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SLOVO Z RADNICE

Vážení spoluobčané,
i když si to nepřipouštíme, blížíme se již pomalu do první čtvr-

tiny letošního roku. V minulém měsíci byly na jednání zastupi-
telstva projednány a schváleny některé důležité dokumenty. 
Zejména rozpočet města pro letošní rok, který umožní realizaci 
všech plánovaných činností města a městského úřadu.

V oblasti investiční se jedná zejména o rekonstrukci 
Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš.  
Již probíhající soutěž na dodavatele stavby musela být zrušena,  
a to vzhledem k několika nedostatkům v zadávací dokumen-
taci. Dle mého názoru se jednalo o formality drobného charak-
teru, které v rámci soutěže byly předmětem naší osobní kon-
zultace s poskytovatelem evropské dotace - specialisty ROP Jihovýchod. Dle stanoviska našeho 
odborného partnera – společnosti RENARDS – by však i tyto drobné nedostatky mohly být  
v budoucnu předmětem opětovného hodnocení ze strany ROP Jihovýchod s rizikem částečného  
nebo úplného vracení přiznané dotace. Z uvedeného důvodu je připravováno opakování 
soutěže. Důsledky, vyplývající z posunutí termínů realizace plánované stavby, zejména ter-
mín zahájení výstavby a zajištění hladkého průběhu bítešských hodů, budou řešeny jako 
jedna z prvních věcí s budoucím dodavatelem stavby. Je zřejmé, že informovanosti veřej-
nosti a zejména pak obyvatel a podnikatelů na náměstí musí radnice věnovat odpovída-
jící úsilí. O tom a o dalších aspektech výstavby diskutovali zástupci veřejnosti se staros-
tou, místostarostou a Ing. Bednářem, pracovníkem majetkového odboru městského úřadu, 
před konáním vlastního zastupitelstva. Obě diskutující strany si potvrdili důležitost dalšího 
jednání před vlastním zahájením prací na náměstí, a to za účasti projektanta a vybraného 
dodavatele stavby.

S realizací náměstí úzce souvisí i snaha vedení radnice o dořešení křižovatky ulic Růžová 
a Na Valech u náměstí. Tato dopravně dlouhodobě nevyhovující křižovatka by se mohla stát 
součástí komplexního řešení uvedeného území včetně případného vybudování obchodního 
centra. Město obdrželo nabídku majitelů nemovitosti v uvedené křižovatce na jejich odpro-
dej a jak rada města, tak následně i zastupitelstvo města se bude s touto případnou zásadní 
změnou uvedeného území zabývat. 

Do poloviny roku by mělo být jasné, jakou cestou se město vydá při opravách měst-
ských domů na náměstí včetně bytového objektu po bývalém pivovaru. Vzhledem k tomu,  
že Česká spořitelna potvrdila zájem udržet svoji pobočku v městském objektu na Masary-
kově náměstí č.7 řešíme rovněž úpravu a prostorové zmenšení pracoviště spořitelny v sou-
ladu se strategií této banky a dalšího využití uvolněné části dispozice části dnešní pobočky 
pro zřízení nového obchodu nebo služeb občanům.
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Město se prostřednictvím pracovníků úřadu nebo s pomocí odborných poraden-
ských firem snaží o získání dotací, které zreální plány na jednotlivé připravované 
projekty. V současné době to jsou například zahrada u mateřské školy v Lánicích, 
jejíž koncept vznikl v ateliéru arch. Sendlera a která je řešena jako přírodní zahrada 
s environmentálním zaměřením. Dále pak dva projekty rozšíření městského kame-
rového systému o celkem tři kamerové body včetně souvisejících kabelových tras 
nebo záměr rekonstrukce jižní části Masarykova náměstí, který by měl navazovat na 
dokončení výstavby přepravního terminálu na náměstí. U tohoto záměru bychom 
chtěli využít jednu z posledních dotačních výzev z ROP Jihovýchod a získat tak další 
evropské dotace pro naše město.

Tak trochu bez výraznějšího zájmu veřejnosti byla na únorovém zasedání zastupitel-
stva schválena vyhláška, zakazující hazard na území města. Na základě této vyhlášky 
nebudou povolovány žádné další výherní automaty ve městě. Vzhledem k tomu, že vět-
šina automatů je povolena Ministerstvem financí, definitivní ukončení jejich existence 
ve městě je právě z tohoto důvodu možné, na základě přijaté vyhlášky, až k 31. 12. 2014. 
Zájem veřejnosti je naopak velmi značný o informaci k vyhlášené soutěži na pronájem 
restaurace „Naše bítešská“. Pokud dojde na základě soutěže k podpisu nájemní smlouvy, 
budeme chtít, aby nový nájemník a provozovatel restaurace navázal na stávající styl 
restaurace a dále rozšířil kvalitu poskytovaných služeb. O tom vás budeme informovat 
jak na internetových stránkách města, tak v příštím Zpravodaji.

Ing. Milan Vlček
starosta města

ZVEME VÁS

Každou středu v měsíci březnu 2013 v 9 hodin 
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně

Od 4. března do 15. března 2013
VÝSTAVA OBRAZŮ LIBUŠE VYSKOČILOVÉ A JURY DOVIČÍNA
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 26. března do 5. dubna 2013 
VÝSTAVA OBRAZŮ VLADIMÍRA A ONDŘEJE KOČÁROVÝCH
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý dne 5. března 2013 v 16.30 hodin
PŘEDNÁŠKA A BESEDA O KYBERŠIKANĚ
V budově 2. stupně ZŠ, Sadová 579, v 1. patře v učebně přírodopisu.
Organizuje: ZŠ Sadová, Velká Bíteš 

Úterý dne 5. března 2013 v 19 hodin
KONCERT BHP - KLAVÍRNÍ RECITÁL GERSHWIN A MARTINŮ 
Hraje: Karel Košárek
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Čtvrtek dne 7. března 2013 v 17 hodin
OSLAVA MDŽ - RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA A SEXU S FRANTIŠKEM RINGO 
ČECHEM
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 9. března 2013 v 8.15 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 20 Kč. Platí se v autobuse. Vstupné si hradí každý 
sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan, 90 minut.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu.
Odjezd - sídliště v 8.10, Masarykovo nám. 8.15
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 9. března 2013 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU (MUŽI)
Kontakt: Robert Svoboda 605 330 263
Sportovní hala TJ Spartak

Neděle dne 10. března 2013 ve 14 hodin 
DĚTSKÝ KARNEVAL 
Hraje skupina „Kamarádi“ s Vojtou Polanským 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
 
Úterý dne 12. března 2013 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
v Mateřské škole Lánice, Velká Bíteš
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Sobota dne 16. března 2013 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU (ŽÁCI)
Kontakt: Robert Svoboda 605 330 263
Sportovní hala TJ Spartak

Sobota dne 16. března 2013 ve 20 hodin 
MAŠKARNÍ BÁL
Hraje hudební skupina Živel
Předprodej zahájen od 15. února 2013 v Turistickém informačním centru, Masarykovo 
náměstí 5.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa dne 20. března 2013 ve 14 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Naším hostem bude Bc. David Dvořáček, DIS – zdravotnický záchranář.
Seznámí nás s prací výjezdových skupin a operačního střediska, se zásadami první pomoci, 
jak se chovat při úrazu nebo jak si správně přivolat záchrannou službu. K vidění bude také 
vybavení sanitního vozidla Volkswagen T5 z výjezdového stanoviště Rychlé zdravotnické 
pomoci ve Velké Bíteši.
Přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Středa dne 20. března 2013 v 15 hodin
VYNÁŠENÍ MORÉNY
Odcházíme v 15.00 hodin od MŠ na Masarykově náměstí a půjdeme průvodem k potoku za čis-
tičkou (možno i s kočárky), kde vhodíme Morénu do potoka a přivítáme jaro zpěvem a říkadly.
V případě špatného počasí bude náhradní termín upřesněn na webových stránkách školy 
– skolkavbites.com
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí

Čtvrtek dne 21. března 2013 ve 14.30 hodin
BESEDA S HASIČI A ČLENSKÁ SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš 

Čtvrtek dne 21. března 2013 v 18 hodin
PAVOUCI KOLEM NÁS
Přednáška Tomáše Hamříka - studenta Mendelu Brno ve výstavním sále Městského muzea 
ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Muzejním spolkem Velkobítešska
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Pátek dne 22. března v 16 hodin
VÝROBA VELIKONOČNÍ DEKORACE
Na SOŠ Jana Tiraye, Tyršova ulice
Rezervace nutná nejpozději do 17. 3. 2013, a to prostřednictvím e-mailu mcbitesacek@seznam.cz, 
facebooku nebo osobně každou středu dopoledne v mateřském centru.  
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Sobota dne 23. března 2013 v 8.30 hodin
VELIKONOČNÍ TURNAJ - STOLNÍ TENIS (neregistrovaní  a registrovaní)
Kontakt: Lucie Zezulová tel. 606 187 569
Sportovní hala TJ Spartak

Sobota dne 23. března 2013 v 8.15 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 20 Kč. Platí se v autobuse. Vstupné si hradí každý 
sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan, 90 minut.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu.
Odjezd - sídliště v 8.10, Masarykovo nám. 8.15
Organizuje: Seniorklub

Neděle dne 24. března 2013 v 10 hodin z Velké Bíteše
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Odjezd autobusem od České spořitelny v 10 hodin, Masarykovo náměstí 7, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pondělí dne 25. března od 16 do 18 hodin 
DĚTSKÁ DÍLNIČKA – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 
V prostorách recepce solné jeskyně. 
Tentokrát si můžete spolu s dětmi přijít vyrobit velikonoční dekorace. 
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček 

Úterý dne 26. března 2013 od 15 do 17 hodin 
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE
Tentokrát v Zelené třídě.
Organizuje: MŠ U Stadionu, Velká Bíteš

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V BÍTEŠSKÉM KOSTELE

Zelený čtvrtek 28. března: 18 hodin 
Velký pátek 29. března: 18 hodin (17.30 křížová cesta) 
Bílá sobota 30. března: 20 hodin 
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Boží hod velikonoční 31. března: 8.00 a 9.30 hodin
Velikonoční pondělí 1. dubna: 8 hodin

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI DUBNU 2013:

Středa dne 17. dubna v 17 hodin
„ZMÝLENÁ PLATÍ“ – KOMEDIE O MNOHA ZMÝLENÝCH
Předprodej vstupenek zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 23. dubna do 3. května 2013
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VĚRY NĚMCOVÉ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Věrou Němcovou

ZPRÁVY Z RADNICE

POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1. 1. 2013

Děti narozené v roce 2012 – celkem 54, z toho 32 chlapců, 22 děvčat.
Sňatky uzavřené ve Velké Bíteši – celkem 24, v obřadní síni bylo uzavřeno 12 sňatků  
a v kostele sv. Jana Křtitele 12. 
Z toho: 
- alespoň jeden ze snoubenců z obvodu Velká Bíteš - 10
- oba snoubenci z obvodu Velká Bíteš – 1
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- oba snoubenci z jiného obvodu („cizí“) – 14
- sňatek s cizincem/cizinkou (z 21 sňatků uzavřených ve Velké Bíteši) - 0
Úmrtí – zemřelo celkem 49 občanů, z toho 21 mužů a 28 žen.

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 18. 2. 2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o zákazu provozování loterií a jiných podobných 
her na celém území města Velká Bíteš
Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o zákazu pro-
vozování loterií a jiných podobných her na celém území města Velká Bíteš.

Prodloužení lhůty pro možnost uplatnění podnětů na dílčí změny ÚP 
Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o prodloužení lhůty do 31. 3. 2013 pro možnost 
podávání dalších podnětů veřejnosti na dílčí změny ÚP, které budou řešeny v rámci Změny 
č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš.

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU PRO KRAJ VYSOČINA
Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit na to, že se blíží období podávání daňových 
přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V letošním roce bude končit lhůta pro podání 
daňových přiznání v úterý dne 2. dubna 2013. 

