek požehnal p istavenému sanitnímu 
vozu  a celé budov . Na záv r prob hlo p est ižení slavnostní pásky, které bylo zakon-
ením celého dopoledne. 

Zeptali jsme se na zajímavosti týkající se st ediska Zdravotnické záchranné služby ve 
Velké Bíteši MUDr. Michala K íže,  primá e oblastního st ediska T ebí , pod n hož 
výjezdové stanovišt  ve Velké Bíteši spadá. 

Jaké vybavení mají sanitky pro Velkou Bíteš? Mají n co víc než ostatní sanitky? 
V em jsou ojedin lé? 
   Všechny sanitky Zdravotnické záchranné služby KV p.o. jsou vybaveny stejn  bez 
ohledu na to, na kterém výjezdovém stanovišti operují a bez ohledu na to, jestli je vyu-
žívá posádka s léka em (RLP – rychlá léka ská pomoc), nebo bez léka e (RZP – rychlá 
zdravotnická pomoc). Vybavení je uni kované a vnit ním p edpisem jasn  stanovené. 
Znamená to, že v každém sanitním vozidle  se musí nacházet na stejném míst  ur itá 
pom cka a také léky v p esn  stanoveném po tu. 
   Naše vybavení zahrnuje nejmodern jší techniku, která je na trhu k dispozici. Jsme 
kompletn  vybaveni pro ošet ování nejzávažn jších úraz , popálenin, v etn  možnosti 
uvedení pacienta do um lého spánku s ízeným dýcháním. Máme kompletní vybavení k 
oživovacím pokus m p i srde ní zástav , k diagnostice srde ního infarktu (v etn  mož-
nosti odesílání EKG k ivky do specializovaných kardiocenter p ímo z vozu), srde ních 
arytmií, otrav, onemocn ní mozku, k vedení porodu, k ešení kritických ohrožení živo-
ta u všech v kových kategorií v etn  d tí, k ešení událostí s hromadným postižením 
zdraví atd. 
    Jako první v R máme od lo ského ervence jako sou ást vybavení našich voz  také 
tzv. tablety. O ciální název tohoto za ízení je mobilní podpora výjezdových posádek. 
Jsou to malé odolné  p enosné po íta e, které obsahují komplexní informace pro zasa-
hující posádku  od navigace na místo zásahu po zdravotnická data. Naviga ní systém 
sanitního vozidla obsahuje jak zobrazení trasy na místo zásahu, tak p i p íjezdu do dané 
lokality zobrazení podrobné mapy místa zásahu. Dále jsou tyto po íta e v autech bez-
drátov  p es mobilního operátora napojeny na celý po íta ový systém naší organizace. 
Jejich sou ástí je také tiskárna, takže jako sou ást našeho výjezdu je v každém p ípad  
již ve vozidle po ízena zdravotnická dokumentace v tišt né podob  (správná a itelná). 
P ed p íjezdem na místo také m žeme jednoduchým úkonem nahlédnout do elektro-
nické databáze našich dosud ošet ených pacient , dop edu získat informace o minulém 
zásahu, onemocn ní a na zásah se tak rychle p ipravit. Do tohoto po íta e lze p elévat 
také nam ené hodnoty z našich p ístroj  v aut  – nap íklad hodnoty životních funkcí
(tlaku krve, dechové frekvence, EKG….). 
 V budoucnu pak bude možné sdílet data i  s cílovými krajskými zdravotnickými za í-
zeními. Jedná se o jeden z prvních p ísp vk  k elektronizaci systému krajského zdra-
votnictví.      
Jaké íslo mají ob ané volat krom  známého 155? 
    Krom  volání p ímo na tís ovou linku 155 existuje ješt  íslo 112. 112 je celoev-
ropské íslo tís ového volání. Je asto uvád no v médiích a p íjem výzev na tuto linku 
je v první fázi zajiš ován hasi ským záchranným sborem. Prioritn  je ur eno pro cizo-
jazy n  hovo ící volající a pro aktivaci IZS (velké dopravní nehody a všechny akce, 
u kterých se p edpokládá sou innost všech 3 složek IZS). Ovšem pro ob any, kte í mají
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pouze zdravotní problém, jednozna n  doporu uji používat národní  íslo tís ového vo-
lání 155, kdy se postižený dovolá p ímo na opera ní st edisko zdravotnické záchranné 
služby.

Jak je zajišt no spojení dispe inku záchranky v Jihlav  s posádkou sanitky ve Velké 
Bíteši poté, když ob an zavolá na 155 ?
Cestou vlastní radiové sít  p ichází zvukové pagerové avízo od operátorky Zdravot-
nického opera ního st ediska, která p ijala tís ovou výzvu. Zárove  p ichází  p es mo-
bilního operátora do sanitního vozidla vyt žená informace o pacientovi a míst  zásahu 
(adresa s GPS sou adnicemi pro navigaci nebo co nejp esn jší popis místa zásahu nap . 
u dopravních nehod a zásah  v terénu).   
Jak se vlastn  záchranná služba od svého vzniku vyvíjela?
Dá se íct, že záchranka za ala vznikat v eskoslovensku v 70. létech 20. století. P ed-
tím k p ípad m vyjížd li obvodní léka i v normálních sanitkách bez speciálního vyba-
vení, t eba takových, jaké známe ze starších lm  – kombíky Škoda 1201. Konkrétn  
v T ebí i (pozn. záchranka ve Velké Bíteši je sou ásti oblastního st ediska T ebí  ZZS 
KV p.o. spolu  s výjezdovým stanovišt m Nám š  nad Oslavou , Moravské Bud jo-
vice a T ebí ) vznikla záchranka jako jedna z prvních v tehdejší SSR v roce 1976. 
Spadala pod Anesteziologicko - resuscita ní odd lení nemocnice v T ebí i. Odlou ila 
se v roce 1998, kdy vznikl její samostatný primariát. Od roku 2000 se stala již samo-
statnou organizací vy len nou mimo struktury nemocnice T ebí . Výjezdové stanovišt  
v Moravských Bud jovicích vzniklo v roce 2000, v Nám šti nad Oslavou v roce 2001. 
Dalším mezníkem byl  rok 2004, kdy se t ebí ská záchranka stala sou ástí Zdravot-
nické záchranné služby kraje Vyso ina p. o., od 15.5.2010 zahájilo innost výjezdové 
stanovišt  zde ve Velké Bíteši a od 1.7. 2010 bude zahájen provoz dalšího výjezdového 
stanovišt  a to v Jemnici. 
Jaké zaznamenala záchranka zm ny od doby svého vzniku do sou asnosti?
Záchranka se pln  profesionalizovala. Vznikl samostatný obor pro léka e pracující na 
záchrance a urgentních p íjmech nemocnic – urgentní medicína a medicína katastrof. Na 
pozici idi  a sester dnes nastupují diplomovaní specialisté nebo bakalá i vzd laní v 
oboru zdravotnický záchraná . Zintenzívnil se výcvik všech len  posádek, i neléka ská 
posádka je schopna plnohodnotn  zajistit základní životní funkce pacienta. V d ív jší 
dob  byly možnosti ošet ení a lé by omezené. Dnes má záchranka velmi moderní a po 
všech stránkách pln  vybavené „pojízdné jednotky intenzivní a resuscita ní pé e“ a je 
schopná poskytnout komplexní zajišt ní pacienta. Sou ástí p ípravy našich zam stnan-
c  v sou asnosti je nyní nov  také psychologická p íprava. Všichni naši zam stnanci 
procházejí totiž speciálním psychologickým výcvikem, kde se u í správn  komunikovat 
s pacienty v r zných situacích, nacvi ují komunikaci s agresivním pacientem, s pa-
cientem a jeho p íbuznými v kritických životních situacích, s pacientem pod vlivem 
alkoholu, drog. 
   Záv rem mi dovolte, abych pop ál všem ob an m Velké Bíteše a okolí, aby, i když mají 
nyní nov  ve svém m st  moderní, špi kov  vybavenou záchranku s perfektn  p iprave-
nými posádkami profesionálních záchraná , nemuseli jejich služeb využívat.
D kujeme Prim. MUDr. Michalu K ížovi za rozhovor, který nám p inesl adu zajíma-
vých informací.

Lenka Marková

ZPRAVODAJ 05 2010.indd   20 26.5.2010   10:54:20



Zpravodaj Velká Bíteš22

OPRAVY NA DOMU MASARYKOVO NÁM STÍ 88 
(STARÁ POŠTA) P ED DOKON ENÍM
     Již v p edchozích láncích jsme vás informovali, že v minulém roce bylo zapo ato s 
plánovanou opravou a rekonstrukcí domu Masarykovo nám. 88, a to s cílem i závazkem 
tuto budovu zrekonstruovat a opravit do konce letošního roku; p esn ji bychom cht li 
do íjna 2010 stavbu zkolaudovat a uvést do stavu zp sobilého k užívání. A jak vše 
probíhalo? Nejprve bylo nezbytn  nutné provést stavební práce vedoucí k celkovému 
statickému zabezpe ení celé budovy. P edevším se jednalo o sklepní ásti a ásti pod 
volným pr chodem k ve ejnému WC. To bylo bezezbytku provedeno a mohlo se pokra-
ovat dalšími stavebními pracemi.

Následovaly práce na oprav  pom rn  zchátralých ástí klenby v pr jezdu, dále pak 
oprava a úklid p vodních p dních prostor. Poté byla provedena vlastní nástavba spo í-
vající ve vybudování dalšího podlaží a podkrovního prostoru, vše v souladu se schvále-
nou projektovou dokumentací.
     I když by se mohlo zdát, že práce p es zimní období ubraly na své intenzit , opak 
byl pravdou. Práv  v tuto dobu zde probíhaly innosti spojené s kompletním rozvodem 
vody, odpad  a montáží elektrických rozvod . Následovalo zateplení p dního prostoru 
a provedení omítek. Ke konci kv tna byly omítky dokon eny až po vstup do prvního 
podlaží a poda ilo se také realizovat obklady sociálního za ízení. Celá budova byla ná-
sledn  vy išt na a p ipravena na pokládku (lití) podlah, jak v prvním, tak i v druhém 
podlaží.
     Dále budou v nejbližším období pokra ovat dokon ovací práce podkrovních prostor a 
prvního podlaží, tj. montáž sádrokartonových podhled , dlažeb, to vše spojeno s instala-
cí zdravotechnického vybavení i vybavení celé budovy pot ebné pro její vlastní provoz. 

     Jako poslední je plánována oprava klenby v pr jezdu a zhotovení nové fasády celé 
budovy. Vzhledem k tomu, že se doposud da ilo veškeré práce provád t dle napláno-
vaného harmonogramu, v íme, že se celá budova zprovozní do již výše zmi ovaného 
data tohoto roku.
            Ing. Gaizura Pavel
   jednatel spole nosti

Ve tvrtek 20. kv tna odborná rma provád la tzv. lité podlahy.   Foto: Mgr. Miroslav Bá a
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KDO S NÁMI BUDE BYDLET V LOKALIT  
JIHLAVSKÁ?
     V lokalit  Jihlavská se poda ilo p ipravit stavební parcely, které umožní stavbu no-
vých rodinných domk  ve Velké Bíteši. Možná jste již n co zaslechli o zám ru kraje Vy-
so ina postavit v této lokalit  domky pro klienty Ústavu sociální pé e Jinošov. Možná 
jste také slyšeli o havárii, ke které v tomto za ízení došlo. Zámek v Jinošov  se stal kv li 
špatnému stavu strop  prakticky neobyvatelným. To je d vodem, pro  p ipravujeme 
výstavbu nových objekt  k bydlení pro tyto spoluob any.
     Každého asi v této souvislosti napadne spousta otázek. Kdo se k nám p ist huje? 
Jak bude o nové obyvatele postaráno? P edstavují pro nás nebo pro naše rodiny n jaké 
nebezpe í? Pro  je chce kraj umístit do malých domk  ve Velké Bíteši? Pro  nemohou 
bydlet v ústavu jako dosud? Žijí již lidé s tímto handicapem v podobných podmínkách 
n kde jinde? To jsou velmi d ležité a legitimní otázky. Týkají se p ece praktického 
života na mnoho let do budoucna. V následujících ádcích budeme hledat odpov  na 
tyto otázky.
     Kraj Vyso ina chce v lokalit  Jihlavská postavit dva domky. Každý bude sloužit pro 
šest obyvatel. P jde o lidi, kte í trpí p edevším mentálním postižením. Toto postižení 
zp sobuje snížení rozumových schopností, ale není spojeno s agresivním jednáním. V 
n kterých p ípadech je mentální postižení kombinováno i s t lesným postižením, které 
zp sobuje i omezení hybnosti. Život v obou domcích se bude odehrávat s nep etržitým 
dohledem a zapojením odborných pracovník .
     Forma rodinných domk  pro šest klient  byla zvolena, protože v tomto po tu lidí 
dochází k vytvo ení mezilidských vztah  a individualizaci životních podmínek v takové 
podob , která odpovídá b žnému životu v rodin . Pokud spolu ve v tším za ízení žije 
více obyvatel, musí se více pod izovat spole ným pravidl m, která vyžaduje chod kaž-
dé v tší organizace. Ke stresu ve velkém za ízení p ispívá také každodenní setkávání s 
velkým po tem lidí, v etn  t ch, které klient nesnáší. Z t chto skute ností vychází také 
zám r kraje neobnovovat po vzniklé havárii p vodní ústav, ale vystav t v n kolika okol-
ních m stech a obcích menší domky. Pokud se v nich pozd ji z n jakého d vodu uvolní 
místo, m že dále sloužit ob an m regionu se zdravotním postižením.
     P echod z ústavních podmínek do menších domk  v b žné zástavb  není v sou asné 
dob  již n jakým nevyzkoušeným experimentem. Tato zm na již prob hla nap íklad v 
Krnov  a v Albrechticích v Moravskoslezském kraji. Také obyvatelé, kte í museli opus-
tit Jinošov, žijí nyní v ubytovnách v Nám šti nad Oslavou a dokonce bydleli i v dom  
s jinými nájemníky. Tímto zp sobem byla ov ena možnost jejich soužití s jinými oby-
vateli v b žných podmínkách, aniž by docházelo k n jakým neobvyklým problém m.
     Pokud byste se cht li o obyvatelích i zam stnancích z Jinošova nebo o budoucím 
život  v domcích dozv d t více, lze se se žádostí o informace obracet na vedení Ústavu 
sociální pé e Jinošov, které bude Vašim dotaz m v novat maximální pozornost.