Na Finančním úřadu ve Velkém Meziříčí budou od 11. března rozšířeny úřední hodiny 
pro veřejnost na všechny pracovní dny, a to: 11. 3. – 15. 3, 18. 3. – 22. 3. 2013 
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací: 
pondělí, středa 8.00 – 17.00
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 13.30
pokladna v obvyklých dnech pondělí, středa 8.00 – 16.00

25. 3. – 29. 3. 2013 
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací: denně 8.00 – 18.00
pokladna denně 8.00 – 16.00, pátek 8.00 – 13.00

2. 4. 2013
podatelna, přejímka daňových přiznání a poskytování informací: 8.00 – 18.00
pokladna 8.00-16.00

Stejně jako v loňském roce budou v rámci zlepšování služeb České daňové správy 
zaměstnanci finančního úřadu poskytovat ve dnech 20. března a 27. března 2013 službu 
pro občany Velké Bíteše a okolních obcí v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké 

9



ZPRAVODAJ   |   Město Velká Bíteš   |   Březen 2013

Bíteši, a to v době od 12.00 do 17.00 hodin. V rámci této služby budou poskytovat základní 
informace k vyplnění daňových přiznání, zajistí převzetí daňových přiznání, provedou kon-
trolu jejich formální správnosti a případně odpoví na dotazy. Tiskopisy daňových přiznání 
jsou k dispozici na podatelně Městského úřadu ve Velké Bíteši. 

Ing. Karel Štourač, ředitel 

KAMEROVÝ SYSTÉM VE VELKÉ BÍTEŠI 

Nový městský kamerový dohlížecí systém byl vybudován ve Velké Bíteši. Jedná se o kva-
litní kamery, které zabírají jednotlivá veřejná prostranství v centru města, přičemž privátní 
zóny jsou v záznamu zamaskovány. Od 1. prosince systém spravují policisté z Policejní sta-
nice Velká Bíteš, která od ledna letošního roku spadá pod Obvodní oddělení Velké Meziříčí. 
Dále pak je systém napojen na Integrované operační středisko v Jihlavě. Hned v prvním 
měsíci používání se díky kamerovému systému podařilo objasnit několik případů, napří-
klad pětinásobné vloupání do mincovníku veřejných toalet na Masarykově náměstí. Kri-
minalisté z něj získali také důležité poznatky k případu loupežného přepadení, ke kterému 
došlo na území jiného okresu. Díky kamerovému systému objasnili policisté i kuriózní 
případ poškození vozidla. Pachatel u osobního automobilu nejprve ulomil zpětná zrcátka  
a poté se nic netušícím majitelem nechal odvézt domů. 

Lze tedy říci, že kamerový systém je rozhodně velkým přínosem pro práci policistů při 
zajišťování bezpečnosti na veřejném prostranství ve městě. 

npor. Bc. Přemysl Bdinka, vedoucí obvodního oddělení Velké Meziříčí

DOTACE NA KAMEROVÝ SYSTÉM

V únoru 2012 město požádalo o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra  
ČR Prevence kriminality ČR na rok 2012. Cílem projektu bylo vytvoření komplexního měst-
ského kamerového dohlížecího systému ve Velké Bíteši. Vybudovaný kamerový systém  
je zaměřen na ochranu vlastnictví majetku obce, občanů a veřejného pořádku, dále pak na pre-
venci a předcházení protiprávních jednání a zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků 
města. Městský kamerový dohlížecí systém byl v prosinci roku 2012 předán do užívání Policii  
ČR a ta jako jediná bude zajišťovat jeho obsluhu a vytěžování. Díky kvalitním kamerovým 
bodům je zajištěno monitorování problematických a frekventovaných částí města. Intenzivním 
používáním systém zefektivní a usnadní práci Policie ČR. 

Kamerový systém má působit preventivně a předcházet trestné činnosti, jeho další výhodou 
je však možnost dohledat i zpětně důkazní materiál při prokazování spáchání trestné činnosti.

Celková pořizovací hodnota systému byla 1 168 090 Kč, dotace z Ministerstva vnitra  
ČR byla ve výši 836 000 Kč a město se na projektu finančně podílelo částkou 332 090 Kč.

Tomáš Zedník, informatik
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DOTAZNÍK

Vážení občané,
chtěli bychom Vás touto cestou oslovit a poprosit o vyplnění níže uvedeného anketního 

dotazníku týkajícího se problematiky bezpečnosti ve městě ve vztahu k městskému kame-
rovému dohlížecímu systému. Zejména se jedná o situační prevenci zaměřenou na budo-
vání kamerového systému v rizikových oblastech ve městě. Výsledky této ankety budou 
sloužit skupině prevence kriminality k dalším projektům pro předcházení trestné činnosti 
ve městě.

Vyplněný dotazník prosím doručte na adresu Města Velká Bíteš nejpozději do 31. března 
2013. Dotazník je možné stáhnout nebo případně rovnou přímo vyplnit na stránkách města 
www.velkabites.cz. 

Děkujeme Vám za spolupráci a s výsledky budete seznámeni.
Tomáš Zedník, informatik

(Své odpovědi kroužkujte)

1. Cítíte se jako občan Velké Bíteše: 
 a) zcela bezpečně   b) spíše bezpečně
 c) spíše v ohrožení  d) zcela v ohrožení
 e) nevím

2. Informace o fungování městského kamerového systému ve Velké Bíteši provozova-
ného Policií ČR považuji za:
 a) zcela dostačující  b) dostačující
 c) nedostačující   d) zcela nedostačující
 e) nevím

3. Se záměrem rozšířit městský kamerový systém o kamerové body - ulice Lánice, Tyr-
šova a na odstavném parkovišti:
 a) zcela souhlasím  b) spíše souhlasím 
 c) spíše nesouhlasím   d) zcela nesouhlasím
 e) nevím

4. Domníváte se, že fungování městského kamerového systému ve Velké Bíteši:
 a) rozhodně přispívá bezpečnosti ve městě 
 b) bezpečnosti ve městě přispívá alespoň částečně 
 c) bezpečnosti ve městě spíše nepřispívá
 d) rozhodně nepřispívá bezpečnosti ve městě 
 e) nevím
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5. V případě, že by byl umístěn kamerový bod v blízkosti Vašeho bydliště (při plném 
zachování práva na soukromí):
 a) rozhodně bych to uvítal    b) spíše bych to uvítal
 c) spíše by mi to vadilo   d) rozhodně by mi to vadilo
 e) nevím

6. Bydlím-li v části města, která je monitorována kamerovým systémem:
 a) cítím se rozhodně bezpečněji
 b) cítím se spíše bezpečněji 
 c) míru mé bezpečnosti to nijak neovlivňuje
 d) cítím se spíše méně bezpečně
 e) nevím

7. V případě rozšiřování kamerového systému bych další kamery umístil:
 a) na sídlišti U Stadionu       b) v okolí základních a mateřských škol
 c) v okolí restaurací a nočních barů      d) na jiném místě, uveďte: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

8. Z hlediska bezpečnosti ve městě považuji fungování policie za:
 a) velmi potřebné, přínosné a prospěšné 
 b) celkem prospěšné 
 c) celkem zbytečné 
 d) naprosto zbytečné a nepotřebné 
 e) nevím

9. Hlavní přínos fungování policie ve Velké Bíteši vidím zejména - u této otázky  
je možné zvolit současně více odpovědí:
 a) v denní a noční hlídkové činnosti na území města 
 b) v zajištění fungování městského kamerového systému 
 c) v zajištění fungování pultu centrální ochrany
 d) v řešení problémů v rámci dopravy ve městě
 e) v zajištění pořádku při společenských akcích ve městě
 f) v jiných oblastech
 g) žádný přínos nevidím

10. Hlídky policie fungující na území Velké Bíteše považuji za:
 a) velmi prospěšné  b) celkem prospěšné
 c) spíše zbytečné   d) zcela zbytečné
 e) nevím
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VELKÁ BÍTEŠ MÁ SVOJI PRVNÍ OBČANKU ROKU 2013

Ptáte se, jak se jmenuje a kde bydlí? Tak na toto 
Vám odpoví maminka první občanky paní Šárka 
Doležalová z Velké Bíteše, které jsem položila pár 
otázek:

Kdy a kde se malá narodila? 
Barbara se narodila v úterý 8. ledna 2013 v 5.25 
hodin v porodnici v Brně Bohunicích.

Kolik vážila a měřila? 
50 cm a 3,320 kg

Kdo vybral jméno?
Já.

Je to Vaše první dítě nebo už na malou Barbaru 
čekali další sourozenci?
Je to první dítě.

Co říkáte na to, že je Vaše dcera první občankou Velké Bíteše?
Těší mě to.

Gratulujeme k narození malé Barbary a titulu „první občanky Velké Bíteše“.
Celé rodině přejeme mnoho zdraví a malé Barbaře šťastnou cestu životem.
Mamince děkuji za rozhovor.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY

JARO V BÍTEŠÁČKU

Na březen jsme si pro vás připravily dvě tvořivé dílny. První dílnou bude výroba 
velikonočních dekorací v pátek 22. března od 16 hodin na SOŠ Jana Tiraye. Pokud 
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se budete chtít této dílny účastnit, zarezervujte si místo nejpozději do 17. března  
(e-mailem mcbitesacek@seznam.cz, na facebooku nebo osobně každou středu  
v mateřském centru).

Velikonoční tvoření máme připravené i pro rodiče s dětmi, tentokrát v pondělí  
25. března od 16.00 do 18.00 v prostorách recepce solné jeskyně. 

Bližší informace o našich akcích naleznete na facebooku, na stránkách www.bitessko.
com, a rády vám je podáme osobně v mateřském centru.

Těšíme se na vás.
Jana Střechová, Petra Pařilová, MC Bítešáček

KULIFERDOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jak jinak pracovat s předškoláky ve Veselé školce?
Již druhým rokem pracovní sešity KuliFerda účinně pomáhají mateřským školám 

při rozvíjení školní zralosti svých předškoláků. Během této doby se projekt setkal  
s pozitivní odezvou. Naše MŠ se v letošním roce tohoto projektu zúčastnila rovněž.

Projekt spočívá v plnění jednotlivých zadání v pracovních sešitech KuliFerda.
Úkoly jsou sestaveny tak, aby rozvíjely dovednosti budoucích školáčků v oblasti 

grafomotoriky, jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání, řeči a myšlení, 
předmatematických dovedností atd. Úkoly pomáhají dětem hravou formou objevovat 
svět a nenásilně připravovat děti na vstup do ZŠ. 

Protože naše MŠ cíleně rozvíjí klíčové oblasti školní zralosti, sleduje individuální 
pokroky dětí, pracuje v souladu s konkretizovanými očekávanými výstupy Rámco-
vého vzdělávacího programu, zajímá se o aktuální dění v oblasti předškolního vzdělá-
vání a aktivně spolupracuje s rodiči předškoláků, byl naší MŠ přiznán titul KULIFER-
DOVA MATEŘŠKÁ ŠKOLA. Nechyběla ani odměna ve formě didaktických sešitů  
a pomůcek pro děti.

Učitelky Mateřské školy U Stadionu Mgr. Burianová Naděžda, Rousová Naděžda

MY U VÁS, VY U NÁS

Jako nejvhodnější forma výuky pro žáky s výuko-
vými obtížemi je zážitková výuka - exkurze. Exkurze 
je skupinová návštěva významného nebo zajímavého 
místa či zařízení, která má poznávací cíl. Má přímý 
vztah k obsahu vyučování: ilustruje, doplňuje, rozši-
řuje žákovu zkušenost - citace pedagogického slov-

níku. Jinými slovy jde o to dostat děti tam, kde je možné něco uvidět, zažít, ucítit, osahat, 
popřípadě ochutnat. Zážitek bude tím větší, čím více je zapojeno a využito smyslového 
vnímání dítěte. Nejlépe je pak poznatky a teoretické zkušenosti aplikovat v praxi. 
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A to už je příležitost pro setkávání s pracovníky ze zahradnictví p. Ing. Tomášem Pelánem 
a p. Stanislavem Musilem (více v rozhovoru ve školním časopisu Brusinky www.specsko-
labites.cz). Ti nám aktivně pomáhají při realizaci projektů zabývajících se environmentální 
tématikou. Žáci se naučí nejen spolupracovat s odborníky, ale i organizaci práce, pláno-
vání. Činnosti jsou uzpůsobeny tak, aby se mohli zapojit všichni žáci dle svých možností  
a schopností. Mají možnost vyzkoušet si tak jejich náročnost, což je může ovlivnit při volbě 
jejich budoucího povolání, připravit je na jejich následné pracovní zařazení a též na plno-
hodnotné společenské uplatnění. 

Mgr. Kalinová a Mgr. Oberreiterová

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Vážení čtenáři, 
v uplynulém období jsme se věnovali vyladění známek na vysvědčení a jarním prázdni-

nám. Aktivity proto poněkud polevily.
25. ledna 2013 proběhl ve třetích ročnících projektový den Člověk a zdravá výživa.  

V průběhu projektového dopoledne si děti vyráběly pod odborným vedením vedoucí školní 
jídelny paní Ilony Brymové ovocné a zeleninové šťávy. Dále si připravovaly chutné a zdravé 
jednohubky z pomazánek, pečiva a zeleniny. Žáci tvořili týdenní jídelníčky a počítali, kolik 
každý den utratí za nákup.

Olga Čermáková, Magda Videnská, Radka Ráboňová

Návštěva předškoláků z mateřské školy U Stadionu

Prvňáčky potěšila návštěva předškoláků z Mateřské školy U Stadionu. Ukázali, jak 
jim jde čtení, psaní i počítání, provedli je po budově školy a posadili do školních lavic. 
Oni nás na oplátku pozvali do školky a slíbili, že se za námi do školy ještě ve druhém 
pololetí staví.

Za první ročníky Marcela Doubková 
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Matematická olympiáda

Každoročně se žáci 5. tříd naší školy zúčastňují matematické olympiády. Letošní školní 
kolo jsme nepodcenili a poctivě jsme trénovali bystrost a matematický úsudek na pří-
kladech ze starších olympiád. Vyřešené příklady odevzdalo 9 dětí z 5.A a 5.B. Pět z nich 
bylo nominováno do okresního kola ve Žďáru nad Sázavou. Žáci řešili během dvou hodin 
tři zapeklité úlohy. V konkurenci 71 dětí z celého okresu se na krásném 2. místě umístil 
Dominik Vondruška z 5.A. Dalšími nejúspěšnějšími řešiteli z naší školy se staly Beatka 
Kupská (11.-18. místo) a Anička Malátová (19.-22. místo) z 5.A.

Srdečně všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Iva Syslová

KULTURA

V BARVÁCH DUHY

Úžasně osvěžující – tak na mě působila hudba Clarus kvartetu na únorovém koncertu 
BHP. Čtyři mladí kluci (všechno je relativní, věk dvojnásob) nám připravili menu skladeb 
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od starobyle znějících intrád až po nejaktuálnější současnost. Ti „kluci“ mají zaslouženě 
skvělé muzikantské renomé jako členové kvarteta, jako sólisté, jako hráči Moravské filhar-
monie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů, Janáčkovy filharmonie Ostrava.  

Lukáš Broda, Marek Smetka, Daniel Svoboda a Tomáš Plch – tito čtyři klarinetisté 
mohou za to, že koncert Bítešského hudebního půlkruhu byl krásně barevný. Nemyslím 
tím zdaleka jen to, že první půlku odehráli v bílých košilích a po přestávce nastoupili  
v pastelových barvách, ale spíš to, že občas měnili klarinety. Je pravda, že altklarinet, basový 
či piccolo klarinet v dechovce těžko uvidíte. Nabídli nám i paletu skladeb – předehru k Figa-
rově svatbě W. A. Mozarta, Brahmsův Uherský tanec, Gershwina i Bernsteinovu Ameriku 
z West Side Story. Barevně velmi pestré – a to jsem se nedostal ke skladbám s puncem Jižní 
Ameriky venezuelského klarinetisty, u nějž kvarteto studovalo na mistrovských kurzech  
v USA. Navíc jsme slyšeli teprve druhé provedení loňské skladby studenta „matfyzu“ Marka 
Slaného Variace a rondo – byla to velmi milá hudba, o níž snad nikdo nemohl prohlásit, že 
je vypočítaná či vypočítavá.

Nezbývá, než uzavřít okřídleným maškovským: „Ještě, že jsme šli.“
Otto Hasoň

MÁ TO BÝT „Á DVA TŘI, Á DVA TŘI“

Je to podobné, jako kdybych zpíval a vedle mě stál Karel Gott. Anebo hrál kopanou před 
očima Lionela Messiho, případně si pinkal balónkem o zeď a nechal se u toho zkoumat 
Tomášem Berdychem. Tak jako já se asi cítili všichni, kdo se na osmém farním plese zúčast-
nili soutěže o nejlepšího tanečníka. Po okraji sálu stáli čtyři profíci z taneční školy Starlet  
a dělali si do sešitků poznámky, aby vybrali nejlepší taneční pár plesu. To si pak člověk za-
čne plést tango s valčíkem.

Tato novinka však byla jen jedním z mnoha lákadel farního plesu. Hosté si mohli zasou-
těžit i při tradičním tanci s pomeranči a zatancovat si půlnoční českou besedu. Kapela 
F-Box podala svůj standardní výkon – rozumějte, standardní u nich znamená vynikající. 
Těžko hledat kapelu, která by měla takovouto vlastní dechovou sekci a která by dokázala 
hosty plesu vyhecovat, a to jak u rockových vypalovaček, tak u klasických polek a valčíků. 
Tombola byla i letos bohatá, tentokrát rekordně. Při 555 cenách něco vyhrál téměř každý; 
první cenu – skútr – si pak domů odtlačila šťastná výherkyně Marcela. Kdo nešel na ples 
kvůli tanci, mohl si vybrat ze dvou barů a cocktail baru a komu ani toto nestačilo, mohl 
spokojeně zůstat v Naší bítešské.

Poděkování patří všem organizátorům, moderátorům Janě Hlavínkové a Františku Matu-
šinovi, Milanu Vodičkovi za osvětlení celého kulturního domu, paní Drlíčkové za květino-
vou výzdobu, panu Kratochvílovi za sponzorský dar v čokoládových mincích a všem dalším 
sponzorům a hlavně všem hostům, kteří dorazili. 

Na závěr se sluší říci, že taneční soutěž vyhráli manželé Prchalovi. A to i přes to, že neměli 
tak silný fanklub jako pár číslo šest. 

Karel Dvořák
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SVĚT HANDMADE

Z výstavní síně Klubu kul-
tury se v sobotu 9. února 
linuly zvuky, které jsou typické 
pro zubní ordinace. Možná, 
že i právě tento zvuk přilákal 
mnohé ze zvídavých návštěv-
níků na Jarmark Handmade 
výrobků. Těm se při vstupu  
do sálu otevřel nový svět. Svět 
plný rozličných ručně vyrábě-
ných předmětů, které svou pes-
trostí a originalitou rozjasnily 
bítešské prostory. 

Malí návštěvníci, kteří na jar-
mark přicházeli v doprovodu 
svých matek, zprvu překonávali 
nejistotu ze zvuku, který nešel 
přeslechnout. Posléze však zjis-
tili, že nejde o zubní vrtačku, 
ale o rycí tužku, která byla 
součástí jednoho z workshopů. 
Návštěvníci si na akci mohli 
vyzkoušet čtyři tvůrčí techniky,  
a to tvoření doplňků z fimo 
hmoty, korálkování, drátkování 
a rytí do skla. Dílničky měly 
úspěch, a tak se z většiny přícho-
zích stali alespoň na okamžik 
výtvarníci, kteří měli možnost 

promítnout svou fantazii do upomínkových předmětů, které si vlastnoručně vytvořili. 
Celodenní akce proběhla v přátelsky laděné atmosféře, které se zúčastnilo i několik pánů, 

což mě velmi potěšilo. Návštěvnost byla poměrně vysoká, do světa handmade zavítalo dru-
hou únorovou sobotu přes 160 návštěvníků, a to jak místních, tak i přespolních.

Pro zájem jak vystavujících, tak i návštěvníků, se akce bude v budoucnu opakovat a už teď  
se můžete těšit na další a nové tvůrčí techniky, se kterými vás Jarmark Handmade výrobků seznámí.

Všem zúčastněným děkuji za návštěvu a podporu. Chci také poděkovat svým blízkým, 
kteří byli mou prodlouženou rukou. Bez nich by market nebyl takový, jaký byl.

Kateřina Božková
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Malí návštěvníci měli možnost si vyzkoušet rycí tužku. Foto: Silvie Kotačková

Svět handmade výrobků ve výstavní síni. Foto: Silvie Kotačková



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013

Březen je již tradičně knihovnicky velmi výrazný. 
Poprvé budeme oceňovat dětského Čtenáře roku. Cílem 
této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž 
četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. 
Hlavním, avšak ne jediným, kritériem bude samozřejmě 
počet přečtených knih. Vybraný čtenář bude mít možnost 
zúčastnit se celorepublikového kola, kde součástí ocenění 
bude platební poukaz na nákup knih. 

Mezi návštěvníky besed uvítáme děti nejen ze zdejší 
ZŠ, ale i z okolních škol, pro které připravujeme programy  
s jarní tématikou. 

Díky vyplnění anketních dotazníků uvedených  
v knihovně a na webových stránkách (knihovna.velkabi-
tes.cz) nám především nečtenáři pomohou zodpovědět 
otázky, co v knihovně chybí, jaké služby zde očekávají a co by je do knihovny přivedlo.

O dalších aktivitách se dozvíte ve své knihovně.
Kontakt: e-mail: knihovna@velkabites.cz, web: knihovna.velkabites.cz, tel. 566 532 262

Knihovničky

KLAVÍRNÍ RECITÁL GERSHWIN A MARTINŮ 

Do dvacátých let minulého století 
se přeneseme na březnovém koncertu 
BHP. Klavírista Karel Košárek nám 
přednese skladby Bohuslava Martinů 
a George Gershwina, zkomponované 
v letech 1924 až 1929. Jak v Paříži, 
kde tehdy žil Martinů, tak v Ger-
shwinově rodném New Yorku tehdy 
vrcholila první vlna jazzu. Ta měla na 
oba autory silný vliv – jejich inspiraci 
jazzem nám přiblíží nejen průvodní 
slovo pana Košárka, ale především hudba samotná. 

Koncert uvede Charleston z Kuchyňské revue Bohuslava Martinů. Od vysočinského 
autora dále zazní Tři české tance a cyklus šesti klavírních skladeb s názvem Film v mini-
atuře. Z pera amerického skladatele uslyšíme kusy u nás takřka neznámé a málo hrané 
– celý cyklus Gershwinových Preludií či sólové verze jeho vlastních písní. Vrcholem večera 
bude originální znění nejznámější autorovy skladby, Rapsodie v modrém. Ta byla původně 
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psána výhradně pro klavír a teprve později upravena do dnes známé koncertantní podoby 
s doprovodem symfonického orchestru.

Klavírista Karel Košárek je mimořádně všestranný umělec. Vystudoval konzervatoř  
v Kroměříži a AMU v Praze, studia zakončil v Dallasu. Je držitelem cen z mnoha meziná-
rodních soutěží, vystupuje na recitálech i jako sólista s předními domácími a zahraničními 
orchestry. Jeho mezinárodní umělecké aktivity dokumentují recitály např. v New Yorku, 
Palm Beach, Calgary, Tel Avivu, Petrohradu či Bangkoku a četná koncertní vystoupení  
po Evropě a Japonsku. Dlouhodobě spolupracuje s hvězdnou mezzosopranistkou Magdale-
nou Koženou. Nahrává pro významné nahrávací společnosti jako jsou Supraphon, Naxos, 
Hyperion a další. S velkým ohlasem se setkává klavíristovo pravidelné účinkování s Ondře-
jem Havelkou a jeho Melody Makers v rámci programu Rapsodie v modrém pokoji. 

Karel Košárek je také zakladatelem a dramaturgem hudebního festivalu Musica Holešov, 
jehož koncerty oživují tamní zrekonstruovaný barokní zámek. 

Nepřehlédnutelná osobnost české hudební scény k nám zavítá v úterý 5. března 2013. 
Na slyšenou v 19 hodin v kulturním domě.

Michaela Hanzelková   

PAVOUCI KOLEM NÁS 

Pavouci patří mezi tajemné a často opovrhované živočichy. Určitě vás někdy ve skrytech 
domova překvapil velký pokoutník, který může mnohým vyvolat strach. Právě tito tvorové, 
na které se možná občas díváte, jsou velice dokonalí. Nejen jejich stavbou těla, ale také 
jejich přizpůsobivostí životnímu prostředí. Jaký jiný živočich dokáže žít měsíce bez potravy 
a zároveň se vyskytovat v podmínkách, kde by jiní tvorové nepřežili?  

Mnohé také láká vlastnit velké pavouky z čeledi sklípkanovití (Theraphosidae). Na chov 
těchto krásných pavouků obřích velikostí nepotřebujeme žádné zvláštní vybavení. Stačí 
menší terárium a základní znalosti z odborné literatury. Více k chovu těchto tvorů se můžete 
dozvědět na přednášce.  