 Ji í Bína
 vedoucí odd lení sociálních služeb
 Krajského ú adu kraje Vyso ina
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ŠKOLSTVÍ
CO SE D LO VE ŠKOLCE NA MASARYKOV  
NÁM STÍ
     V mate ské škole na Masarykov  nám stí se stalo již tradicí, že si zde dávají koncem 
dubna sraz arod jnice a ježibaby ze širokého okolí a po ádají tu sv j rej s volbou Miss 
Šeredka. Také sout že v r zných disciplínách jsou odm n ny v arod jnickém krámku. 
Obdobné to bylo i letošní rok. A  kdo by si myslel, že tu byly jen malé ježibaby, mýlil by 
se. S chutí jsme se totiž zapojily  všechny. My, ježibaby velké – paní u itelky, provozní 
pracovnice, maminky a dokonce i babi ky. Zasout žili jsme si, zatancovali… prost  
jsme si užili jedno krásné odpoledne.
     V mate ské škole p ipravujeme pro d ti i další zajímavé programy, akce a setká-
ní. Pravideln  za d tmi jezdí herci se svými pohádkami. Chodíme na r zné exkurze, 
nap . do obchod , na benzínovou stanici atd. D tem se asi nejvíce líbila exkurze na 
hasi ku a návšt va p íslušník  policie ve školce. Dozv d ly se nové informace z oblasti 
bezpe nosti a ochrany zdraví. Nejv tší zážitek d ti m ly, když si mohly zkusit epici a 
vestu z policejní uniformy, nebo si sednout do policejního auta.
    A co teprve, když p ijela ze Ž áru paní Pr žová a pan poslanec erný s výsledky 
výtvarné sout že. Tato sout ž pro d ti probíhá již n kolik let. Tentokrát se malovalo na 
téma : ,, P íroda kolem nás “.
     Všechny d ti byly odm n ny za ú ast pam tním listem, pastelkami a omalovánkami.
N kolik  d tí dostalo diplom za umíst ní na krásném tvrtém míst , pamlsky a drobné 
dárky.
Na konec školního roku pat í neodmysliteln  výlety. A aby si rodi e zavzpomínali na  
dobu školních výlet , vyjeli jsme všichni spole n  v ned li 16.5. do Tel e. Prohlédli 
jsme si m sto, zámek a  vylezli na v ž. Hlavním cílem výletu však byla návšt va galerie 
s výstavou hra ek z 20. – 80. let minulého století a výstava loutek a rekvizit z ve erní ku 
,,Krysáci“. Sladkou te kou na konci výletu ( opravdu sladkou ) byla m amka v místní 
cukrárn .
No zkrátka, výlet se opravdu zda il. A te  už nezbývá, než se t šit na náš další, spole ný 
výlet.

Kolektiv pracovník  MŠ Masarykovo nám stí  

Výlet do Tel e.                                              Foto: Archiv MŠ
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DEN ZEM

     Na st edu 21. dubna 2010 jsme si naplánovali, že i naše Mate ská škola uspo ádá v 
rámci oslavy Dne Zem  (22.4.) sb r a t íd ní odpadk . Samotnému sb ru však p edchá-
zelo v jednotlivých t ídách povídání s d tmi o planet  Zemi, o kladném vztahu k p írod , 
o p stování odpov dnosti za stav životního prost edí, ve kterém žijeme. 
     Již v pond lí se d ti zú astnily divadelního p edstavení po ádaného Klubem kultury, 
karlovarského divadla - „O Balynce, dobrém št n ti.“ D ti se z pohádky dozv d ly o t í-
d ní odpadk  – pro  a jak mají t ídit. Prakticky si to mohly d ti vyzkoušet již ve st edu, 
kdy od paní u itelky dostaly na ruce gumové rukavice a igelitové pytle modré, žluté a 
erné barvy – na papír, plast a na r zné – a mohly vyrazit!! Každá t ída m la svoji, p e-

dem vyty enou trasu a místo. „M li jste vid t, jak to d tem šlo!“ Nosily odpadky a hned 
je t ídily do barevn  ozna ených pytl . Spole n  je pak odnesly do blízkých kontejner . 
D ti s u itelkami odcházely do mate ské školy s dobrým pocitem, že vy istily alespo  
kousek p írodního prost edí.
     Je t eba si uv domit, že v sou asné dob  p írodu, tedy naši planetu Zemi, devastuje 
všeprostupující konzumní zp sob života každého z nás. P ijde však doba, kdy si lidé 
uv domí, že p íroda se bez nich obejde (a ráda), ale oni bez p írody nikoli a za nou se 
podle toho chovat. To hlavní, co m žeme ud lat, je napsat tuto samoz ejmou v c do 
istých stránek duší našich d tí.

Za kolektiv MŠ U Stadionu
N. Rousová, Mgr. N. Burianová – u itelky ervené t ídy

Foto: Archiv MŠT íd ní odpadk  MŠ U Stadionu.
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St ední odborná škola Jana Tiraye zve ve ejnost na výstavu 

záv re ných prací žák  3. ro ník  obor  vzd lání Obráb  
kov , Kade ník, Kucha - íšník a Cukrá -výroba

(ukázky slavnostních tabulí, cukrá ských a kucha ských výrobk ) 

Výstava se uskute ní v rámci praktických záv re ných zkoušek.
Pro ve ejnost bude výstava otev ena:

ve st edu  9. ervna 2010 od 14:00 - 18:00 hodin
ve tvrtek 10. ervna 2010 od 8:00 - 16:00 hodin 

v prostorách SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš, Lánice 300

Na Vaši návšt vu se t ší žáci a zam stnanci školy

INFORMACE O VZD LÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 
2010 – 2011
Základní um lecká škola ve Velké Bíteši je plnooborová, tj. poskytuje vzd lání ve všech 
ty ech oborech – hudebním, tane ním, výtvarném a literárn  dramatickém. 