Okolo našich domovů se vyskytuje spousta zajímavých pavouků, kteří jsou většinou pře-
hlíženi. Asi vás nikdy nenapadlo chodit po louce po kolenou a hledat tyto dokonale skryté živo-
čichy. Nejspíše byste byli mile překvapeni, jaké krásy nám naše louky a stráně skrývají. 

Věřili byste, že jsou vylíhlí pavoučci schopni sežrat svoji matku? A že tito pavouci se vyskytují 
nedaleko Velké Bíteše? V poslední době se tu velice rozšířil krásný žlutý křižák pruhovaný (Agri-
ope bruennichi), který u mnohých vyvolává myšlenku, že se jedná o toxicky významného exota. 
Zajímalo by vás, jak se tento druh dostal do České republiky? Toto a mnohem více se můžete 
dozvědět ve čtvrtek 21. března od 18 hodin v Městském muzeu ve Velké Bíteši. 

Hlavním programem bude seznámení s těmito živočichy a vyvrácení některých mylných 
předsudků. Celá přednáška Tomáše Hamříka - studenta Mendelu Brno - bude provázena 
promítáním fotografií a ukázkou živých exemplářů sklípkanů. 

Městské muzeum a Muzejní spolek ve Velké Bíteši 
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ S NÁZVEM  
„TANEC BAREV“ - LIBUŠE VYSKOČILOVÁ A JURO DOVIČÍN

Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši 
se ve dnech od 4. března do 15. března 2013 
uskuteční výstava obrazů s názvem „Tanec barev“ 
Libuše Vyskočilové a Jury Dovičína.

Libuše Vyskočilová - malbu studovala v ate-
liéru Pavlač v Brně, absolvovala výtvarnou školu 
Astra Kuřim. Dále studuje již 10 rokem dějiny 
umění na Fakultě výtvarných umění VUT U3V 
v Brně. Věnuje se poetickým obrazům snů a sku-
tečností, převážně v akrylu, ale pracuje i s olejem, 
akvarelem či kombinovanými technikami.

Žije a maluje v Drásově, je sluníčkem galerie 
a duší všech kytek, milých věcí a věciček, které 
ji dělají útulnou a kam se lidé rádi vrací, pro-
tože paní Libuše dává galerii úsměv a pohodu 
(www.livya.estranky.cz).

Juro Dovičín - malíř, muzikant, tulák a sní-
lek. Studoval malbu v ateliéru ak. mal. Josefa Jíry, 
na pražské AVU, dál autodidakt. Věnuje se kra-
jině, aktu i náročným tématům o podstatě světa 
a poslání člověka v něm. Maluje oleje a akvarely, 
sporadicky zabrousí do grafiky.

Pracuje jako restaurátor závěsných obrazů,  
ale opravuje i staré slohové rámy. Řídí rámovací 
studio galerie a navrhuje bytové i profesionální 
interiéry pro náročné klienty.

Uvádí většinu výstav, které galerie pořádá. Žije 
a maluje ve starém domě v Lomničce u Tišnova.

Společnou galerii mají ve starém opraveném 
domě s bohatou historií, který patří obci Malhostovice. www.libusinagalerie.cz

Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ VLADIMÍRA  
A ONDŘEJE KOČÁROVÝCH

V Klubu kultury města Velké Bíteše vystavují od 26. března do 5. dubna 2013 malíři 
Vladimír a Ondřej Kočárovi. Otec a syn mají již za sebou 8 desítek společných výstav.  
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V posledních letech byly jejich obrazy  
k vidění v prostorách Parlamentu  
ČR v Praze či v soukromých galeriích  
v Brně, Opavě, Liberci, Přerově, Kladně, 
Olomouci či Frýdku Místku.

Vladimír Kočár se narodil 27. srpna 1926 
v Brně. Po absolvování gymnázia studoval 
na Masarykově univerzitě pod vedením 
profesorů Vincence Makovského, Eduarda 
Miléna, B.S. Urbana, Františka Doubravy  
či Ing. arch. Kuriala. Tvorba Vladimíra 
Kočára se zaměřuje na zátiší a kytice. Nej-
více se na jeho plátnech objevují kytice pro-
sté, luční s akcentem šípků či jeřabin. Jeho 
syn Ondřej po absolvování Ostravské uni-
verzity se nejprve věnoval grafice, ale pak  
se jeho zájem přesunul k olejomalbě. Ztvár-
ňuje poetické noční uličky, ale jeho tvorba 
zahrnuje i portréty dívek a snové krajiny. 
Celá kolekce olejomaleb je laděna do teplých 
uklidňujících tónů, které diváka pohladí  
po duši a navodí v něm atmosféru pohody. 
Výstava je v dnešní uspěchané době oázou 
klidu, kdy se člověk na chvíli zastaví a ponoří 
prostřednictvím obrazů do svého nitra.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pon-
dělí 25. března v 17 hodin ve výstavní 
síni Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, 
Velká Bíteš. 

Informační centrum a Klub kultury

PŘÍPRAVY NA ROCKOVÝ KONCERT VRCHOLÍ

2. března 2013 se v kulturním domě v Březí od 20 hodin uskuteční koncert, jehož 
výtěžek bude věnován na zakoupení kompenzační pomůcky pro usnadnění výuky handi-
capovaných dětí. Pořadatelkou koncertu je studentka III. ročníku denní formy studia na 
Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě, o.p.s. Klára Hálová.

„Nápad na uspořádání tohoto koncertu vznikl po realizaci projektu Muzika dětem  
v loňském roce, jehož autorkou byla moje spolužačka z vyššího ročníku Kristýna Staňková  
a jehož výtěžek byl věnován na pomoc dětem ve vyloučených lokalitách v Kraji Vysočina,“ 
uvedla Klára Hálová.
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„Během večera vystoupí skupiny Start02 Mawataki, Kiss czech company a Alkevolt. 
Sestavit zajímavý program koncertu bylo zatím největší úskalím,“ dodala Klára Hálová.

Klára Hálová

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 

zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 95:

V roce 1414 držel nárožní dům 
asi učitel Mikuláš, v letech 1594  
i 1599 Vavřinec Chalupa. Roku 1630 
zakoupil dům po Jakubu Odvář-
kovi za 100 moravských zlatých Jan 
Droběna, jehož manželka tu měla 
dědický podíl. Později jej vlastnil 
Pavel Pivec, který tu je doložen  
k letům 1654 a 1656. Následně roku 
1670 prodal dům Tomáš Odvářka, 
který tu nebydlel, Jiříku Šulovi.  
A „prohlídajíce na velikou zpoustku 
gruntu tohoto“, slevil na 70 morav-
ských zlatých. Šula však „pryč zběhl“ 
a dům „přes pět let bez hospodáře 
prázdný zůstával“. Proto roku 
1676 Odvářka prodal dům znovu, 
„avšak jsouc přespříliš hrubě zpustlý 
a ruinirovaný,“ za cenu pouhých 
30 moravských zlatých. Kupující 
Martin Čech získal roční odklad od placení daní a poplatků, aby „do příštího svatého Ducha 
takový krunt náležitě spravil a tam se dal“. Později roku 1684 zakoupil dům po Čechovi taktéž  
za 30 moravských zlatých Jan Mrázek mladší. Ten tu žil ještě v roce 1694, kdy prodal zahradu 
za stodolami za tři rýnské zlaté.

Později roku 1754 městský úřad připsal „požár tak řečený Jana Mrázkovský“ za 40 moravských 
zlatých Tomáši Vlkovi. Od Vlka pak roku 1767 zakoupil tehdy stále jen „požár“ Jan Hruška, 
„tehdejší ještě správčí hospodářský panství Velkých Němčic k hrabství náměšťskému patřících“, 
též za 40 moravských zlatých. Tato částka měla být splácena po vejruncích jeden zlatý ročně. 
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Foto z knihy: Jaromír Kotík, Velká Bíteš za okupace, 1965, str. 87. Nárožní 
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Foto: Archiv muzea.
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Městský úřad při této příležitosti považoval za nutné připomenout práva, která byla vázaná  
na sousedské domy v ulicích a na předměstích včetně tohoto. Totiž, že „se tenž grunt se vším 
právem k němu patřícím k svobodnému a volnému vlastnímu užívání (však nikoliv piva vaření 
a vína šenkování, kteréžto regalia jenom 33 rynčanům aneb v rynku zdejším usedlým měšťanům 
patřících) připisuje, kteréžto právo k němu patřící, obvzláštně na pálení kořalky [od roku 1754]  
a všelikého handlu, pak užívání třech tak řečených obecních kousků rolí a tálovej louky též obecní, 
však to vše podle platu z jednoho každého toho do obecní kasy patřícího se vytahuje“. V roce 1773 
radní Hruška přesvědčil obec, aby mu prodala zbývající pohledávku na domě 30 zlatých za 5 zla-
tých hotově. A to proto, „kterak on pan Jan Hruška dům ten dvakráte vyhořený zase z gruntu nový 
vystavěti musil“. Hruška pak prodal dům se stodolou a polnostmi roku 1794 za 900 rýnských 
zlatých Josefu Novotnému a vymínil si tu přitom s manželkou výměnek. Novotný později roku 
1823 postoupil dům v ceně 700 zlatých své dceři Veronice provdané Gregorové. Poté roku 1847 
byl dům v hodnotě 800 zlatých připsán Janu a Marii Gregorům. A od roku 1882 jej vlastnili 
Antonín a Antonie Gregorovi.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, č. 11788, fol. 172, 211, č. 11789, fol. 59, 247, 
č. 11793, fol. 56, č. 11795, fol. 276.

Jan Zduba

POZNÁVÁME SVŮJ REGION 

Vážení čtenáři,
v tomto Zpravodaji bude na tomto místě výjimečně uvedena krátká povídka. Tímto 

příběhem Vás chceme pozvat k návštěvě Naučné stezky „Svatá hora“, jejichž zastávek  
č. 9 a 11 se tento příběh bezprostředně dotýká. Snad se to stane vhodným námětem pro začínající 
jarní turistickou sezónu. Propagační materiál obdržíte v Informačním centru v měsíci Březnu.

Krutá válečná klání druhé poloviny 19. století za sebou zanechávaly deseti tisíce životů 
mladých mužů. Bohužel, tento způsob řešení politických sporů byl zejména v západní 
Evropě pokládán za zcela normální, ne-li samozřejmý. Příkladem toho může být válka 
prusko – rakouská, která na českém území vyvrcholila dne 3. července roku 1866, bitvou 
u Hradce Králové. O pohybu vítězných pruských a poražených rakouských vojsk po území 
našeho regionu vypráví následující příběh:

PRINC, KTERÝ PLAKAL 

Anička Kopečná se probudila do vlahého letního dne. Otevřela dokořán malé okénko, 
kterým se již do světnice prodíraly sluneční paprsky začínajícího léta, a náhle posmut-
něla. Uvědomila si, kolik povinností ji dnes čeká, co všechno musí ještě obstarat. S rodiči  
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a pěti mladšími sourozenci žila v Milešíně, v malé truplové chaloupce s doškovou střechou, 
dvorkem plným drůbeže, s kravkou a kozami v malém chlívku. Pro jedenáctiletou dívenku  
z toho plynulo povinností víc než dost.

Když si pročesávala své plavé vlasy – jemně se pousmála. Náhle se zachvěla, snad prv-
ním pocitem probouzejícího se ženství. Vzpomněla si na svůj noční sen, ve kterém za ní  
k lesu přijel krásný mladý princ na vraném koni. Znala jej z pohádek vyprávěných již dříve 
maminkou před spaním, pro kterou byly tyto vzácné chvilky s dětmi únikem z každoden-
ních starostí. Ještě na něco se těšila. Maminka jí dovolila, že zítra odpoledne, až bude s prací 
hotova, může jít s ostatními dětmi na lesní jahody, na paseku k hájence. 

Toho dne již od rána dokončoval římsko-katolický kněz P. František Trojan, správce 
heřmanovské farnosti, písemnou přípravu na své nedělní kázání. Ve své útulné pracovně 
v přízemí zdejší prostorné fary pobýval nejraději. Nyní, v tomto ospalém červencovém 
odpoledni dne 10. července roku 1866, naplňovalo místnost nesnesitelné dusno. Chystal 
se farníkům vyčinit za jejich neustálé protesty kvůli odváděným desátkům, které začaly  
již za jeho předchůdce, faráře Stessera. Nebyl si zcela jist, zda činí dobře, věděl, že zdejší 
sedláci to nemají v těchto nepokojných časech vůbec lehké – a nyní zase ta nešťastná prusko 
– rakouská válka. „ No, nedá se nic dělat, říct jim to musím, vždyť ty revoluční události  
v osmačtyřicátem zanechaly stopy na zbožném lidu i v těchto končinách“, pomyslel si.

Náhle se rozlétly dveře a do místnosti vtrhl mladý Zeman, sotva dechu popadaje: 
„Otče, mám Vám vyřídit od křižanovského kaplana, že „Prušáci“ porazili Rakušany někde 
u Hradce, devátého prý už byli ve Žďáře a nyní se hrnou dále do nitra Moravy. Slídí  
po poraženém rakouském vojsku, drancují a rekvírují. Co nevidět budou v Křižanově a zítra 
možná u nás, v Heřmanově. Máte se se starostou na to připravit“. „Rychle běž za ním, sežeň 
ho a potom objeď také ostatní vesnice naší farnosti“, řekl farář, náhle vyrušený z odpolední 
siesty. „Za co nás, Pane Bože, trestáš“, zanaříkal.

Do půl hodiny byla náves plná lidí, radících se v nastalé panice co a jak. Na doporučení 
faráře a starosty se rozešli a ve velkém spěchu začali všechno cenné zazdívat a zakopávat.

Následujícího dne, 11. července roku 1866 dopoledne, krátce před jedenáctou hodinou 
se Hansi Müller, mladý, urostlý pruský poddůstojník, pohupoval v sedle svého vraníka, 
kodrcajícího se pomalu a unaveně po hrbolaté silnici v dlouhém stoupání od Křižanova  
k Heřmanovu. Nahlížel do poničené mapy a přemýšlel nad svěřeným úkolem. Jel v čele 
menší jezdecké hlídky vyčleněné ze skupiny asi 50 dragounů, pátrajících po zbytcích 
rakouského vojska. Po doplnění zásob - které často ze strany jeho vyhladovělých, otupělých, 
bitvou a dlouhými přesuny unavených, vojáků přecházelo v drancování - se měli utábořit  
v lese jižně pod vesnicí a po krátkém odpočinku se přesunout na nedalekou císařskou silnici. 
Již nyní měl obavy. Tohle násilné rekvírování se mu veskrze příčilo. Extrémnostem se vždy 
snažil bránit, často ale marně. Někdy ty své chlapce i chápal: „To všechno ta zpropadená 
válka - zatracená a nesmyslná, ta z nich dělá zvířata“. V tom se  přehoupli přes vrchol kopce 
a uviděli pod sebou vesnici s kostelíkem uprostřed, skrytou v údolí zvlněné krajiny, s širo-
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kým, na sever otevřeným obzorem, 
umožňujícím nádherný výhled. „ 
Tak to je ta Morava“, pomyslel si, 
„skutečně krásná zem!“.

Když dorazili na heřmanov-
skou náves, bylo už po jedenácté 
a slunce začalo nemilosrdně pálit. 
Po vesničanech požadovali oves, 
seno, vejce, chléb, pivo a kořalklu. 
Poručili jednomu sedlákovi,  
aby odvezl zrekvírované věci do 
Dolní Libochové, na jedno ze 
zásobovacích shromaždišť pruské 
armády. 

Kněz, aby uklidnil vystrašené lidi, dal otevřít vrata na farský dvůr, vyšel důstojníkům vstříc 
a zeptal se, co ještě požadují. Chtěli pouze čtyři láhve vína, a když je dostali, odjeli. Ještě však 
zdaleka nebyl všemu konec. Druhý den ráno se ozvalo netrpělivé klepání na boční vchod. 
Přítomný důstojník pozdravil a od vystrašeného pana faráře požadoval mapu Moravy. Když  
ji obdržel, slušně poděkoval a odešel. Chvíli na to přijela „nepřátelská“ jízda. Hnali 
s sebou koně, vnikali do domů, ze kterých vyváděli krávy, chtěli peníze a potraviny, 
domáhali se jich i šavlí. Odpoledne se vesnicí přehnala pěchota, směřující od Moravce 
přes Křižanov, Velkou Bíteš a Brno někam do prostoru Mikulova, kde se měla pruská 
vojska shromáždit před zamýšleným pochodem na Vídeň. Od tohoto záměru však 
pruské velení nakonec ustoupilo.

Když přišly milešínské děti na paseku u hájovny, bylo již pozdní odpoledne. Přesto věřily, 
že své hrníčky brzy naplní voňavými jahodami, které letos dozrávaly později, kvůli chlad-
nému jaru. Jahod opravdu rychle přibývalo. Anička náhle zahlédla v dálce mezi stromy dvě 
postavy, které se k nim rychle přibližovaly. „Snad to nejsou zase ti panští hajní, kteří nám 
už jednou všechno sebrali a ještě nám chtěli napráskat“, pomyslela si. A vskutku byli to oni. 
„To jste zase vy - spratci z Milešína, vám to posledně nestačilo“, zařval jeden z nich, „dejte  
to všechno ihned sem“ a už už napřahoval ruku na Aničku, když ho náhle vyrušil dusot 
koní, který se nesl tak hrůzostrašně, že se děti začaly strachem třást – i hajným nebylo  
do smíchu. Děti ještě nikoho neviděly, když lesem zaburácel mužný hlas: „Lass die Kinder, 
du Kerl!“ V dětech by se krve nedořezal. Anička se otočila po hlasu a úžasem oněměla: 
náhle tu byl on, ten princ z pohádky. Seděl na černém koni, oblečen v modrém kabátci  
se zlatými knoflíky, šedými kalhotami a bílým řemením. 

Hansi Müller v uniformě pruských dragounů mohl dětem skutečně připadat jako pohád-
kový princ. Seskočil s koně, Aničku, která byla nejblíž, pohladil po vlasech a spolu se svými 
vojáky se posadil mezi děti. A tak se náhle pruští vojáci stali ochránci českých dětí před 
zlými českými panskými hajnými. 
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Ještě několik dalších dní docházely děti z Milešína na paseku mezi vojáky, přinášely jim 
jídlo i drobné pozornosti a těšily se jejich ochraně. Až přišlo poslední společné odpoledne. 
Hansi byl poněkud neklidný, když k Aničce přistoupil: 

„Než odjedeme, musím ti něco říct“, mluvil slušnou, trochu lámanou češtinou,  
které se naučil při svých dlouhých taženích českou zemí. „Mám doma také takovou dcerku 
a nevím, jestli ji ještě uvidím - válka je zlá a krutá“. Sejmul s krku řemínek s malou panen-
kou, dal ho Aničce a pohladil ji po tváři. „To máš ode mne na památku, dala mi to moje 
dcerka pro štěstí“, a v očích ostříleného vojáka se zaleskly slzy. „Až budeš velká a najdeš 
si sama toho svého prince  - vzpomeň si někdy na mne“, řekl a políbil ji do vlasů. To bylo 
naposledy, kdy  Anička svého plačícího prince viděla.

Znovu se v dáli ozval dusot koňských kopyt. To se od Heřmanova hnala skupina dra-
gounů v jiných, cizích uniformách, která se náhle, nic netušíce, ocitla v palbě zdejších,  
na okraji lesa ležících „prušáků“. Dětem se ještě podařilo z lesa utéct a většina dragounů 
byla pobita.

Ten večer nemohla vystrašená Anička dlouho usnout. Až vyrostla, vdala se a sama měla 
děti, často si se slzami v očích na svého prince vzpomněla... 

Dovětek: Pobité dragouny museli najatí vesničané pohřbít. Protože měli odlišné uniformy,  
 rozšířila se zpráva, že zabití vojáci byli Angličané, údajní spojenci Rakouska ve válce  
 s Pruskem. Proto se mezi lidmi rozšířil název pro toto místo - „Anglica“. Angličané  
 však spojenci Rakouska nebyli. Byli to pravděpodobně Sasové, jejich jediní opravdoví  
 spojenci v boji proti Prusům.

Alois Koukola

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST NA PLESECH A AKCÍCH S VĚTŠÍM 
POČTEM OSOB

Každoročně začíná koncem ledna společenská sezóna plesů. Povinnosti organizátorů 
plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny na základě Zákona 133/1985 Sb. 
o požární ochraně, § 13. Další povinnosti provozovatelů společenských akcí s větším počtem 
osob jsou nově stanoveny vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách staveb. Naří-
zení Kraje Vysočina ze dne 3. 8. 2004 č. 2/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob. Při akcích, definovaných jako 
akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zřídit preventivní požární hlídku již před 
zahájením akce a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, 
nebo technika požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem 
objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povin-
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nostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Pro plnění úkolů této preventivní 
požární hlídky platí stejná pravidla jako pro preventivní požární hlídku zřízenou provozova-
telem činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Preventivní požární hlídku 
(někde se také setkáte s pojmem „asistenční“) tvoří osoby vyškolené pro požární zabezpečení 
konkrétní akce nebo činnosti (např. koncert, ples, sportovní akce apod.). Doporučujeme,  
aby do preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové sboru dobrovol-
ných hasičů. V těchto případech lze doporučit, ač to právní předpis neupravuje, zvolit vhodný 
způsob označení jednotlivých členů preventivní požární hlídky, aby byli pro veřejnost „vidi-
telní“. Pokud preventivní požární hlídku vykonává člen Sboru dobrovolných hasičů, doporu-
čuje se tuto činnost vykonávat ve stejnokroji, dle druhu akce ve vycházkovém nebo pracov-
ním. Počet členů preventivní požární hlídky je závislý od druhu akce. Zpravidla je složena  
z velitele a dvou členů. Hlavním úkolem hlídky je dohlížet na dodržování protipožárních 
předpisů a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, při-
volat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. 

Příchod: 30 – 60 minut před začátkem kulturní akce. Preventivní požární hlídka po pří-
chodu provede kontrolu stavu sálu, technických prostředků a volnost únikových cest.  
Do formuláře zapíše datum konání kulturní akce, čas příchodu a zjištěné okolnosti. V průběhu 
kulturní akce hlídka kontroluje stav hasicích přístrojů a volné přístupy k únikovým cestám.  
Po ukončení kulturní akce hlídka provede kontrolu celého objektu a člen požární hlídky zapíše 
do formuláře čas ukončení akce, čas odchodu a případné závady vzniklé v průběhu kulturní 
akce. Odchod: 30 – 60 minut po ukončení kulturní akce a odchodu většiny účastníků.

Bc. David Dvořáček, DiS., technik požární ochrany

OSTATNÍ

DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ

V pondělí 19. listopadu 2012 proběhla ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši 
přednáška pana Tomáše Graumanna s názvem “Dvakrát zachráněné dítě”. Pan Tomáš  
byl jedním ze 669 židovských dětí, které zachránil Nicholas Winton před smrtí v koncent-
račním táboře. Poutavé vyprávění tohoto dojemného příběhu bylo doplněno promítáním 
rodinných fotografií a různých dokumentů a zakončeno projekcí dokumentárního snímku, 
ve kterém se objevily mimo jiné i ukázky z filmu Síla lidskosti. Na konci přednášky Pan 
Graumann nabízel všem přítomným Bibli – Nový zákon s jeho podpisem a kdo chtěl, mohl 
mít od něj i osobní věnování.

Pořadatele mile překvapil velký zájem veřejnosti o tuto přednášku a před začátkem bylo 
nutné narychlo sehnat dalších asi dvacet židlí. Protože však někteří nemohli přijít a tento příběh  
by je mohl zajímat, rozhodla jsem se alespoň ve zkrácené formě převyprávět to nejdůležitější.
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Proč dvakrát zachráněné dítě? První 
záchrana byla zprostředkována Nichola-
sem Wintonem, když tehdy osmiletý Tomáš 
dostal šanci na život ve Skotsku, a druhá 
záchrana spočívala v tom, že uvěřil evange-
liu o Ježíši Kristu jako Mesiáši (získání věč-
ného života). Víra v Boha mu také pomohla 
odpustit nacistům.