Zápis do p ípravných ro ník  všech obor  je 14. 6. 2010 a 16. 6. 2010 od 13 do 16 
hodin v u ebnách jednotlivých obor  ZUŠ. 
V k uchaze  by m l být 6 – 7 let, mladší nebo starší žáky lze p ijmout po domluv  
s editelem školy. 
Po et p ijímaných žák  je omezen celkovou kapacitou školy (300 žák ) povolenou 
MŠMT. 
Obor hudební (PHV)
Orienta ní talentová zkouška, vypln ní p ihlášky a zápis v u ebn  PHV (Mgr. Hana 
Kulajtová)
Obor tane ní (PTV)
Informa ní pohovor s vyu ujícím, vypln ní p ihlášky a zápis ve velkém sále ZUŠ (p. 
Zd ka Punarová – pond lí od 15 hodin)
Obor výtvarný (PVV)
Informa ní pohovor s vyu ujícím, vypln ní p ihlášky a zápis v u ebn  výtvarného oboru 
(p. Jarmila Tomková) jen 14. 6. 2010, jinak osobn
Obor literárn -dramatický (PLDO)
Ve školním roce 2010 – 2011 nebude otev en. 
Zápis do t ídy v Osové Bítýšce bude v úterý 15. 6. 2010 od 14 do 16 hodin v aule ZŠ 
Osová Bítýška. 
Žáci, kte í již výuku na ZUŠ navšt vují, se znovu nep ihlašují.

František Kratochvíl
editel ZUŠ Velká Bíteš
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KULTURA
FINÁLE PRO DVA KLAVÍRY

     Dva klavíry a ty i ruce dvou skv lých brn nských klavírist , manžel  Ardaševo-
vých na mimo ádném koncert , kterým uzav el Bítešský hudební p lkruh svou t ináctou 
sezónu. Jak uvedl v úvodu pan Mašek, navzdory t ináctce se poda ilo díky sponzor m 
i p es krizi, která se promítá do všech stránek bytí, udržet  BHP „p i život “. Program 
mimo ádného koncertu pomohl rozdmýchat v poslucha ích optimismus, kterým sršely 
od po átku skladby, jež pro nás tentokrát p ipravili Renata a Igor Ardaševovi. 
     Celý ve er se nesl  vlastn  v tane ním rytmu, který navodila mladá klavíristka Jana 
Rambousková Chopinovými Val íky. Pak nás již díky manžel m Ardaševovým pohltily 
tóny Brahmsových Uherských tanc , provedených ty ru n . Další skladby již zn ly na 
dvou klavírech. Borodinovy  Polovecké tance braly dech. Kam se pod la ta n žná víla 
paní Renata?      
     V temperamentních úhozech a strhujícím podání p enášela dvojice interpret  p eky-
pující pocity z živé hudby na nás, poslucha e.
     Po p estávce, kdy jsme vst ebávali zážitky z první ásti koncertu, zazn ly další tance, 
tentokrát T i eské tance Bohuslava Martin  a záv r koncertu pat il Gershwinov  ope e 
Porgy a Bess a nám nejznám jším melodiím - Summertime a It Ain´t Necessarily So.  
Vlastn  záv r pat il p ídavku, který nám Ardaševovi v novali, dalšímu Tanci, tentokrát 
od Antonína Dvo áka.
     Pak jsme odcházeli plni hudební pohody do deštivého kv tnového ve era. „Studený 
máj - ve stodole ráj“ a já bych druhou ást pranostiky pozm nila: „… – pro BHP hraj“. 
Tak v p íští sezón  nashledanou!
                                                                                                                       Zora Krupi ková

Skv lá souhra manžel  Ardaševových.                Foto: Otto Haso
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O koncertu vám ješt  chci sd lit, že 
 - V úterý 4. kv tna mezi publikem sed li hosté – hudební a divadelní kritik pan 
  Vladimír ech (jestlipak nás zase ve své recenzi pochválí jako minule?) a 
  „servisman“  koncertního k ídla, pan Gadas, jenž  byl publiku p edstaven již p ed 
  dv ma roky spolu s novým nástrojem, který pro nás renovoval. P ijel se  podívat, 
  jak se jeho „sv enci“ da í a jestli nezahálí. Ur it  byl všestrann  spokojen.

 - Spokojeni byli i vylosovaní mladí sout žící, kte í dostali nejen sladkou odm -
  nu. Vyhráli všichni. Chválíme je, že se spolu s dosp láky u í poslouchat hudbu a 
  rozum t jí.

 - P edal starosta m sta Mgr. Miroslav Bá a spolu s místostarostkou 
  JUDr. Alenou Malou panu Tomáši Maškovi obraz Ji ího Odvárky jako pod ko-
  vání za dlouholeté vedení základní um lecké školy. Akvarel znázor uje nám stí 
  Osvobození a p edevším p sobišt  pana Maška, budovu ZUŠ.

 - Dlouhým potleskem d kovali panu Maškovi i všichni v sále. Ti ale d kovali 
  také za jeho práci pro  BHP s p áním, a  ho ješt  dlouho vede. 

 - Nás byl tentokrát plný sál a musely se p idávat i další židle. Takový pohled do 
  sálu bych p ála Tomáši Maškovi a p íštím  ú inkujícím i do budoucna.

Zora Krupi ková

BÍTEŠSKÝ HUDEBNÍ P LKRUH NA STANICI VLTAVA
Pane echu, dobré ráno! S Vámi se do nevelké Velké Bíteše nevydáváme zdaleka 
poprvé. Koncert m s vážnou hudbou se tam totiž da í.
     To rozhodn . Dokonce bych ekl, že Velká Bíteš ve spojení s vážnou hudbou je ku-
riozita. P edev írem ve er se tam v místním kulturním dom  uzavírala t ináctá sezóna 
Bítešského hudebního p lkruhu. Krom  letních m síc  se každý m síc koná zpravidla 
jeden koncert, p i emž do Velké Bíteše jsou zváni um lci, s nimiž bychom se setkali 
spíše ve velkých kulturních centrech a na zahrani ních pódiích. Nejsou to tedy žádná 
um lecká „bé ka“ nebo „cé ka“. P edev írem se na záv re ném koncert  sezóny p ed-
stavilo Duo Ardašev, tedy manželé Renata a Igor Ardaševovi. A renomé této dvojice jen 
dokládá, že Velká Bíteš si m že dovolit zvát špi kové interprety. 

Pod kování panu Tomáši Maškovi za jeho dlouholetou práci. Foto: Otto Haso
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     Ti sem p ijížd jí rádi i p es, jak se íká, p l republiky. Leckdy je to ješt  v tší kusanec 
ech a Moravy.