Tomáš se narodil v Brně roku 1931.  
Po rozvodu se jeho maminka znovu vdala  
a přestěhovali se na zámek v Těšanech  
u Brna, kde spolu s mladším bratrem vyrůs-
tali. V roce 1939 byl svědkem nenávisti  
k židům, rozbíjení výloh židovských obchodů 

a fyzického násilí na těchto lidech. V prvních měsících protektorátu Čechy a Morava rodinu 
často navštěvoval evangelický farář, díky němuž maminka uvěřila v Ježíše Krista. Tomuto 
faráři zřejmě Tomáš vděčí za zorganizování odjezdu do Skotska v srpnu 1939 speciálním 
vlakem z Wilsonova nádraží v Praze. Původně měl cestovat společně se svým mladším 
bratříčkem, ale rodiče rozhodli, že pojede příštím vlakem, protože byl v té době nemocný.  
Další vlak měl být odbaven 1. září 1939. Bohužel nikdy nevyjel, protože v ten den začala 
druhá světová válka. Tomášův bratr, rodiče, babička a skoro všichni příbuzní zahynuli  
v koncentračních táborech. Tomáš se lodí dostal do Anglie a pak vlakem dále do Skotska. 
Zde se o něj postarala místní církev, která zřídila domov pro židovské děti a ve svém časo-
pise uveřejnila inzerát k jejich adopci. Tomáš žil u slečny Corsonové spolu s dalším chlap-
cem z Čech. Rok po jeho příjezdu do Skotska zavítal do jejich vesnice známý evangelista 
Robert Hudson Pope. Pořádal velké setkání dětí, kde se zvěstovalo evangelium. Tomášova 
srdce se dotkla slova o tom, že Ježíš Kristus je oním dávno zaslíbeným Mesiášem, který při-
šel a zemřel za naše hříchy. U dveří mu kazatel pověděl slova, která ho provázejí celý život: 
“Abys duchovně rostl, musíš denně číst Bibli, Boží slovo.” A on poslechl. 

Po ukončení střední školy vystu-
doval školu zdravotní a poté i bib-
lickou. Začal pracovat jako misio-
nář na Filipínách, kde také poznal 
svoji ženu Caroline. Svatbu měli 
v kostele postaveném uprostřed 
džungle. Když se vrátili do Ame-
riky, adoptovali dvě děti a krátce 
nato se jim narodily také dvě 
vlastní. V Americe dlouhé roky 
sloužili hlavně zahraničním stu-
dentům a po revoluci v roce 1989 

Pohled do sálu Klubu kultury při přednášce 19. 11. 2012.
Foto: Ing. Martin Babák 

Tomáš Graumann s manželkou Caroline. 
Foto: Ing. Martin Babák 
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se Graumannovi rozhodli přijet do České republiky, kde má Tomáš své kořeny, aby zde učil 
na jazykových školách angličtinu a také vyprávěl svůj životní příběh.

Po skončení přednášky jsme manžele Graumannovi pozvali k nám domů na večeři. Byli 
velmi milí, vyprávěli o svých dětech a deseti vnoučatech. I když neumějí dobře česky a my 
zase nezvládáme příliš angličtinu, přesto jsme si rozuměli a užili si legraci při vysvětlování 
různých věcí. Přes svůj věk jsou velmi aktivní a otevření pro kontakty a rozhovory s ostat-
ními lidmi.

Přednášku pořádala Apoštolská církev, v rámci níž funguje ve Velké Bíteši “domácí mod-
litební skupinka”. Scházíme se v rodinném prostředí, kde si povídáme o Božím slově - Bibli, 
modlíme se za různé problémy, zpíváme a povzbuzujeme se navzájem. Pokud by někdo 
měl zájem nás blíže poznat, nebo si popovídat, rádi ho mezi sebou přivítáme. Pro bližší 
informace se na mě, prosím, obraťte telefonicky. Informace také můžete získat na webových 
stránkách: http://www.ac-vm.cz/wordpress/.

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši Věra Pokorná 

O PRÁCI SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V ROCE 2012

Pravidelnou činností pro členky SPOZ jsou návštěvy seniorů, kteří slaví 70. a 75. naroze-
niny, od 80. narozenin pak chodí blahopřát každý rok.

Po roce 1998 mnohá města a obce SPOZ zrušily. My jsme přesvědčeny, že tento útvar má 
své opodstatnění i v současnosti.

Většina jubilantů má z blahopřání radost. Zvláště pro osamělé je to příležitost popo-
vídat si s někým, kdo má pro něj čas. Členky SPOZ rády vyhoví jejich pozvání, je vidět,  
že návštěvu senioři čekají. Někdy se dárky s blahopřáním podají mezi dveřmi, není vždycky 
čas nebo chuť na oslavy. Je určeno, že se chodí blahopřát v den narozenin. Stane se ale,  
že oslavenec není doma ani po druhé návštěvě. Pak se shánějí jeho rodinní příslušníci,  
aby se pozornost předala jim. 

Užila jsem slova „pozornost“, protože balíček, který předáváme, není až tak moc dár-
kem. Toho jsme si vědomy. Město stanovilo jeho cenu na 150,- Kč  a je poněkud problém  
se s jeho obsahem „vydat“ do rozpočtu. Balíčky připravují vybrané podniky. Do loňského 
roku to byla Cafe Jana, v současné době samoobsluha Mann Food na náměstí.

Členky SPOZ tam balíčky pouze převezmou. Rozbalit ho předem doma a prohlédnout jakost 
jeho obsahu by bylo neetické stejně tak, jako během blahopřání prohlásit něco v tom smyslu: 
„Tady máte balíček, kdoví co do toho dali…“ Jsme přesvědčené, že obsah odpovídá ceně a občas 
jeho náplň kontroluje předsedkyně SPOZ. Proto také někdy měníme „dodavatele“.

V poslední době - možná vlivem celostátní nervozity a nespokojenosti i působením sdě-
lovacích prostředků – se objevují připomínky k obsahu balíčků. Mrzí nás, že se k nám  
od jubilantů dostávají „tichou poštou“ (které se normálně říká pomluva) přes další osoby. 
Pak se dozvídáme o zkaženém džusu, balíčku plném jen slaných brambůrek, o obsahu 
„éček“ ve sladkostech, nebo jejich prošlé lhůtě. 
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Proto máme prosbu k těm, kteří se domnívají, že byli poškozeni nebo ošizeni: při-
neste, prosíme, dotyčnou potravinu na matriční úřad, odtud ji členka SPOZ  donese, třeba  
i s vaším doprovodem, do příslušného obchodu, kde se vše projedná. Jinak vám zbývá 
jen protestovat mimo nás (o původcích pomluv už něco víme), nebo, jako další možnost 
ohlásit, že si blahopřání a pozornost od MěÚ nepřejete. I takové možnosti jsme už zažily. 
Kdybychom však změnily pozornost na kytici v odpovídající hodnotě, objevila by se opět 
kritika, týkající se tentokrát třeba barvy a výběru květin.

Není na světě člověk ten…

A nyní přehled o naší práci v roce 2012:
Dárkové balíčky v ceně 150,- byly předány během roku 244 jubilantům.
Dárkové balíčky v ceně 500,- byly předány paní Marii Cahové (106) let a paní Marii Antlové 
(101 let).
29 balíčků v ceně 100,- bylo předáno o Vánocích těm, kteří již nemají své blízké.
Vítání občánků proběhlo dvakrát: 19. 5. 2012 – 30 dětí, 27. 10. 2012 – 32 dětí. Každé 
přivítané dítě obdrželo jako dar 1000,- Kč a knížky, maminky kytičku.V současné době  
již pomalu mizí se svým dárkem zástupci podniku, kde rodiče pracují.
V roce 2012 SPOZ připravilo oslavu 2 diamantových a 5 zlatých svateb. Manželské páry 
dostanou dárkový balíček v hodnotě 500,-Kč a pamětní list.
Tato krásná jubilea zajišťujeme na přání jubilantů buď v obřadní síni radnice, tam je  uspo-
řádána slavnost pro manžele a jejich rodinu, nebo jsou jubilanti navštíveni s dárkem  doma 
starostou města nebo jeho zástupcem  a členkami SPOZ.
V obřadní síni se konalo setkání sedmdesátníků; po přípitku šampaňským se starostou 
obdržel každý pamětní list.
Věřte, milí senioři, že čas, věnovaný Vám, nepovažujeme za ztracený a ani drobné nepří-
jemnosti nás neodradí. Budeme dále chodit se svým blahopřáním k těm, pro které znamená 
víc, než jen sáček sladkostí.

Jménem členek SPOZ Zora Krupičková

K-CENTRUM NOE VE VAŠEM MĚSTĚ

K-centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog patřící pod 
Oblastní charitu Třebíč. Toto nízkoprahové zařízení pracuje převážně s uživateli nelegál-
ních nealkoholových drog, také s lidmi po léčbě závislosti (s abstinujícími), s jejich rodiči  
a blízkými. Řešíme nově i přidružené závislostní problémy spojené s alkoholem a gamblin-
gem (p. Vítek 739 389 230). 

Primární je pro nás především ochrana veřejného zdraví a zejména snižování škod – program 
Harm reduction. Tento program zahrnuje aktivity, které směřují k prevenci šíření infekčních 
chorob a drogové epidemie ve společnosti, ke snížení zdravotního a psychického poškození  
a sociálního úpadku drogově závislých (minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním 
drog) a pracujeme s nimi na motivaci tak, aby v ideálním případě došlo k rozhodnutí k léčbě.
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Uživatelé drog mohou na K-centru, ale i v terénu využít výměny injekčního materiálu 
(součástí je zdravotní materiál v podobě filtrů, desinfekcí, vod, kondomů, náplastí, želatino-
vých kapslí, mastiček, vitamínů, škrtidel a dalšího zdravotního materiálu – vše pro snížení 
zdravotních rizik), testů na infekční nemoci (HIV, žloutenky typu B a C, Syfilis), těhoten-
ských testů, poradenství, krizové intervence, informací z oblasti zdravotní a sociální, o bez-
pečném braní, sexu a o možnostech léčby. 

Pokud byste chtěli využít terénního programu, navštívit nás či kontaktovat, tak naše 
zařízení sídlí na ulici Hybešova 10, 674 01 Třebíč a telefon je 568 840 688. Terénní telefon 
pro vaše město je 733 741 188, na který nám můžete zavolat, poslat zprávu, SOS sms nebo 
prozvonit a my zavoláme zpět. Můžete také využít naší anonymní poradny na e-mailové 
adrese noe.trebic@charita.cz nebo nahlédnout na naše internetové stránky www.kcent-
rumnoe.cz.

Všechny poskytované služby jsou anonymní a zdarma!

Zdeňka Čiháková, kontaktní pracovník

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 1/13 KONANÉ DNE 7. LEDNA 2013 

• 2/1/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 31/12 ze dne 17. 12. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 7. 1. 2013
• 3/1/13/RM – bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková 
organizace o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku.
odpovědnost: rada města termín: 7. 1. 2013
• 4/1/13/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením kombinovaného sporáku v bytě č. 4, Návrší 250, 
Velká Bíteš, z evidence zařizovacích předmětů bytu i z nájmu. Současně rozhoduje souhlasit s instalací 
nového sporáku v bytě. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2013
• 5/1/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 2085/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 120 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013
• 6/1/13/RM – rozhoduje nezařazovat do návrhu rozpočtu roku 2013 vybudování veřejného osvětlení 
v lokalitě Návrší a pověřuje odbor majetkový zahrnout tuto oblast města do seznamu lokalit pro 
přípravu rekonstrukce veřejného osvětlení a komunikací v roce 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 17. 12. 2012
• 7/1/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 
531/4, 160 00 Praha 6 na provedení činností spojených s realizací akce „Snížení energetické náročnosti budovy 
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SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš“ a uzavřít s ní mandátní smlouvu s cenou 198.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 1. 2013
• 8/1/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS dotační, s.r.o., Vídeňská 
7, 639 00 Brno na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“  
a uzavřít s ní smlouvu o dílo s cenou za zhotovení díla 65.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 1. 2013
• 9/1/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Architektonická kancelář Burian – 
Křivinka, Kalvodova 13, Brno na dopracování projektové dokumentace „Rekonstrukce Masarykova 
náměstí – jih“ pro výběr zhotovitele za zhotovení díla 112.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 1. 2013
• 10/1/13/RM – bere na vědomí odstoupení Mgr. Miroslava Báni z funkce honebního starosty 
Honebního společenstva Velká Bíteš k 31. 1. 2013. 
odpovědnost: rada města termín: 7. 1. 2013
• 11/1/13/RM – rozhoduje požádat Ministerstvo vnitra ČR a Kraj Vysočina o dotace na prevenci 
kriminality.
odpovědnost: informatik termín: 31. 1. 2013
• 13/1/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 18 o velikosti 1+kk v DPS ve Velké 
Bíteši na ulici Družstevní, č.p.  584 od 1. 2. 2013 na dobu určitou jednoho roku s tím, že nájemné bude 
činit 34,50 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 1. 2013
• 14/1/13/RM – rozhoduje uzavřít  nájemní smlouvu k bytům č. 1, 2 a 3 včetně společných prostor, 
tj. kuchyňky a sociálního zařízení v domě č.p. 430 na ulici U Stadionu ve Velké Bíteši se společností 
Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš  
za účelem ubytování jejich zaměstnanců, a to od 1. 2. 2013 na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 2/13 KONANÉ DNE 21. LEDNA 2013 

• 2/2/13/RM – rozhoduje zařadit do návrhu rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2013 poskytnutí 
dotace Oblastní charitě Žďár nad Sázavou ve výši 130.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 1. 2013
• 3/2/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 1/13 ze dne 7. 1. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 21. 1. 2013
• 4/2/13/RM – rozhoduje souhlasit s pokácením dvojice bříz na pozemku města parc. č. 840  
v k. ú. Velká Bíteš, rostoucích u bytového domu č. 386 U Stadionu, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2013
• 5/2/13/RM – rozhoduje vyřadit z evidence zařizovacích předmětů bytu i z nájmu plynový kotel 
etážového topení v bytě č. 5, U Stadionu 276 A, Velká Bíteš  a  kombinovaný  sporák  v bytě č.3, 
Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013
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• 6/2/13/RM – schvaluje odpisový plán pro roky 2013-2015 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, 
příspěvková organizace č.j.  MÚVB/343/13. 
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31. 1. 2013
• 7/2/13/RM – schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, 
příspěvková organizace k rozvahovému dni 31.12.2012 a schvaluje odpisový plán pro rok 
2013 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace  
č.j.  MÚVB/407/13. 
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31. 1. 2013
• 8/2/13/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková 
organizace k rozvahovému dni 31.12.2012 a schvaluje odpisový plán pro rok 2013 dle žádosti Základní 
školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace č.j.  MÚVB/406/13. 
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 1. 2013
• 9/2/13/RM – souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Střední odbornou školou Jana 
Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/341/13 a vyslovuje poděkování 
společnosti PBS Turbo s.r.o. za poskytnutí sponzorského daru škole. 
odpovědnost: ředitel SOŠ termín: 31. 1. 2013
• 10/2/13/RM – bere na vědomí protokoly o vyřazení drobného hmotného investičního majetku 
předložené Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 21. 1. 2013
• 11/2/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k  bytu č. 1 o velikosti 2+1 v Základní škole Velká 
Bíteš, Sadová č.p. 579 na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 31. 8. 2013 s možností jejího prodloužení, 
pokud s tím bude souhlasit ředitel ZŠ.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31. 1. 2013
• 12/2/13/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 2 v domě č.p. 475 na ulici U Stadionu 
ve Velké Bíteši na dobu neurčitou od 01.02.2013.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 1. 2013
• 13/2/13/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou do 31. 1. 2014 s možností 
jejího prodloužení, pokud budou nájemci řádně plnit podmínky stanovené ve smlouvě.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 1. 2013
• 14/2/13/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 9 v domě č.p. 259 na 
ulici Návrší ve Velké Bíteši s nájemci ke dni 31. 1. 2013. Dále rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu  
k uvedenému bytu č. 9 o velikosti 2+kk v v domě  č.p.  259 na ulici Návrší ve Velké Bíteši od 1. 2. 2013 
na dobu určitou jednoho roku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013
• 15/2/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr  Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvková organizace přenechat nebytové prostory restaurace v kulturním domě Velká Bíteš, 
Vlkovská č.p. 482 do podnájmu s tím, že minimální výše nájemného bude činit 21.000 Kč bez DPH/
měsíc a nabídky zájemců budou doručeny na podatelnu MÚ Velká Bíteš do 18.02.2013.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 28. 1. 2013
• 16/2/13/RM – rozhoduje podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ 
č. 137/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, o přímém uzavření 
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Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících:
1. Smlouva číslo: AD1/2013 s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš
2. Smlouva číslo: 189/2013 s dopravcem ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou.
Rada města Velká Bíteš dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
/ES/ č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, rozhoduje,  
že nezveřejní informace uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, 
neboť Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo AD1/2013 s dopravcem BDS-
BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš a číslo 189/2013 s dopravcem ZDAR, a.s., Jihlavská 
759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou se týká poskytování méně ne 50 000 km veřejných služeb  
v přepravě cestujících ročně.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 1. 2013
• 17/2/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RAIL-ROAD DESIGN Dopravní 
stavby, Hlavní 325, 500 08 Hradec Králové na zhotovení projektové dokumentace pro provedení 
stavby, autorský dozor a stavební dozor v průběhu realizace akce „Oprava lesní cesty v majetku města 
Velká Bíteš“ a uzavřít s ní smlouvu o dílo s cenou 80.000 Kč včetně DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 4. 2. 2013
• 18/2/13/RM – bere na vědomí žádost Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková 
organizace o zohlednění navýšení výdajů ve školní kuchyni.
odpovědnost: rada města termín: 21. 1. 2013
• 19/2/13/RM – rozhoduje souhlasit s poskytnutím smrkové kulatiny z obecních lesů Sboru 
dobrovolných hasičů Košíkov v maximálním množství 30 m3 na výstavbu Hasičského domu  
v Košíkově.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2013
• 20/2/13/RM – bere na vědomí rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu 
Velká Bíteš ze dne 9. 1. 2013, č.j. MÚVB/6018/12/VÝST/U828/2012 a rozhoduje vzdát se práva 
odvolání k tomuto rozhodnutí.
odpovědnost: starosta termín: 22. 1. 2013
• 21/2/13/RM – bere na vědomí odpověď Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina na petici proti 
plánovanému zrušení obvodního oddělení Policie ČR ve Velké Bíteši.
odpovědnost: rada města termín: 21. 1. 2013
• 22/2/13/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS  
2 Jihovýchod na projekt „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“, kterým 
se mění časové hodnoty projektu, především realizace stavebních prací a ukončení projektu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 4. 2. 2013
• 23/2/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Zahradnické úpravy s.r.o., Jílkova 124, 
615 32 Brno a uzavřít s ní smlouvu o dílo na akci „Revitalizace zeleně ve Velké Bíteši“ za cenu 266.460 
Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2013
• 24/2/13/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene  jako povinným z věcného 
břemene, jejímž předmětem je zřízení časově neomezeného a bezúplatného věcného břemene na částech 
pozemků parc.č. 2542/3, parc.č. 2542/5 (včetně budovy č.p. 225), parc.č. 2542/9 a parc.č. 2542/11 v k.ú. 
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Velká Bíteš ve prospěch oprávněného – města Velká Bíteš, které má spočívat v závazku povinného strpět 
a neomezovat provoz kanalizace, přístup za účelem údržby, oprav a rekonstrukce stávající kanalizace  
a které je vymezeno pásem v rozsahu ochranného pásma kanalizace a je vyznačeno v geometrickém 
plánu pro vymezení věcného břemene č. č.1968-94/2012, vyhotoveného firmou GENS k.s., Velké Tresné 
55, 592 65 Rovečné. Náklady spojené se zřízením věcného břemene a s  vyhotovením geometrického 
plánu s vymezením věcného břemene uhradí oprávněný, tj. město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2013
• 25/2/13/RM – rozhoduje nezveřejnit záměr úplatného převodu pozemku o rozloze 20 m2  
za budovou kuchyně na ulici Jihlavská, Velká Bíteš dle žádosti č.j. MÚVB/434/13. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013
• 26/2/13/RM – rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci, jejímž předmětem je spolupráce při přípravě, 
vybudování a zprovoznění úpravy parkovacích stání na náměstí Osvobození a pověřuje starostu 
podpisem předložené plné moci k jednání ve věcech přípravy akce, jež bude přílohou č. 7 dohody.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 2. 2013
• 27/2/13/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6,  
370 49 České Budějovice na zhotovení pasportu veřejného osvětlení ve Velké Bíteši včetně částí města 
a uzavřít s ní smlouvu o dílo s cenou 94.200 Kč včetně DPH. 
odpovědnost: jednatel termín: 28. 2. 2013
• 28/2/13/RM – schvaluje Program prevence kriminality města na rok 2013 a rozhoduje realizovat  
a spolufinancovat projekt „Rozšíření MKDS města na ulici Lánice a ulici Tyršova“.
odpovědnost: informatik termín: 15. 2. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 3/13 KONANÉ DNE 4. ÚNORA 2013 

• 2/3/13/RM – bere na vědomí nesouhlasné stanovisko osadního výboru Košíkov s rozšířením 
technologie společnosti EBSTER CZ s.r.o. v k.ú. Košíkov.
odpovědnost: rada města termín: 4. 2. 2013
• 3/3/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta Ing. arch. Aleše Buriana,  
Pod Vinohrady 703, 664 34 Kuřim na výkon autorského dozoru na stavbě „Rekonstrukce 
Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ za cenu 198.00 Kč bez DPH a uzavřít  
s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2013
• 4/3/13/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti Domova bez zámku, příspěvková organizace  
o osvobození poplatků za svoz komunálního odpadu a rozhoduje pozvat vedoucí DOZP Velká Bíteš 
na schůzi rady města za účelem řešení osvobození od poplatků v roce 2014.
odpovědnost: starosta termín: 25. 2. 2013
• 5/3/13/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o zákazu provozování 
loterií a jiných podobných her na celém území města Velká Bíteš s účinností od 1. 4. 2013.
odpovědnost: tajemnice termín: 18. 12. 2013
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• 6/3/13/RM – rozhoduje na základě žádosti Občanského sdružení LUNGTA nepřipojit  
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
odpovědnost: starosta termín: 28. 2. 2013
• 7/3/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout nemovitost ve vlastnictví 
města Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 101 v bytovém domě Masarykovo náměstí č. p. 67, Velká 
Bíteš o celkové ploše 65,81 m2. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 2. 2013
• 8/3/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout nemovitost ve vlastnictví 
města Velká Bíteš, a to prostor č. 7 v bytovém domě Masarykovo náměstí č.p. 67, Velká Bíteš o celkové 
ploše 56,68 m2. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 2. 2013
• 9/3/13/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Ludvíkov ze dne 27. 1. 2013 a rozhoduje 
pozvat členy osadního výboru Ludvíkov na schůzi rady města.
odpovědnost: místostarosta termín: 25. 2. 2013
• 10/3/13/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 12. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 4. 2. 2013
• 11/3/13/RM – rozhoduje souhlasit s pokácením dvou ze skupiny čtyř stromů na pozemku města 
parc. č. 144/1 v k.ú Košíkov, rostoucích u nemovitosti č.p. 39 v Košíkově. Jedná se o jednu břízu 
– vnitřní strom a jeden modřín – vnější strom.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2013
• 12/3/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvy o bioplynové stanici ve Velké Bíteši  
a v Holubí Zhoři. 
odpovědnost: starosta, místostarosta termín: 18. 2. 2013
• 14/3/13/RM – doporučuje ZM schválit rozpočet města Velká Bíteš na rok 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 18. 2. 2013
• 15/3/13/RM – schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš,  příspěvková 
organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2012. 
odpovědnost: ředitel SOŠ termín: 28. 2. 2013
• 16/3/13/RM – bere na vědomí zprávu o ekonomickém přínosu fúze společnosti Lesy města s.r.o.  
a Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
odpovědnost: rada města termín: 4. 2. 2013
• 17/3/13/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš  
spol. s r.o. schvaluje plán investic pro rok 2013/2014 s výjimkou projektu „Odvoz a likvidace 
odpadů do spalovny SAKO BRNO“, analýzu finančního krytí investičních nákladů, plán tržeb  
a výdajů pro rok 2013. 
odpovědnost: jednatel termín: průběžně
• 18/3/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku České spořitelny, a.s., Olbrachtova 192962,  
140 00 Praha 4 na poskytnutí dlouhodobého úvěru na 42 mil. Kč pro financování projektu 
„Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ a doporučuje zastupitelstvu 
města rozhodnout o přijetí úvěru ve výši 42 mil. Kč a uzavření smlouvy o úvěru. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 18. 2. 2013
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• 19/3/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 2/13 ze dne 21. 1. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 4. 2. 2013
• 20/3/13/RM – schvaluje hospodářský výsledek Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková organizace za rok 2012 a jeho rozdělení dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitel SOŠ termín: 28. 2. 2013
• 21/3/13/RM – pověřuje místostarostu jednáním s Krajem Vysočina a Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka 
jednáním s Jihomoravským krajem ve věci vybudování cyklostezky v údolí Bílého potoka.
odpovědnost: pověřené osoby termín: průběžně
• 22/3/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit část pozemku parc. č.1339/12 
– orná půda o výměře cca 870 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 2. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 21/12 KONANÉHO DNE 10. PROSINCE 2012 