     I když Ardaševovi to tak daleko nem li. Z Brna do Bíteše je to zhruba ty icet kilo-
metr . Výše honorá  sem um lce neláká, ta ostatn  horentní ur it  není, spíše naopak. 
Ale interprety tu eká p kn  zapln ný sál, v n mž se zpravidla sejde víc jak stovka 
pozorných poslucha . A p edev írem se musely ješt  na poslední chvíli p idávat židle, 
tak požehnaná byla ú ast. Programy tu bývají poslucha sky velmi náro né a dlouhé – 
ale dom  nikdo nesp chal, takže hlavní odm nou ú inkujícím je v elé p ijetí a celková 
vst ícná atmosféra. 
Co, pane echu, manželé Ardaševovi nabídli zapln nému sálu Velké Bíteše?
     Ješt  než se objevili, usedla ke klavíru Jana Rambousková, což je poslucha ka prv-
ního ro níku brn nské konzervato e, která zahrála dva Chopinovy val íky. Pointa byla 
v tom, že ona pochází z Velké Bíteše. 
Recitál Renaty a Igora Ardaševových by se dal nazvat „Ve znamení tance“. Tanec v 
množném ísle se vyskytoval v názvu t í ze ty  nabízených titul . Na úvod výb r z 
Brahmsových Uherských tanc , pak Polovecké tance z Borodinovy opery Kníže Igor, 
po pauze T i eské tance Bohuslava Martin  a o ciální program korunovala Gershwi-
nova opera Porgy a Bess. Protože ta je v tšinou džezov  odpíchnutá, je vlastn  také 
velmi tane ní.
P edpokládám, že manželé Ardaševovi hráli na jeden klavír.
     Ano i ne. ty ru n  odezn l pouze výb r z Brahmsových Uherských tanc , Igor 
hrál ve vyšší poloze klaviatury, zatímco Renata v basech „tvrdila muziku“. Vše ostatní 
zn lo pak ze dvou k ídel. Ten druhý klavír sem byl dopraven z nedaleké ZUŠky, kam 
se vrátil hned po záv re ných tónech p ídavku. Tím byl také tanec, konkrétn  Dvo á-
k v 15. Slovanský tanec, samoz ejm  hraný ty ru n  na jeden klavír, hraný ale v tak 
závratném tempu, s jakým se ale sotva b žn  u tohoto nejefektn jšího ze Slovanských 
tanc  setkáváme. 
Nemá smyslu se n jak dvakrát rozši ovat, jak Renata a Igor Ardaševovi hráli, to je o 
nich všeobecn  známo. Tentokrát mi p ipadalo, že se b hem ve era muzicírovalo v dy-
namické rovin  mezzoforte – forte, resp. fortissimo. Jinak e eno, že ten velký Petrof, 
který se poda ilo získat v roce 2008, je stále zvukov  tvrdý a že ješt  n jaký as uplyne, 
než bude náležit  zvukov  vyhrán, respektive než zm kne. 
Já si živ  vzpomínám, jak jste lí il, všechny peripetie, za jakých se tento klavír poda ilo 
pro Velkou Bíteš získat a jak ho rozehrával p i premié e Ivan Klánský. 
     Ano, to bylo v listopadu 2008. A pamatuji si, že ten také tvrdil, že ten Petrof pot ebuje, 
laicky e eno, zm k it. 
V samém záv ru úterního ve era byl vzdán hold Tomáši Maškovi, který stál jako editel 
v ele místní ZUŠky asi 18 rok . A byl to p edevším on, kdo se zasloužil o p íkladn  
agilní Bítešský hudební p lkruh se všemi jeho aktivitami, leckdy až závid níhodnými. 
V Bítešském hudebním p lkruhu doty ný nekon í, p ipravena je sezona p íští, tedy tr-
náctá, kterou 5. íjna zahajuje eské trio. V listopadu následuje za klavírního doprovo-
du Petra Nováka houslový recitál Jany Vonáškové-Novákové, což je lenka proslulého 
Smetanova tria, takže i v té p íští sezón  se mají poslucha i na co t šit. 
 (Rozhovor Ing. Vladimíra echa s moderátorem byl redak n  zkrácen.)

Otto Haso
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BEZ MAKE-UPU VÝSTAVA, KTERÁ UM LA 
VYSTAVIT MYŠLENKY
     Ve výstavní síni si pov sily t i dámy vypraná tri ka. S grácií drží mezi sebou napjaté 
prádelní š ry. Z prádla proudí k divákovi slova, nutí ho nejprve ke tení, pak p emýš-
lení, možná pot ese hlavou nebo se pousm je. Kdo se dostal až do t chto míst, neodejde 
„s prázdnou“. Tohle je vyznání autor  pro ty, kte í nep išli:
     „My všichni jsme nedokonalé bytosti v nedokonalém Sv t . A máme dv  možnosti: 
- svou nedokonalost s pokorou p ijmout a pracovat na sob , - nebo ji maskovat jakým-
koli make-upem. Zvolili jsme první možnost. Pro ? „Protože všechno, co je dokonalý, 
je dost podez elý.
     “D lí nás víc než 20 let, co se v ku tý e. Dv  generace. Jak nás to vlastn  napadlo, 
d lit lidi na generace? Jako bychom nem li dost d lení. D ti si ho plnými doušky užívají 
ve škole, dosp lí si d lí d ti a majetek… lidstvo rozd luje barva k že, vzd lání, názory, 
politická p íslušnost, lokalita… „Tak abychom šli s dobou – my se s vámi taky roz(po)
d líme… o naše myšlenky, v ist  amatérském podání. Chceme pod kovat za vaši ná-
všt vu této výstavy, a  vás sem dovedlo cokoliv. Známá jména, ekání na autobus, nebo 
jenom zv davost. DÍKY.
„Všechny živé bytosti,... jsme si navzájem inspirací, zrcadlem i pokáním.“
Ivana Odehnalová, Eduard Rovenský (Packet)

     Abych si užila posledního slova, dodávám, že se ráda postavím vedle Vás, milí auto i 
výstavy, nehled  na genera ní rozdíly. D kuji Vám a v ím, že se k dík m ur it  už 
n kdo p idal. 

Zora Krupi ková

Z výstavy. Foto: Zora Krupi ková
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Informa ní centrum a Klub kultury m sta Velké Bíteše Vás zve na výstavu obraz
Jaroslava Mat jky a Dominika Petra,

která se uskute ní od 8. do 25. ervna 2010
    Otevírací doba: po-pá 8.00 – 15.30 hodin, so-ne 13.00 – 16.00 hodin

     Jaroslav Mat jka  žije ve Ž á e nad Sázavou. V jeho tvorb  se setkáme s ole-
jomalbou, kde vytvá í zejména r zná zátiší s p írodními motivy. Jeho obrazy jsou 
výstižným podn tem k úvahám o sob  samém. 

     Dominik Petr žije v Rosicích u Brna. V posledních letech se v nuje zejména 
ilustrativní tvorb , zpracovává myšlenkov  náro n jší texty z oblasti fantastiky. 
Pracuje kombinovanou technikou, v níž první místo zaujímá kresba. Tém  vždy 
je sou ástí jeho kreseb gura, která je zasazena do reálného i ktivního prostoru.

NELE ! NA PROGRAMU ZELE
     Zapojte se do ešení konkrétních problém  životního prost edí v našem m st . 
V pátek 25. ervna 2010 v 17:00 prob hne v prostorách M stského muzea ve Velké Bí-
teši ve ejné plánovací setkání. Na programu bude nap . p íprava realizace výsadby stro-
m , nau né stezky, exkurze s problematikou zahrad, organizace  turistického pochodu... 
     Akce se koná v rámci podpo eného projektu ZŠ Velká Bíteš - Vzd lávání pro místní 
udržitelný rozvoj. 

Za realiza ní tým Mgr. Pavel Holánek

SPOLE ENSKÁ RUBRIKA
DIAMANTOVÁ SVATBA MANŽEL   OLGY A JANA 
JANÍ KOVÝCH
     V sobotu 15. kv tna 2010 oslavili manželé Janí kovi diamantovou svatbu – 60 let 
spole ného života. Slavnost, pe liv  p ipravená Sborem pro ob anské záležitosti, se 
uskute nila v zasedací síni M Ú ve Velké Bíteši, za ú asti mnoha rodinných p íslušník  
a p átel.   
     Paní Olga, narozená v roce 1931, pracovala nejprve v mate ské škole, pozd ji v ob-
chod  a nakonec na státním statku. Pan Jan byl zam stnán u komunálních služeb jako 
stola  a pozd ji vykonával funkci požárního technika v místní První brn nské strojírn . 
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Po celý život byl také  aktivním dobrovolným hasi em a jeho práce byla ocen na nej-
vyšším státním hasi ským vyznamenáním. Spole n  vychovali t i d ti a dnes se t ší z 
p ti vnou at a p ti pravnou at. 
   Vážení manželé Janí kovi, prožili jste sv j spole ný život napln ný prací a manžel-
skou v rností a toto poselství p edáváte nyní dalším generacím. Je to Vaše výpov  o 
smyslu života a nám všem m že sloužit jako zá ný p íklad v dnešní pohnuté dob .
    P eji Vám ze srdce, jménem vedení m sta, všech jeho zastupitel  i jménem Sboru 
pro ob anské záležitosti a redakce zpravodaje, aby Vaše p íští léta byla napln na pocity 
spokojených hospodá , p ehlížejících bohatou úrodu, která vzešla z jejich dobré setby.
                                                                                                                           Alois Koukola

SPORT
T LOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
     V pátek dne 16. dubna 2010 se v hale TJ Spartak uskute nila okresní t lovýchovná 
Akademie. Vystupovalo zde 204 ú inkujících, kte í ohromili celé publikum v sále. 
     Mezi ú inkujícími byli cvi enci nap . z Nám št  nad Oslavou, Byst ice nad Pernštej-
nem, Nového M sta na Morav , své tane ní kreace nám p edvedly též cvi enky ve spor-
tovní a moderní gymnastice. Nesmíme ani opomenout na judisty, kte í nám p edvedli, 
jak se ubránit ne ekanému úto níkovi. Vystoupila též ZŠ Velká Bíteš. 

Manželé Janí kovi se svými nejbližšími. Foto: Archiv rodiny
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     Na t lovýchovné akademii jsem byla poprvé, ale stejn  jako ostatní m  velmi zaujala 
a už te  se t ším spolu s ostatními na tu další.
     Všem vystupujícím, po adatel m a sponzor m pat í velký dík, nebo  nacvi it a 
uspo ádat n co tak skv lého a krásného dá p kn  zabrat. Všichni se toho zhostili na 
výbornou. 

Lenka Marková

POD KOVÁNÍ SPONZOR M VOLEJBALOVÉHO 
TURNAJE K LÁNKU VE ZPRAVODAJI - kv ten 2010
     Cht li bychom tímto dodate n  pod kovat všem, kdo darovali hodnotné ceny pro 
ú astníky turnaje a jejichž jména z p vodního lánku byla redak ní radou vypušt na z 
d vodu nedostatku volného místa. Ceny v novali sponzo i: Pivovar Starobrno, Penzion 
U Rauš , ManFood Potraviny Janda, Sport Bar Klíma, Je ábkova pekárna, Podhoran 

erníkov, a.s., provozovna K oví a Autodoprava Nová ek-Císa  s.r.o., Lukovany. 
     Ješt  jednou d kujeme a doufáme, že nám sportovc m, zachováte p íze  i v dalším 
období.

Petr Sv tlík

JUDO – TURNAJ MLÁDEŽE „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK 2010“

Vystoupení t ch nejmenších. Foto: Lenka Marková

     V ned li 9. 5. 2010 se do bítešské sportovní haly sjeli mladí judisté a judistky ze 
trnácti oddíl  nejen z Vyso iny, aby zm ili své síly. Uskute nil se zde již t etí ro ník 

turnaje pro nejmenší judisty. Na tatami nastoupilo postupn  126 závodník  od 5ti do 
12ti let ve 26 kategoriích. Boje trvaly celkem 4 hodiny, což byl nápor p edevším pro 
po adatele a rozhod í. První t i závodníci v každé kategorii obdrželi medaili, diplom 
a malou odm nu. Pro nejlepší družstva byly místo pohár  p ipraveny maxirohlíky z 
Je ábkovy pekárny .
Turnaj prob hl bez vážn jších problém  a hlavn  bez zran ní.       
Turnaje se zú astnily oddíly : SOKOL Jihkava, SAVADA JUDO Polná, SKKP Brno,  
SOKOL Ž ár nad Sázavou, JUDO BUSHI T eš , TJ Sparta T ebí , JUDO JUNIOR 

ZPRAVODAJ 05 2010.indd   8 26.5.2010   10:54:09



Zpravodaj Velká Bíteš34

Umíst ní domácích:  
1.místo Nová ková Veronika 3./4.místo Šimková Michaela
2.místo Šimková Kate ina 3./4.místo Švanda Vít
2.místo Straka Lukáš 3./4.místo Krej i ík Jakub
2.místo Svoboda Filip 5.místo Krej i ík Filip 
3.místo Chládek Mat j 5.místo M chá ek Mat j
3.místo Karásková Adéla 
3.místo M chá ek Ji í
3.místo Mihal Stanislav

Sout ž družstev „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“:
1.místo SOKOL Jihlava  (5 zlatých, 4 st íbrné, 9 bronzových)
2.místo  SAVADA JUDO Polná  ( 8 zlatých, 3 st íbrné )
3.místo SKKP Brno  ( 6 zlatých, 1 st íbrná, 4 bronzové )  
6.místo SPARTAK Velká Bíteš
     D kuji všem, kte í pomohli se zajišt ním turnaje, stav ním tatami a záv re ným 
úklidem a také sponzor m p. Raušovi, pí. Pöcklové a p. Mihalovi.
Je dob e, že jsou ješt  lidé,  kte í bez nároku na odm nu sv j volný as v nují mládeži. 

Ond ej Blaha

OSTATNÍ
VÝSTAVA KRÁLÍK
     eský svaz chovatel  základní organizace Velká Bíteš po ádá ve dnech 26. – 27. 
ervna 2010 v chovatelském areálu Lánice . 55 výstavu králík . Sou ástí výstavy bude 

klubová expozice králík  st íb itých malých. Holubi a dr bež bude vystavena jako 
ukázková expozice bez odborného posouzení. Výstava bude pro ve ejnost p ístupna v 
sobotu 26. 6. od 13.00 do 18.00 hodin a v ned li 27. 6. od 8.00 do 16.00 hodin.
     Na výstav  bude možno zakoupit zví ata pro dopln ní chov .
     K prohlídce vystavených zví at Vás všechny srde n  zvou místní chovatelé. 

eský svaz chovatel

                              K Mezinárodnímu dni d tí p ejeme všem hodn  radosti 
a krásné prožití nadcházejících prázdnin.

Brno,  SK JUDO Jihlava, SOKOL 
Praha-Koší e, OREL Ž ár nad Sá-
zavou, FEMAX  Hranice, SLAVIA 
Krom íž,  JUDO BUDO Brno  a do-
mácí závodníci.
Celkem se na tatami sešlo 126 závod-
ník  a závodnic  ze 14ti oddíl  

P i souboji. Foto: Ond ej Blaha
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
ERVEN 2010

Ned le 6. ervna 2010 v 19.30 hodin 
I LOVE YOU, PHILLIP MORRIS 
(I Love you Phillip Morris)
Spo ádaný otec Jim Carrey se zamiluje do
spoluv zn  Ewana McGregora, kterého 
však brzy propustí. Nezbývá tedy než se 
pokusit utéct z v zení. Brilantní americká 
komedie.
Premiéra 102 minut. Mládeži p ístupno.
Vstupné 69 K . 

Ned le 13. ervna 2010 v 19.30 hodin
MUŽÍ, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
(The Men Who Stare at Goats)
Bizardní erná komedie o vojenské je-
dnotce, která potká nep átele, o kterých se
jim ani nezdálo. V hlavních rolích G. Clo-
oney, E. McGregor, K. Spacey, J. Bridges 
a další. 
Premiéra 94 minut. Vhodné od 12 let.
Vstupné 69 K .

V m síci ervenci a srpnu kino Flip Velká 
Bíteš nepromítá!

Ned le 20. ervna 2010 v 17 a 19.30 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ
Nová vášnivá komedie režiséra Ji ího
Vejd lka. V hlavních rolích E. Balzerová,
L. Vlasáková, V. Kuba ová, V. Dyk, 
J. Machá ek, R. Zach a další. 
Premiéra 118 minut. Mládeži p ístupno.
Vstupné 69 K . 
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Pravda o sponzorském daru rmy EBSTER
     Po p e tení Pravdy o sponzorském daru rmy Ebster (EXIT 162, kv ten 2010, str.7) 

z pera p edstavitelky „Sdružení“ (co za nic neru í) Hany Pöcklové už nelze podobné 
útoky p ejít ml ením. Kde bere pisatelka drzost zve ej ovat takové nepravdy je opravdu 
neskute né! Z ejm  je to otázka její osobnostní výbavy, stejn  jako to, že nechápe míru 
své zákonné odpov dnosti. Kdyby to nebyla tak vážná obvin ní, skoro by to p ipomínalo 
starou d tskou hru na „pravda – nepravda“. Jenže to závažné je! Tak p edevším rma EB-
STER darovala m stu Velká Bíteš ástku 50 000 EUR, podle Pöcklové 30 000 EUR. Co je 
ovšem podstatn  vážn jší, je její zd vodn ní, pro  tak EBSTER u inil – prý je to zást r-
ka za d íve dohodnutou formu úhrady za p ipojení na m stské sít  v pr myslové zón . 
     Firma EBSTER podniká v pr myslové zón  Velká Bíteš-Košíkov (pravda). Neexistuje 

žádný závazek žádné rmy poskytnout dar za to, že se p ipojí na m stské sít  v pr myslové 
zón  (pravda). M sto taky krom  deš ové kanalizace žádné inženýrské sít  v pr myslové 
zón  nevlastní. Všechny rmy v pr myslové zón  Velká Bíteš-Košíkov zaplatily za po-
zemky podle kupní smlouvy ástky od 500 K  do 780 K /m2. Firmy Outulný, Suppellex 
(p vodní rma Laurens Reality) a DT Servis nancovaly prodloužení inženýrských sítí 
ke svým provozovnám dle Smluv o ú elovém poskytnutí nan ních prost edk . Celkov  
uhradily ástku 2.920.612 K . Konkrétn  pak rma Outulný 2.596.200 K  (EBSTER je 
pouze nájemcem t chto nemovitostí, má v nich sv j provoz, nemovitosti jsou majetkem 

rmy Outulný), rma DT Servis 162.206 K  a rma Laurens Reality 162.206 K . Klí  
byl stanoven podle délky p ípojek inženýrských sítí a prodloužení ú elové komunikace. 
P edm tem byly veškeré náklady, které souvisely s prodloužením vodovodu, STL ply-
novodu, kanalizace pro odvod splaškové a deš ové vody, ú elové komunikace (pravda). 
     Je p ímo nepochopitelné, pro  práv  podnikatelka Pöcklová oso uje dobré jméno 
rmy, která si své závazky splnila p i výstavb  na sto procent. Ale pokud máme porovná-

vat porovnatelné, tak pisatelka již zapomn la na to, co m sto ešilo v letech 2000 – 2001 
na ulici R žová. Rádi jí to p ipomeneme. Jednalo se o investi ní akci „Inženýrské sít  
R žová“. M sto vy ešilo letitý problém nevyhovující prašné komunikace a jednou pro-
vždy odstranilo riziko zastavení potraviná ských provoz  na ulici R žová. A hlavn  se 
to týkalo pekárny (pravda). M sto zajistilo v nejkratším termínu zpracování projektové 
dokumentace, odpovídající stavební povolení a od eské spo itelny si vzalo úv r na 
celou investi ní akci, protože v t ch letech nem lo dostate né da ové p íjmy. Celkové 
náklady v etn  úrok  z úv ru dosáhly tehdy  3.054.400,08 K , což je podle ú etních 
doklad  nezpochybnitelné! P itom pokud bychom to brali podle vzoru pr myslové zóny, 
tak by nan ní podíl na pekárnu byl vyšší než 1,5 miliónu korun! A nikdo ze samosprávy 
nepožadoval po jednateli nebo vlastníkovi pekárny „dar“ za vybudování infrastruktury. 
      Paní Pöcklová, pokud nechcete nan n  p isp t na projekty m sta, je to Vaše 

rozhodnutí. Ale pro  zpochyb ujete rozhodnutí vlastníka jiné rmy, která si vybra-
la projekt m sta a podpo ila ho svým darem. Široká ve ejnost sama posoudí, jestli je 
pro ni odpo inková zahrada p ínosem. Pro nás to po celkem náro ném vyjednávání 
úsp ch je. A také nás t ší, že nejde o jediný projekt, kdy m sto usp lo. V rámci Re-
gionálního opera ního programu jsme p edložili v druhé výzv  nejlepší projekt v 
rámci Vyso iny a Jihomoravského kraje (Modernizace SOU Jana Tiraye). K ižovatka 
u kostela pak byla t etím nejlepším projektem. Co Vám k tomu íct na záv r: …“ten, 
kdo ulétnul v tomto p ípad  jako holubi ka do oblak, jste vy, paní Pöcklová“.

Placená inzerce Mgr. Miroslava Báni a JUDr. Aleny Malé
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Provádíme zateplení RD                             a  veškeré stavební práce

Jsme firma zaregistrována v seznamu 
odborných dodavatelù v programu 
Zelená úsporám

Proè platit 
vše ze své kapsy, 

když Vám na to pøispìje 
Zelená úsporám

Pomùžeme a poradíme Vám 
se získáním dotací od A-Z

vèetnì projektové dokumentace

Neváhejte se nás 
na cokoliv zeptat:

Ivo Kouøil, Velká Bíteš, tel: 777958814
http://www.kouril-stavebniprace.wz.cz stavebnipracekouril@seznam.cz     

Provádíme zateplení RD
                             a  veškeré stavební práce

Jsme firma zaregistrována v seznamu 
odborných dodavatelù v programu 
Zelená úsporám

Proè platit 
vše ze své kapsy, 

když Vám na to pøispìje 
Zelená úsporám

Pomùžeme a poradíme Vám 
se získáním dotací od A-Z

Neváhejte se nás 
na cokoliv zeptat:

Ivo Kouøil, Velká Bíteš, tel: 777958814

http://www.kouril-stavebniprace.wz.cz
stavebnipracekouril@seznam.cz     stavebniprace@seznam

777006819

 
ŠTÍPA  NA D EVO 

 
Nabízím k zap j ení štípa e nebo zpracuji Vaše d evo na  

štípacím poloautomatu.  
 

Štípa : Tlak 10 tun, nastavitelné 3 polohy štípacího stolu, max. délka 
polen 100 cm. 
Cena od 350K  na den. Po dohod  možná doprava. 
 
Poloautomat na d evo: zárove  eže i štípe, max. délka polen 50 cm, 
pr m r ezaného materiálu do 30 cm. Výkon dle pr m ru materiálu  
2 až 5 m3 / hod.  
Cena 1200K / den (v etn  obsluhy). 
 

Více informací na tel: 776 29 70 70 
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Opravna od v  na Masarykov  nám stí 
(v pr jezd  vedle MŠ) 

 
nov  nabízí prodej sportovního oble ení zna ky 

 
 

 LOAP A LITEX 
 
 

P i nákupu sleva 20% 
 

Tel.: 604 269 631 
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CZanidis, s.r.o., rostoucí a dynamická spole nost 
specializující se na distribuci a komercionalizaci krmiv, 
dopl k  a p íslušenství pro domácí mazlí ky v R a SR, 
hledá na HPP:  

 
 

 
Pracovníka logistiky / administrace 

 
Hlavní náplní práce je veškerá administrativa spojená p edevším s prodejem ale i 
nákupem zboží (jako komunikace se zákazníky a dodavateli, fakturace zboží, 
poprodejní servis zákazník m, skladové hospodá ství, ešení reklamací), dále pak 
plánování a koordinace expedice (plánování jednotlivých rozvozových tras, 
komunikace s dopravci).  
 

 
 

Požadujeme: 
Trestní bezúhonnost, ukon ené st ední vzd lání, znalost angli tiny na 
komunikativní úrovni, znalost práce na po íta i, idi ský pr kaz sk. B, odpov dný 
p ístup k práci, flexibilitu, samostatnost, vysokou úrove  komunika ních schopností, 
asertivitu, proaktivní p ístup k ešení úkol  a problém .  
 
 

 
Nabízíme: 

Zajímavé finan ní ohodnocení dle osobnostního r stu a zkušeností (nástup 16 tisíc 
K  hrubého), stabilní zázemí spole nosti s mezinárodní ú astí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místo výkonu práce 
Košíkov 76 (nový sklad u dálnice D1), 595 01 Velká Bíteš 

 
V p ípad  zájmu zašlete sv j stru ný životopis v eském a anglickém jazyce na adresu 

CZanidis, s.r.o., Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš, e-mail: prace@anidis.cz. M žete jej 
také zanechat osobn  p ímo v sídle spole nosti CZanidis, s.r.o.  
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bc engineering s.r.o.
I O: 276 67 693
DI : CZ27667693
www.bce.cz

JAK ZÍSKAT DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ
ÚSPORÁM???

Posoudíme Váš d m a navrhneme postup.

Zastoupíme vás p i jednání se STÁTNÍM FONDEM
ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ - vy nikam nemusíte.

P ipravíme podklady a energetický projekt pro získání
dotace.

VZOROVÉ MOŽNOSTI ZATEPLENÍ SMYŠLENÉHO OBJEKTU

Popis p vodního stavu
P edpokládá se podsklepený samostatn stojící t ípodlažní RD se 2 vytáp nými nadzemními podlažími

a ástí vytáp ného suterénu, se sedlovou st echou s vestav ným podkrovím. Podlahová plocha 190,08 m2.

Popis možných opat ení uplatnitelných v programu „Zelená úsporám“.
1. Vým na výplní otvor novými plastovými výpln mi
2. Zateplení p dy objektu nad obytným podkrovím
3. Zateplení stropu suterénu objektu
4. Zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem.

VYHODNOCENÍ STUDIE

Náklady na varianty podle dosahované dota ní hladiny
Pro dosažení na minimální 20% úspory m rné ro ní pot eby
tepla na vytáp ní bude nutno provést tyto opat ení :
1. Vým na výplní otvor
2. Zateplení p dy objektu
3. Zateplení suterénu
Pro dosažení na minimální 30% úspory m rné ro ní pot eby
tepla na vytáp ní bude nutno provést tyto opat ení:
1. Vým na výplní otvor
4. Zateplení fasády objektu
Pro dosažení na dotaci v kategorii A.1 – celkové zateplení bude
nutno provést všechna výše uvedená opat ení.

Výše dotace dle podmínek pro program ZÚ
Dotace pro p ípravu opat ení
A - Podpora na výpo et úspory m rné ro ní pot eby tepla na
vytáp ní, projekt a odborný dozor

20.000,- K

Možné výše dotace dle provedených opat ení
A.2 - Díl í zateplení - snížení m rné ro ní pot eby tepla na
vytáp ní o 20 %
m2 * 650,- K /m2

123.552,00 K

A.2 - Díl í zateplení - snížení m rné ro ní pot eby tepla na
vytáp ní o 30 %
m2 * 850,- K /m2

161.568,00 K

A.1 - Celkové zateplení s dosažením m rné ro ní pot eby tepla
na vytáp ní max. 70 kWh/m2

m2 * 1.550,- K /m2

294.624,00 K

A.1 - Celkové zateplení s dosažením m rné ro ní pot eby tepla
na vytáp ní max. 40 kWh/m2

m2 * 2.200,- K /m2

418.176,00 K

Kontaktujte nás: tel.: 731 755 960 , info@bce.cz

ZPRAVODAJ
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www.velkabites.cz
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