• 1/21/12/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Marii Šabackou a Jiřího Rauše.
• 3/1/21/12/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města Velká Bíteš roku 2012 dle rozpočtového opatření 
města č. 12/2012. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 12. 2012
• 3/2/21/12/ZM: bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 10. 2012. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 12. 2012
• 4/21/12/ZM: schvaluje rozpočtové provizorium města Velké Bíteše na rok 2013 v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 12. 2012
• 5/21/12/ZM: rozhoduje bezúplatně převést dlouhodobý majetek v hodnotě 489.335 Kč z vlastnictví 
města Velká Bíteš do vlastnictví Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková 
organizace, a uzavřít s ní Smlouvu o bezúplatném převodu majetku.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2012
• 6/21/12/ZM: rozhoduje podle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení Změny č. 7 Územního 
plánu města Velká Bíteš na základě podnětu na změnu zařazení části pozemku p.č. 2539/70 –orná 
půda o výměře cca 14000 m2 v k.ú. Velká Bíteš do ÚP města Velká Bíteš z plochy rezervy pro bydlení 
na zastavitelnou plochu pro bydlení Bm určenou pro výstavbu rodinných domů s tím, že je předpoklad 
uplatnění dalších podnětů na dílčí změny ÚP ze strany veřejnosti a města Velká Bíteš.
ZM Velká Bíteš dále ustanovuje starostu Ing. Milana Vlčka tzv. určeným zastupitelem ke spolupráci  
s pořizovatelem při pořizování Změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš.
ZM rozhoduje o stanovení lhůty 30 dnů pro možnost podávání dalších podnětů veřejnosti na dílčí 
změny ÚP, které budou řešeny v rámci Změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš.
• 7/21/12/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 na pozemku parc.č. 940/4 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a dále spoluvlastnický 
podíl ve výši id. 1/20 na pozemku parc. č. 940/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou cenu a dále ZM rozhoduje úplatně 
nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 na pozemku parc. č. 940/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
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o výměře 52 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/20 na pozemku parc.č. 
940/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města 
Velká Bíteš za navrženou cenu. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí v obou případech kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2013
• 8/21/12/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 84/1 – pozemek č. 19 – orná půda 
o výměře cca 860 m2 v obci Velká Bíteš a v k. ú. Ludvíkov u Velké Bíteše s tím, že náklady spojené  
s geometrickým oddělením pozemku a vkladem do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013
• 9/21/12/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemky v k. ú. Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš, a to:
■ parc.č. 1543 – ostatní plocha, zeleň o výměře 102 m2

■ parc.č. 1544 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 52 m2

■ parc.č. 1545 – zahrada o výměře 45 m2

s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2013
• 10/21/12/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 53/2 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře cca 317 m2 v k. ú. Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš do vlastnictví Technických 
služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, Velká Bíteš za cenu  
dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem 
KS do KN hradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013
• 11/21/12/ZM: rozhoduje převést směnou část pozemku parc. č. 1344/1 - ostatní plocha, zeleň  
o výměře cca 13 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš a nabýt směnou pozemek 
parc. č. 1342/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, 
že náklady spojené s geometrickým rozdělením pozemku parc.č. 1344/1 a vkladem do KN uhradí 
směňující strany rovným dílem. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013
• 12/21/12/ZM: rozhoduje převést směnou pozemek parc. č. 1339/13 – zastavěná plocha o výměře  
5 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš za pozemek parc. č. 1337/2 – ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 6 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem do KN uhradí 
směňující strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013
• 13/21/12/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 129/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2

- parc. č 130 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 128 m2

- parc. č. 244/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2

do vlastnictví města Velká Bíteš za požadovanou cenu. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí 
kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013
• 14/21/12/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku parc.č. 
940/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví 
města Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující. A dále ZM rozhoduje 
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úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku parc.č. 940/9 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 46 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené 
s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2013
• 15/21/12/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se sazbou 
poplatku 600 Kč.
odpovědnost: tajemnice termín: 14. 12. 2012
• 16/21/12/ZM: bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 8/2012 konaného dne  
29. 10. 2012.
odpovědnost: kontrolní výbor termín: 10. 12. 2012
• 17/21/12/ZM: bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 9/2012 konaného dne  
28. 11. 2012.
odpovědnost: kontrolní výbor termín: 10. 12. 2012
• 18/21/12/ZM: bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 9/2012 konaného dne  
28. 11. 2012.
odpovědnost: finanční výbor termín: 10. 12. 2012
• 19/21/12/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku parc.č. 
940/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 112 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví 
města Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2013
• 20/21/12/ZM: rozhoduje uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o úhradě kompenzace  
na zajištění obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje v předloženém znění.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 12. 2012
• 21/21/12/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 275/1 (2+1) v 1. NP bytového domu  
U Stadionu č.p. 275 ve Velké Bíteši včetně spoluvlastnického podílu id. 83/1000 na společných částech 
domu a spoluvlastnického podílu id. 83/1000 na pozemku parc.č. 794 – zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 291 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 22/13 KONANÉHO DNE 23. LEDNA 2013 

• 1/22/13/ZM: určuje ověřovateli zápisu Aloise Špačka a MUDr. Jaroslava Štefka.
• 3/22/13/ZM: rozhoduje změnit termín konání řádného únorového zasedání Zastupitelstva města 
Velká Bíteš z 11. 2. 2013 na 18. 2. 2013.
• 4/22/13/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 1339/12 – orná půda o výměře  
cca 830 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku  
a vkladem do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 2. 2013
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Nabízím úpravu dámských i pánských oděvů. 
kontakt: paní Marie Rybníčková, Jáchymov 37, tel. č. 728 839 403.

Nabízím úklid domácností a hlídání dětí. Kontakt: paní Jana Juranová, tel. č. 775 516 145.

Pronajmu byt 3+1 po celkové rekonstrukci ul. U Stadionu. Bližší info na tel. 773 500 753“.
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Jiří Košťál – Jinošov 83 
PRODEJ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ ELAN 

LYŽAŘSKÝ SERVIS 
PŮJČOVNA

NOVĚ PŮJČOVNA A PRODEJ BĚŽKAŘSKÉHO VYBAVENÍ 

PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ

montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace 
Pátek 15.00 – 19.00    Sobota 10.00 – 18.00    Neděle 10.00 – 16.00 

Zakázky na počkání nebo dle dohody.                 Tel.: 604 989 095 www.skikostal.cz 
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Pavouci kolem nás 
 

 

  
 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

čtvrtek 21. března 2013 
18:00 - Městské muzeum  
       ve Velké Bíteši  
 
 
Součástí akce bude: 

 Přednáška Tomáše Hamříka - studenta 
Mendelu Brno 

 Témata: Co jsou to pavouci, chov 
sklípkanů, pavouci Bítešska, zajímavosti ze 
světa pavouků 

 Promítání fotografií a předvedení živých 
zástupců pavouků  
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AKCE
do 31. 5. 2013

VYMĚNÍME VÁM
STARÝ KOTEL
ZA NOVÝ

Český výrobce kotlů

www.thermona.cz

Při výměně starého kotle za kondenzační kotel 
dosáhnete úspory za vytápění až 11 000 Kč již v tomto roce.

Předpokládaná návratnost investice 4 roky

STARÝ KOTEL
ZA NOVÝZA NOVÝ
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DOVOLUJEME SI VÁM NABÍDNOUT SVÉ SLUŽBY V OBLASTI 
VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ
Tyto služby provádíme kompletně a v přijatelných cenách

VELKÝ VÝBĚR TYPŮ A VÝKONŮ 5 - 90 kW
PLYNOVÉ KOTLE  •  KONDENZAČNÍ KOTLE  •  ELEKTROKOTLE  •  SOLÁRNÍ SYSTÉMY

• montáž topení - voda - plyn s kompletní dodávkou materiálu
• vypracování cenové nabídky a odborné poradenství (zdarma)
• provedení montáže kotlů na plyn, tuhá paliva, elektro
• uvedení do provozu plynových a elektrických kotlů
• kompletní montáž solárních systémů
• montáže plynových kotelen na klíč
• 3 letá záruční doba

KONDENZAČNÍ KOTLE
Dodávka a montáž 
komínové vložky 
v dimenzi DN 80 do 8 
metrů - ZDARMA

Petr Dědek
Mobil: 602 161 084
Tel.: 565 659 785
dedek@thermona.cz

V případě zájmu nás kontaktujte:

THERMONA, spol. s r.o. •  Nádražní 139, 675 73 Rapotice

AKČNÍ NABÍDKA KOTLŮ

Lenka Pouchlá
Mobil: 725 428 044
Tel.: 565 659 774
pouchla@thermona.cz

KOTLE S PRŮTOKOVÝM 
OHŘEVEM A KOTLE POUZE 
PRO TOPENÍ
Montáž kotle a revize spalinové 
cesty - ZDARMA

Miroslav Nováček ml.
Mobil: 602 948 042
Tel.: 565 659 782
novacekml@thermona.cz

ZÁSOBNÍK

ZDARMA

KOTLE S PŘIPOJENÍM 
K EXTERNÍMU 
ZÁSOBNÍKU
Dodávka zásobníku 
OKC 100 NTR - ZDARMA
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Odlehčovací služba Domova bez zámku 
 
 
Jsme příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. Poskytujeme pomoc a podporu dospělým 
lidem s mentálním, kombinovaným postižením prostřednictvím ambulantních služeb - 
Denní stacionář, Sociálně terapeutická dílna, pobytových služeb - chráněné bydlení, 
domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba. 

Odlehčovací služba je podpora pro lidi, kteří pečují o své blízké s mentálním nebo 
kombinovaným postižením. Co to znamená? Pokud někdo pečuje o svého blízkého doma 
a potřebuje si odpočinout, musí na operaci do nemocnice nebo rekonstruovat dům atd., 
může se obrátit na nás a svého blízkého ubytovat až po dobu tří měsíců. Tuto službu 
poskytujeme v nových domácnostech – při Chráněném bydlení U Železničního mostu č. 
1038 v Náměšti nad Oslavou a při Domově pro osoby se zdravotním postižením Na 
Výsluní č. 678 ve Velké Bíteši. V těchto dvou domácnostech je vždy připraven moderně 
vybavený jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením. Najdete zde rodinné a 
bezbariérové prostředí. 
 
Pokud budete mít zájem o odlehčovací službu, kontaktujte prosím sociální pracovnici 
Rianu Chytkovou na telefonním čísle 733 102 912, nebo mailem na socialni@domovbz.cz 

Bližší informace také na www.domovbezzamku.cz  

 

Odlehčovací služba při domově                                     Odlehčovací služba při 
pro osoby se zdravotním postižením                            chráněném bydlení  
ve Velké Bíteši                                                                  v Náměšti nad Oslavou 
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      Nové masážní STUDIO LINIE 
      v Přibyslavicích u Velké Bíteše 

Speciální zaváděcí ceny 

od 1.3. – 30.4.2013!!! 

V pátek 1.3. „Den otevřených dveří“ 
– zdarma přístrojová ošetření 

      - Ultrazvuková lipolýza 

      - Vacupress 

      - Lymfodrenáže nejúčinnějším přístrojem  

         ve své kategorii 

      - Elektrická myostimulace 

      - Masáže klasické a lávovými kameny 

        Od dubna pedikúra, modeláž nehtů..       

   www.studiolinie.wbs.cz  

Jana Tomková  

tel.: 607/550 878  
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Chcete ušetřit na palivech?

Nechte si přestavět své benzinové auto na 

bioethanol nebo na LPG!

Informujte se u autorizovaného prodejce vozů FIAT a 

certifikovaného prodejce řídících jednotek Europecon vyráběných v 

České republice.

     AUTO DUDA
    Smetanova 948

    675 71 Náměšť nad Oslavou

     Tel.: 568 624 500

     fiatduda@volny.cz

     www.fiat-autoduda.cz  

---------------------------------------------------------------------------------------------

!Po předložení této reklamy Vám bude poskytnuta sleva 200 Kč na montáž!

----------------------------------------------------------------------------------------------------



Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Cena v předprodeji: 190,- Kč / Cena na místě: 200,- Kč

Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,  Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš


