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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc byl obdobím pokračování příprav na le-
tošní „stavební sezonu“ města. Uskutečnilo se několik ko-
ordinačních jednání, týkajících se rekonstrukcí silnic Na 
Valech, Pod Hradbami a Lánice. Z nich vyplynula následu-
jící aktuální časová upřesnění realizace uvedených staveb. 
V případě rekonstrukce ulice Lánice, akce Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR v rámci které budou současně rekonstru-
ovány stávající a dobudovány nové úseky hlavních řadů 
vodovodu a kanalizace SVK Žďársko a též provedena deš-
ťová kanalizace města z prostoru ulice Tyršova a opraveny 
některé stávající chodníky, bude v letošním roce s největší 
pravděpodobností proveden úsek od stávajícího spodního výjezdu z lokality Chobůtky po 
současný vjezd do mateřské školy Lánice. Plánovaný navazující úsek od školky po „mejto“ 
byl přesunut až na rok 2017, kdy bude současně dobudována stavba až po konec zástavby 
ulice Lánice ve směru na Osovou Bítýšku. Letošní práce budou od 1. června do 15. července 
prováděny na vodovodu a kanalizaci, a sice za částečného omezení dopravy a jejího řízení 
semafory. Od poloviny července do září pak budou práce na vlastní vozovce pokračovat při 
úplné uzavírce vozovky. V případě výstavby okružní křižovatky u náměstí a rekonstrukcí 
navazujících komunikací Na Valech a Pod Hradbami byl potvrzen termín 1. duben pro za-
hájení stavebních prací v úseku od základní školy po ulici Růžovou při částečné a dále pak 
úplné uzavírce vozovky. K 15. červenci bude nová komunikace na Valech zprůjezdněna přes 
prostor plánované křižovatky při ulici Růžová. Práce budou následně pokračovat v úseku 
ulice Pod Hradbami za úplné uzavírky komunikace. V termínu 8. září bude zprůjezdněn tento 
úsek ulice včetně nové okružní křižovatky. Dokončení celé stavby včetně chodníků, zeleně, 
veřejného osvětlení a administrace je stanoveno na konec října.

V případě projektování rekonstrukcí komunikací ulic Lánice (od náměstí po „mejto“)  
a Pod Spravedlností jsme po lednových schůzkách s občany těchto lokalit následně s auto-
rem projektu zapracovali většinu připomínek občanů k předloženým řešením a  „posunuli“ 
pak projekt k jeho dopracování a územnímu řízení, které je prvním krokem v přípravě 
realizace komplexních přestaveb uvedených komunikací včetně rekonstrukcí jednotlivých 
inženýrských sítí. 

Do své závěrečné fáze se v minulém měsíci dostala akce zateplení Základní školy na Sa-
dové, která je velkou měrou financována rovněž z evropských dotací prostřednictvím mi-
nisterstva financí. Ta by podle únorového upřesnění mohla aktuálně činit téměř 9 mil. Kč.  
K úplnému dokončení, v souladu se smlouvou o dílo, by mělo dojít v březnu. Dokončení 
části plochy vrchní vrstvy fasády a soklu bylo v předchozích měsících stavebně technolo-
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gicky komplikované. Termíny a pracovní postup těchto finálních úprav bylo nutné přizpůso-
bit enormně nepříznivému počasí pro tento druh stavebních prací.  Po dokončení stavebních 
prací na vlastní budově školy bychom do konce prázdnin ještě chtěli upravit venkovní areál 
a nejbližší okolí školy. Ke spolufinancování záměru případně hodláme využít i letošní vy-
hlášený krajský grant, o který budeme v nejbližší době žádat. Jsem přesvědčen, že výsledek 
stavebních prací, které proběhly bez komplikací zejména díky pochopení a vstřícnosti vedení  
a stávajících zaměstnanců školy a které zásadním způsobem stavebně a energeticky zlepší kva-
litu objektu školy a jeho užívání, bude po svém úplném dokončení veřejností přijat pozitivně. 

Na příští rok 2017 mimo jiné připravujeme pokračování rekonstrukce kulturního domu. 
Smyslem je dokončit jeho přestavbu do podoby, která by odpovídala potřebám kulturního 
centra našeho města a blízkého regionu a zároveň splňovala současné technické a estetické 
nároky na tento druh staveb. Z tohoto důvodu těmi nejdůležitějšími změnami bude kromě 
již avizovaného zrušení ubytovacích pokojů a přebudování dispozice patra objektu pro po-
třeby kanceláří ICKK a nového víceúčelového sálku rovněž přeřešení vstupního prostoru, 
vymístění sociálního zařízení přízemí a patra do nové přístavby přední části objektu, vyře-
šení bezbariérovosti kulturního domu zřízením výtahu,  přeřešení klimatizace celého objektu 
nebo rozšíření prostor pro šatny umělců, skladových prostor pro inventář „kulturáku“ či nový 
prostor pro Mateřské centrum Bítešáček v uvažované přístavbě zadní části objektu. Spolu  
s úpravou venkovních ploch a parkoviště by tak do budoucna měla být konečně vyřešena 
tolik potřebná celková revitalizace kulturního domu.

V uplynulém měsíci jsme pokračovali v krocích pro zřízení Městské policie v našem městě. 
Kromě jednání na radnicích ve Velkém Meziříčí a Hustopečích, na kterých nám jejich před-
stavitelé předali velmi cenné zkušenosti s vedením městských policií v jejich městech jsme se 
seznámili s celou šíří problematiky této policie, a to včetně praktické podpory činností stráž-
níků v terénu prostřednictvím softwarových aplikací a technických prostředků, které budou 
provázány přímo do radničního informačního systému. Na konci měsíce pak bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na pozice dvou městských strážníků. V současné době situace na pracovním 
trhu není příliš jednoduchá, a to vzhledem ke zvýšené současné poptávce po „nových lidech“ 
od policie, hasičů, vězeňské služby i stávajících obecních a městských policií. Přesto však 
věřím, že se nám podaří personálně vyřešit tuto základní podmínku zahájení činnosti Městské 
policie ve Velké Bíteši od letošního července.

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
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Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin, kromě čtvrtka 3. 3. 2016
CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM
V prvním patře kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Úterý dne 1. března 2016 v 19.00 hodin 
KONCERT BHP – IVO KRAMÁREK – KLAVÍR
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Čtvrtek dne 3. března 2016 od 10.00 do 18.00 hodin
BEAUTY DAY SALOME
Otevírá se nový wellness beauty salon v Lánicích ve Velké Bíteši. Prohlídka nového  
salonu, ukázka jarních trendů, líčení a účesy zdarma, slevy 10%, občerstvení. Rezervace 
na tel. 737 533 890.
Organizuje: Mgr. Anna Kopáčková

Sobota dne 5. března 2016 v 8.30 hodin (změna termínu, původně 27. 2.)
TURNAJ VE FLORBALU - muži
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Svoboda Robert, tel. 605 330 263
Organizuje: TJ Spartak 

Sobota dne 5. března 2016 od 20.00 hodin
MAŠKARNÍ BÁL 
K tanci a poslechu bude hrát kapela SPRINT. Předprodej vstupenek v Turistickém  
informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle dne 6. března 2016 od 7.30 hodin 
„UKAŽ, CO UMÍŠ“
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: František Drlíček, tel. č. 603 469 029
Organizuje: TJ Spartak 

Neděle dne 6. března 2016 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S DAVIDEM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Od 8. března do 18. března 2016 po – pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, so – 9.00 – 13.00, 
ne – 13.00 – 16.00 hodin
„VÝSTAVA OBRAZŮ PAVLY KANTOROVÉ A KERAMIKY KATEŘINY ŽÁKOVÉ“
Slavnostní vernisáž: v úterý 8. 3. v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizují: Autorky ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Úterý dne 8. března, 15. března a 22. března 2016 od 17.00 do 18.30 hodin
ZELENÉ POTRAVINY A JARNÍ OČISTA TĚLA
Tři přednášky Jana Blahutky, tel.: 775 763 290, email:blahutkaj@seznam.cz. Vstupné 
dobrovolné. Konferenční místnost Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Jan Blahutka ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Pátek dne 11. března 2016 od 8.30 do 12.00 a od 14.00 do 16.30 hodin
BAZÁREK S JARNÍM A LETNÍM OBLEČENÍM PRO DĚTI
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Sobota dne 12. března 2016 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 - zastávka na sídlišti 8.10 hodin, 
Masarykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 12. března 2016 ve 13.00 hodin
CVIČTE S NÁMI
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Hana Holíková, tel. 737 743 444
Organizuje: TJ Spartak

Sobota dne 12. března 2016 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: UNESL MĚ TALIBAN
Beseda se Safou Hassanim. Safa Hassani byl klíčovým lékařem projektu brněnské nezis-
kovky Podané ruce, který nastartoval pomoc drogově závislým v Afghánistánu. Postupně tam 
otevřel tři kliniky. Jeho úspěch ale v roce 2006 přerušil únos Talibanem. Po propuštění se stup-
ňovaly výhrůžky jeho rodině, kvůli kterým nakonec emigroval.  Dnes pracuje jako dětský psy-
chiatr ve Velké Bíteši a žije v Brně.
Na základní umělecké škole, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina a ZŠ Velká Bíteš
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Úterý dne 15. března 2016 ve 14.00 hodin – Pozor změna termínu!
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Beseda se spisovatelem Hynkem Jurmanem
V přísálí kulturního domu,Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Středa dne 16. března 2016 v 15.00 hodin
ESTRÁDA K MDŽ S MILANEM PITKINEM
V pořadu vyzpovídá moderátor Českého rozhlasu Zdeněk Vrba Milana Pitkina a zazpívá 
Iva Hajnová (ex Schovanka a nyní členka Rangers). Předprodej vstupenek na recepci  
U Raušů a v Turistickém informačním centru. Cena vstupenky 180,- Kč.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: OS Kovo PBS ve spolupráci s Restaurací U Raušů

Čtvrtek dne 17. března 2016 ve 14.30 hodin
BESEDA SE ZÁCHRANÁŘEM A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš

Neděle dne 20. března 2016 v 11.30 hodin
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Pro zájemce po vlastní trase pojede z Masarykova náměstí ve Velké Bíteši pouze linkový 
autobus IDS JMK č. 401 do obce Domašov v 9.38 hodin.
Organizuje: Obecní úřad Javůrek

Úterý dne 22. března 2016 v 15.00 hodin
ODEMYKÁNÍ ZAHRADY A VYNÁŠENÍ MORÉNY
Program: společné odemykání zahrady, přivítání jara, vhození Morény do potoka,  
zpěv písní a recitace jarních říkadel. Sraz v 15.00 hodin u MŠ Lánice. V případě špat-
ného počasí bude náhradní termín upřesněn na webových stránkách školy: www.skol-
kabites.cz
Organizuje: Mateřská škola Lánice a Masarykovo náměstí Velká Bíteš

Úterý dne 22. března 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Čtvrtek dne 24. března 2016 od 15.30 hodin
TRDLOHRÁTKY V KNIHOVNĚ
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
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Sobota dne 26. března 2016 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 - zastávka na sídlišti 8.10 hodin, 
Masarykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 26. března 2016 v 8.30 hodin
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Lucie Zezulová, tel. 606 187 569
Organizuje: TJ Spartak

Čtvrtek dne 31. března 2016 v 17.00 hodin
AUTORSKÉ ČTENÍ S MARKÉTOU BEDNÁŘOVOU
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

BŘEZNOVÉ AKCE V CENTRU POHODY, 
NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ 106, VELKÁ BÍTEŠ 
Kontakt: Marcela Machalová, tel.: 607 909 462

Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin
Vás zve Oriflame  k „ochutnávkám „ výrobků a nabídek.

Středa dne 9. března 2016 od 17.00 hodin
Mgr. Luděk Schlosser bude vyprávět a promítat fotografie ze svých cest po Indii. Na účast-
níky přednášky čeká bonus v podobě ukázek meditačních technik. 

Pondělí dne 14. března 2016 od 16.00 do 18.00 hodin
V návaznosti na přednášku ze 13. 2. nabízí  Jana “Šamanka“ konzultace o bylinkách na 
vaše konkrétní záležitosti - čaje, tinktury, oleje, masti. 

Pátek dne 18. března 2016 od 9.30 do 17.30 hodin
Přijďte si vypískovat svoji mandalu s velikonočním či jiným tématem.Krásný relax i trénink 
jemné motoriky pro malé i velké. Vstup volný. 

Sobota dne 19. března 2016  od 16.00 do 18.00 hodin
SÍLA MRTVÉHO MOŘE U NÁS DOMA – Beseda o léčivém účinku solí pro naše 
zdraví. Získané informace, zkušenosti, rady a typy vám předá Mirka Fabíková. 
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Středa dne 30. března 2016 od 17.00 hodin
Informační přednáška – pomoc a uzdravení duchovní – přirozenou cestou podle učení  
Bruna Gröninga – lékařsky prokazatelné

PŘIPRAVUJEME:

Sobota dne 2. dubna 2016 od 12.00 hodin
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Masarykovo náměstí Velká Bíteš
Organizuje: TJ Favorit Brno pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka

Pondělí dne 4. dubna 2016 v 17.00 hodin 
SIBIŘ - DIVOKÁ PŘÍRODA A JEJÍ OBYVATELÉ
Přednáška fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše 
Velký výstavní sál bítešského muzea na Masarykově náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Od 5. dubna do 22. dubna 2016 Po – Pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, So – 9.00 – 13.00, 
Ne – 13.00 – 16.00 hodin
MOMENTY A MINIMONUMENTY 
Výstava sochařských objektů a kreseb Václava VaKy Kyselky
Slavnostní vernisáž: 5. dubna v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Autorky ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Středa dne 6. dubna 2016 v 18.00 hodin
KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ 
Hudební doprovod: Band Adama Pavlíka
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Organizuje: V Mart production ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Sobota dne 23. dubna 2016 v 15.00 hodin
„MICHALOVI MAZLÍČCI“ - vystoupení Michala Nesvadby s programem 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo ná-
městí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Pragokoncert Bohemia a.s. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem 
kultury
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Neděle dne 18. září 2016 ve 20.00 hodin
PARTIČKA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek zahájen v síti Ticketstream
Organizuje: AZ Music ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1. 1. 2016

Děti narozené v roce 2015 – celkem 56, z toho 30 chlapců, 26 děvčat
 Velká Bíteš – 41 dětí (19 chlapečků, 21 holčiček), Březka – 1 chlapeček,  
 Holubí Zhoř – 5 dětí (4 chlapečci, 1 holčička), Jáchymov – 1 holčička, Jindřichov –  
 3 děti (2 chlapečci, 1 holčička), Košíkov – 5 dětí (3 chlapečci, 2 holčičky)

Sňatky uzavřené ve Velké Bíteši v roce 2015 – celkem 29, v obřadní síni bylo uzavřeno  
16 sňatků a v kostele sv. Jana Křtitele 13 sňatků. 
Z toho: 
- alespoň jeden ze snoubenců z obvodu Velká Bíteš - 15
- oba snoubenci z obvodu Velká Bíteš – 5
- oba snoubenci z jiného obvodu („cizí“) – 9
- sňatek s cizincem/cizinkou (z 29 sňatků uzavřených ve Velké Bíteši) - 0
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Úmrtí – v roce 2015 zemřelo celkem 47 občanů, z toho 22 mužů a 25 žen:
 Velká Bíteš – 37 občanů (17 mužů, 20 žen), Březka – 1 muž, Bezděkov – 2 občané  
 (1 muž, 1 žena), Holubí Zhoř – 1 muž, Jestřabí – 1 muž, Jindřichov – 1 žena,  
 Košíkov – 3 občané (1 muž, 2 ženy), Ludvíkov – 1 žena 

Milena Janštová, matrika

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
se sídlem Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, PSČ 59501, IČ: 433 81 154

vyhlašuje výběrové řízení
na místo:

Správce Kulturního domu (Vlkovská 482) ve Velké Bíteši, rekreačního objektu „Letná“ 
(Karlov 130) ve Velké Bíteši a Klubu kultury (Masarykovo náměstí 5) ve Velké Bíteši

7. platová třída

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete v zalepené obálce 
s označením „Výběrové řízení KD“, nejpozději do 15. 3. 2016 do sídla Informačního 
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace (Masarykovo ná-
městí 5, Velká Bíteš, PSČ 59501), ve výše uvedené lhůtě. Na přihlášky podané po uvedené 
lhůtě nebude brán zřetel. Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Silvie Kotač-
ková, telefon: 566 789 311,e-mail: program@bitessko.com

Požadavky:
- dosažené vzdělání - úplné střední – maturita
-  praxi - v oboru – výhodou
- obor školního vzdělání - technické obory, účetnictví, ekonomika
- znalosti oboru - technické zajištění provozu kulturního domu, rekreačního objektu  
 „Letná“ a Klubu kultury; evidence ubytovaných; technické zajištění kulturních  
 a společenských akcí v daných objektech vč. úklidu, zabezpečení apod.; účetní  
 evidence pronájmů svěřených objektů a ubytovaných apod.
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti – ne
- lustrační osvědčení – ne
- jazykové znalosti - znalost jednoho světového jazyka výhodou
- další znalosti, dovednosti a předpoklady -dovednost pracovat na PC (MS Office 2010,  
 Windows, Excel, Internet); znalost regionu; schopnost analyticky a koncepčně myslet;  
 ochota se dále vzdělávat; umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti); držitel  
 řidičského oprávnění minimálně skupiny B; praxe v oboru výhodou, dále dle popisu  
 pracovní náplně, který bude předložen při výběrovém řízení.
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Datum nástupu do funkce: nejpozději k 1. 10. 2016

Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního ob-
čana), datum a podpis (vzor přihlášky na vyžádání e-mailem).

Přílohy přihlášky jsou:
životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence 
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský 
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu  
o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor souhlasu 
na vyžádání e-mailem).

Ve Velké Bíteši dne 29. 1. 2016
Tomáš Jelínek v.r., ředitel organizace

MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ  
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

1. Starosta města Velká Bíteš vyhlásil dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 553/1991 Sb.) výběrové řízení k obsazení pracovní 
pozice strážník Městské policie Velká Bíteš.

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb.:
• státní občanství České republiky
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• věk nad 21 let
• bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.
• spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb. 
• zdravotní způsobilost v souladu s § 4c zákona č. 553/1991 Sb. 
Nástup: 1. 7. 2016 
Termín odevzdání přihlášky: do 15. 4. 2016 do 10.00 hodin

2. Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlásila v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrová řízení na následující pra-
covní pozice

12
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2.1. informatik
Pracovní náplň zejména:
• údržba a aktualizace interních informačních systémů
• údržba a aktualizace interních operačních systémů, databázových systémů
• zabezpečení dat a jejich zálohování
• poskytování technické a metodické podpory uživatelům, provádění školení uživatelů
• komunikace s dodavateli programového vybavení
• analyzování a rozvoj současných IT řešení města a jeho organizací
• testování, přebírání, instalace, aplikování, ověřování a uvádění do provozu  
 přijatých řešení
• zodpovědnost za provoz realizovaných řešení
• správa webových stránek města 
• údržba, aktualizace dat a pasportů GIS města a mapových podkladů
Nástup: 1. 4. 2016 nebo dle dohody
Termín odevzdání přihlášky: do 11. 3. 2016 do 11.30 hodin
Požadavkem je střední vzdělání s maturitní zkouškou, popř. vysokoškolské vzdělání (vý-
hodou vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií).

2.2. referent odboru majetkového
Pracovní náplň zejména: vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města, příprava, 
realizace určených investičních a neinvestičních akcí města, agenda získávání dotací,  
příprava výběrových řízení, provádění technického dozoru stavebníka, příprava a zajišťo-
vání dokumentace pro stavební povolení
Nástup: 1. 6. 2016 nebo dle dohody
Termín odevzdání přihlášky: do 14. 3. 2016 do 15.00 hodin
Požadavkem je vzdělání střední s maturitní zkouškou technického směru, popř. vysoko-
školské vzdělání technického směru (výhodou stavební obor). 

Další požadavky a náležitosti písemných přihlášek jsou uvedeny na úřední desce Měst-
ského úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).

Radka Klímová, tajemnice

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 pátek  dne 1. dubna 2016. 
Na Územním pracovišti ve Velkém Meziříčí budou od 14. března rozšířeny úřední hodiny 
pro veřejnost na všechny pracovní dny a to:
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14. 3. – 18. 3. 2016 
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
pondělí, středa  8.00 – 17.00 hodin
úterý, čtvrtek 8.00 – 15.30 hodin
pátek 8.00 – 14.00 hodin
pokladna  
v obvyklých dnech
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hodin (12.00 – 12.30 hodin přestávka)

21. 3. – 24. 3. 2016 
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
denně 8.00 - 18.00 hodin
pokladna
denně 8.00 - 17.00 hodin, (12.00 - 12.30 hodin přestávka)

29. 3.– 1. 4. 2016
podatelna, přejímka daňových přiznání a poskytování informací:
denně 8.00 - 18.00 hodin
pokladna
denně 8.00 - 17.00 hodin, (12.00 - 12.30 hodin přestávka)

Stejně jako v loňském roce budou v rámci zlepšování služeb České daňové správy zaměst-
nanci finančního úřadu poskytovat ve dnech 16. března a 23. března 2016 službu pro 
občany Velké Bíteše a okolních obcí v zasedací místnosti MěÚ Velká Bíteš a to v době 
od 12.00 hodin do 17.00 hodin. V rámci této služby budou poskytovat základní informace 
k vyplnění daňových přiznání, zajistí převzetí daňových přiznání, provedou kontrolu jejich 
formální správnosti a případně odpoví na dotazy. Tiskopisy daňových přiznání jsou k dis-
pozici na podatelně Městského úřadu ve Velké Bíteši. 

JUDr. Ing. Vladimír Macálka, ředitel odboru 

ŠKOLY

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK JE ZPĚT

Mateřské centrum se po skončení plesové sezony opět vrací. Budeme se setkávat, jak již 
bylo zvykem, každé úterý dopoledne od 9.00 do 11.00 v našem centru v kulturním domě. 
Vstupné činí 20 Kč a je využíváno na zakoupení materiálu k vyrábění a na drobné občers-
tvení.  
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Abychom Vás po delší pauze jakse-
patří přivítali, připravili jsme si hned 
na úterý 8. března malé překvapení. 
Můžete se těšit na rozličné vyrábění  
s jarní tématikou, překážkovou dráhu, 
tanec a mnoho dalšího. Masky jsou ví-
tány. Pozvání platí rovněž maminkám 
s dětmi, které u nás ještě nebyly a te-
prve se k nám chystají. Tak neváhejte 
a přijďte si pohrát a užít si příjemné  
a veselé dopoledne. 

Také v březnu bude pokračo-
vat oblíbené Cvičení s Kašpárkem,  
které je určeno pro děti již od 1. roku. Probíhá každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin, 
kromě 3. března. Děti si s Kašpárkem nejen zacvičí, ale naučí se i nové písničky a říkanky.  
Bližší informace obdržíte přímo na cvičení.  

Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší.  Pro velký zájem připravujeme i na tento měsíc 
pokračování kurzu masáží pro miminka do 1 roku. V případě zájmu pište již nyní na mail 
mcbitesacek@seznam.cz, nebo nás kontaktujte prostřednictvím Facebooku. Bližší termín 
upřesníme dle ohlasu. Cena 40 Kč.

Do budoucna plánujeme také předporodní kurz pro nastávající maminky a kurz péče  
o dítě v šestinedělí, v případě zájmu pište již nyní na výše uvedené kontakty.

Na závěr Vás chci upozornit na Vámi již netrpělivě očekávaný BAZÁREK S JAR-
NÍM A LETNÍM OBLEČENÍM PRO DĚTI. Prodej se uskuteční v pátek 11. března od 
8.30 do 12.00 a od 14.00 do 16.30 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Oblečení  
ve velkém a hlavně PEVNÉM IGELITOVÉM PYTLI noste ve čtvrtek 10. března 
od 8.30 do 11.00 hodin a odpoledne od 15.00 do 17.00 hodin. Co se týče velikostí,  
přijímáme POUZE dětské zboží do věku 15 let. Věci opatřete dvěma kusy kvalitních 
nálepek (vždy jednu dovnitř), kde bude uvedeno jméno, číslo a cena. Komplety a věci,  
které k sobě patří, sešívejte. Dále je třeba dodat seznam oblečení, kam prosím pište kvůli 
pozdějšímu dohledání třeba i barvu oblečení, nebo značku (např. bunda modrá, svetr 
NEXT). Seznam může být samozřejmě i ručně psaný, ale prosíme o maximální přehled-
nost a místo na nálepku. Počet kusů je omezen na max. 70, z toho max. 5 párů obuvi  
a 5 kusů hraček. Prodávající platí za každý kus 1 Kč + 5% z celého prodeje. 

Petra Pařilová, za Mateřské centrum Bítešáček 

ODEMYKÁNÍ ZAHRADY A VYNÁŠENÍ MORÉNY

Mateřská škola Velká Bíteš Lánice a Masarykovo náměstí Vás srdečně zve v úterý  
22. března 2016 na Odemykání zahrady a vynášení Morény.

Děti v herně.  |  Foto: Archiv MC Bítešáček
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Program: společné odemykání zahrady, přivítání jara, vhození Morény do potoka, zpěv 
písní a recitace jarních říkadel. Sraz v 15.00 hodin u MŠ Lánice. V případě špatného počasí 
bude náhradní termín upřesněn na webových stránkách školy: www.skolkabites.cz

Kolektiv Mateřské školy Lánice a Masarykovo náměstí Velká Bíteš

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Z nejrůznějších činností a aktivit naší základní školy jsme tentokrát vybrali kulturu a sport. 
Titanic. Kdo by neznal příběh této lodi mnoha nej!  Stejnojmenný muzikál nastudovaný  
v Městském divadle Brno nás dlouho lákal. Ovšem netušili jsme, že tentokrát bude naše di-
vadelní putování docela dramatické. 25. ledna tohoto roku nás po ránu na ulicích a silnicích 
čekalo pořádné náledí.  Ta pravá komplikace ale teprve měla přijít. Až po obědě jsme se do-
zvěděli, že v Brně došlo k havárii potrubí a některé ulice jsou evakuované. Bohužel do tohoto 
okruhu patřila i Lidická ulice, v níž se divadlo nachází. Před koncem vyučování jsme ještě 
nevěděli, zda se večer představení bude hrát. Štěstí však při nás stálo a vše nakonec dopadlo 
na jedničku. Drobný výpadek elektrického proudu o přestávce už nás nemohl vyvést z míry. 
Věříme, že představení nezklamalo a dětem zůstane divadelní zážitek dlouho v paměti.

Paní učitelka Naďa Malcová nás informovala o výuce lyžování. Naše škola pořádá každo-
ročně pro žáky 7. ročníku povinný lyžařský výcvikový kurz ve Ski areálu Fajtův kopec. Letos 
se kurzu zúčastnilo 56 žáků. Kromě pondělních menších přeháněk přálo dětem po celou dobu 
pěkné počasí. Zdatnější lyžaři začali hned v pondělí sjíždět hlavní sjezdovku, žáci, kteří stáli 
na lyžích poprvé, začali výuku v mírnější části areálu. Nicméně i úplní začátečníci se během 
středy přesunuli na mnohdy záludný prudší svah a zvládli základní techniku lyžování. Kromě 

Společné foto z LVK.  |  Foto: Olga Čermáková
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výuky obloučků se uskutečnil i školní závod v obřím slalomu, který absolvovali všichni 
žáci. V kategorii chlapců zvítězil favorizovaný Vojta Kment, mezi děvčaty potom také jedna 
z favoritek - Aneta Sekyrová. Lyžařský týden proběhl bez větších problémů a všichni žáci 
na něj budou určitě vzpomínat po celý život. Větu: „Pamatuješ, když jsme byli v 7. třídě na 
lyžáku…..“ vyslovil určitě skoro každý z nás.

Eva Čermáková, pedagog

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ NA ZŠ SADOVÁ 

Při měření radonového záření ve tří-
dách v přízemí budovy Tišnovská 115 
byly v roce 2015 zjištěny hodnoty, které 
překračovaly povolenou hranici. Zři-
zovatel se rozhodl nevyhovující situaci 
ihned řešit a ještě v témže roce zajistil 
vyprojektování a realizaci protiradono-
vou úpravu podlah ve třech třídách na-
lézajících se v nepodsklepené části bu-
dovy. V průběhu oprav jsme byli nuceni 
zajistit provizorní provoz dvou prvních 
tříd a školní družiny. Po skončení stavebních prací jsme učebny vymalovali, nově natřeli 
ústřední topení a položili linoleum. S využitím finančního daru z První brněnské strojírny 
Velká Bíteš, a.s. jsme zakoupili nový nábytek pro školní družinu. Nové žákovské lavice  
a židle jsme pořídili do všech prvních tříd.

V předcházejícím roce jsme provedli stavební úpravy místností pro školní družinu (zvět-
šení heren), postupně nakupujeme nový nábytek pro žáky. Zajištění a zařízení vyhovujících 
prostor pro školní družiny a vybavení prvního ročníku žákovským nábytkem je dalším krů-
čkem k vytvoření důstojného prostředí pro děti i učitele v prostorách školy.

Zdeněk Strašák, ředitel školy

KULTURA

KORUNA VYSOČINY
destinační management turistické oblasti turistická oblast a její management

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto formou informoval, že náš Bítešský region se stal v září 2015 
plnohodnotným členem spolku Koruna Vysočiny z.s., která dle mého názoru nejen že po-

Ze školní družiny.  |  Foto: Pavla Petrovová
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sune veřejné povědomí o našem regionu, ale zároveň poskytne zájemcům (spolkům, pod-
nikatelům…) se zatraktivnit nebo se stát členem této turistické destinace. Věřím, že níže 
uvedená koncepce a význam spolku Koruna Vysočiny Vám vše v plné míře objasní a osloví 
zájemce o případné členství. Přeji našemu regionu a celkově tomuto projektu dosažení 
všech předsevzatých cílů, ale i úspěchů daných nad jejich rámec.

Tomáš Jelínek, ředitel IC a KK

Koruna Vysočiny jako projekt pro spolupráci všech aktérů cestovního ruchu v regio-
nech Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bíteš-
ska byla založena v září uplynulého roku podpisem Memoranda o spolupráci na rozvoji 
cestovního ruchu ve společném regionu. Jejím cílem je vytvoření turistické destinace Ko-
runa Vysočiny jako turisticky atraktivní oblasti s rostoucím významem pro cestovní ruch. 

Turistická oblast Koruna Vysočiny je aktuálně vymezena jako území přináležející pod 
správu obcí s rozšířenou působností (ORP), které se staly zakladateli - Žďár, Nové Město, 
Bystřice n. Pern., Tišnov a Velké Meziříčí. Území o rozloze cca 2000 km2 zahrnuje roz-
sah někdejšího okresu Žďár nad Sázavou a přilehlého území Tišnovska s asi 150 tis. oby-
vatel. Dle zájmu sousedních regionů může svoji působnost ještě rozšířit. 

Správa a organizace aktivit turistické destinace Koruna Vysočiny je zajišťována spol-
kem Koruna Vysočiny, z.s., který plní roli destinačního managementu.  

Spolek řídí 12tičlenná Výkonná rada, statutárně jej zastupuje volený předseda (Michal 
Šmarda, starosta NMnM) a místopředseda (Zdeněk Navrátil, starosta ZnS), kontrolním orgá-
nem je tříčlenná Dozorčí rada (předseda Tomáš Komprs, místostarosta Tišnova). Každý z člen-
ských subjektů zapojených do aktivit destinace má svého zástupce ve Valné hromadě spolku. 

Destinační společnost sídlí na adrese Příční 405 v Bystřici nad Pernštejnem, kde má 
vytvořenu hlavní komunikační Kancelář managementu vedenou ředitelem (Vladimír Ve-
cheta). Na práci destinace se dále aktivně podílejí 4 zaměstnanci na 0,25 úvazek situovaní 
v ostatních členských ORP městech. 

Koruna Vysočiny, z.s. je respektovaným partnerem Vysočina Tourismu, krajské organi-
zace cestovního ruchu Kraje Vysočina, se kterým se aktivně podílí na vytváření turistické 
image kraje. Dále je členem Asociace turistických regionů (ATUR) a jejím prostřednictvím 
zastupována na Fóru cestovního ruchu, hlavní platformě pro koordinaci a prezentaci zájmů 
v cestovním ruchu v ČR.

Hlavním cílem práce destinační společnosti je zvýšení návštěvnosti regionů a prodlou-
žení délky pobytu návštěvníků v destinaci s odrazem ve vyšším ekonomickém profitu  
z cestovního ruchu celé oblasti.  Cesta k dosažení zvoleného cíle je formulována v hlavních 
úkolech, kterými jsou 

• marketing
•  propagace regionu, jeho příležitostí a nabídek,
•  garance kvality poskytovaných služeb v regionu, 
•  zastupování regionu před nadregionálními a národními subjekty,
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• koordinace
•  propojování informací a zdrojů, 
•  rozvoj spolupráce mezi zapojenými subjekty a zapojování nových,
•  organizace a tvorba turistické nabídky v regionu,
• podpora
•  podpora regionální produkce a kultury v regionu,
•  podpora projektů připravovaných a realizovaných v regionu,
•  aktivní prodej produktů cestovního ruchu.
Platforma destinační společnosti jako otevřeného svazku počítá se zapojováním všech 

aktérů a aktivních organizací, pro které je téma cestovního ruchu a rozvoje regionů atrak-
tivní, nebo jej mají přímo v programu činnosti. K 7 zakladatelským subjektům se tak mo-
hou připojovat jak další veřejné subjekty, tak subjekty soukromé sféry, zejména podni-
katelé ve službách cestovního ruchu, provozovatelé objektů a areálů a také subjekty 
ze sféry neziskových organizací nebo sportovních klubů. V současnosti je tak členů 
destinační společnosti již 13. 

Spolupráce je možná v několika stupních
– 1. stupeň: výměna informací, koordinace činností
– 2. stupeň: partnerství (vzájemná propagace, placené propagační a reklamní  
 služby)
– 3. stupeň: členství ve sdružení Koruna Vysočiny, z.s. (přednostní propagace,  
 vliv na rozhodování sdružení)

Podmínkou začlenění je souhlas se záměry destinační společnosti a jejími stanovami. 
Zájemce o členství podává písemně nebo elektronicky přihlášku na adresu Kanceláře ma-
nagementu, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 590 343, 776 803 072, 
kancelar@korunavysociny.cz. Akceptaci a přijetí za člena pak schvaluje Výkonná rada de-
stinace. Subjekt přijatý za člena má právo podílet se na chodu destinační společnosti a mít 
svého zástupce v orgánech. Zároveň se finančně podílí na rozpočtu společnosti hrazením 
členského příspěvku dle Příspěvkového řádu. Všechny dokumenty destinační společnosti 
budou ke stažení na pracovním webu www.korunavysociny.cz. 

Hlavními aktuálními aktivitami je příprava marketingových prostředků a vybavení 
pro zviditelnění destinace, jako je informační návštěvnický portál a tiskové propagační 
materiály, zejména turistické noviny. A také aktivní prezentační účast na probíhajících  
a plánovaných tematických veletrzích a akcích v regionu i mimo něj. Významnou roli  
v rámci propagace regionu přitom bude mít prezentace a podpora regionální produkce  
a důležitých kulturních a sportovních akcí.   

Plánované produkty destinace zahrnuje i příprava návštěvnického systému turistické 
karty regionu a tvorba turistických produktů - balíčků ve spolupráci především s partnery 
z podnikatelské sféry.  

Informace o aktuálních aktivitách destinační společnosti i o akcích ve všech regionech 
destinace naleznete na sociálních sítích, zejména na Facebookovém profilu www.facebook.
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com/korunavysociny, a brzy i na pracovní verzi webové stránky www.korunavysociny.cz.
– zajištění programových služeb na míru.

Management Koruny Vysočiny

VEČER V DUCHU BAROKNÍM 

 Tak je asi kolem půlnoci a já 
sedím nad klávesnicí počítače  
a pokouším se napsat nějaké do-
jmy, ohlédnutí, rádoby recenzi 
minulého koncertu BHP. Mu-
sím přiznat, že tentokráte mě 
vůbec nic nenapadá. Asi jsem 
se zcela vyčerpal psaním po-
zvánky. Možná bychom měli náš 
skromný spolek rozšířit o další 
členy, abychom se mohli v psaní 
těch všech pozvánek a recenzí 
střídat. Hlásí se někdo? Anebo - 
mám nápad. Před začátkem koncertu vždy budeme losovat a výherce potom napíše článek 
do Zpravodaje či Exitu. Myslím, že by to mohlo být docela zajímavé, že? No, to by mohlo 
myslím na úvod stačit a nyní můžeme přejít k samotné “recenzi”. 

Na únorovém koncertu jsme si vyslechli hudební uskupení Belladona trio. Pokud náho-
dou někdo nevíte, jak toto uskupení vypadá, tak jsou to čtyři dámy v dobových kostýmech. 
K dokonalosti jim chybí už jen dobové barokní paruky. Mohli jsme si vyslechnout naprosto 
úžasný sopránový hlas Martiny Macko za doprovodu flétny Heleny Vyvozilové, violy da 
gamba Aleny Vargové a cembala v rukou Kateřiny Bílkové. Zde bych přiznal, že sólový 
zpěv není zrovna můj šálek kávy, ale tentokrát jsem každý tón z hrdla zpěvačky přímo 
hltal. Hlas Martiny mě naprosto uchvátil, zvláště pak její nasazení tónu v pianu a to i ve 
vyšších polohách hlasu. Bylo to velmi příjemné pohlazení, které až mrazilo. Po skončení 
koncertu jsem za paní Macko musel dojít a své dojmy ji sdělit. Jen tak mimochodem,  
Martinu si pamatuji ještě z doby svých studií na konzervatoři v Kroměříži. Tehdy tam začí-
nalo pěvecké oddělení. Příjemné ohlédnutí za krásnou etapou mého života. 

Jak si jistě pamatujete z pozvánky na koncert, nebo pokud jste byli na koncertě, tak 
víte, že program koncertu byl až na jednu výjimku ryze barokní. Zazněla díla stěžejních 
autorů baroka. Slyšeli jsme jak zpěv v doprovodu nástrojů, tak i jednotlivé nástroje sólově. 
Program byl velmi pěkně vystavěn a dostalo se nám i přídavku v podobě úpravy rockové 
balady od kapely Nightwish. A jako vždy, po koncertě jsme s umělkyněmi ještě poseděli  
a příjemně povykládali. Všem se líbil názor Martiny Macko na zpěv. Ta o něm říkám svým 
studentům toto.: “Zpěv, to je přeci jen organizovaný smích. Netřeba v tom hledat nějakou 
vědu a snažit se o techniku. Ta přijde později, na prvním místě je prožitek.”   

Belladona trio ve čtyřech.  |  Foto: Otto Hasoň
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No, nakonec jsem se nějak rozepsal. A co říci závěrem? Cembalistka cembalo naladila, 
gambistce střevová struna nepraskla, flétna vesele pískala a zpěvačka na nás lila z hrdla 
zlato. A na co přijít příště? Ivo Kahánek - klavír. Úterý 1. března v 19 hodin v KD.  

Ondřej Sedlák    

RECITÁL IVO KAHÁNKA

Osobnost Ivo Kahánka není třeba 
bítešskému publiku dlouze předsta-
vovat. Jeden z našich nejlepších kla-
víristů si ve Velké Bíteši zahrál již 
dvakrát. Poprvé to bylo v roce 2008,  
kdy jeho kariéra začínala slibně stou-
pat. Podruhé nám zahrál v Bítešském 
hudebním půlkruhu v roce 2010 spo-
lečně s klarinetistou Irvinem Venyšem.

Ivo Kahánek se narodil v roce 1979 
ve Frýdku-Místku. Vystudoval Janáč-
kovu konzervatoř a pražskou AMU ve 
třídě prof. Ivana Klánského. Zúčastnil 
se mnoha mistrovských kurzů a získal 
řadu ocenění na domácích i zahranič-
ních soutěžích. V roce 2004 se stal ab-

solutním vítězem soutěže Pražské jaro. Vystupuje s předními českými i světovými orchestry 
– např. s Českou filharmonií, Orchestrem VDR Kolín nad Rýnem, Symfonickým orchestrem 
BBC a jinými. Snad dosud největší úspěch zaznamenal v roce 2014, kdy si ho ke spolupráci 
s Berlínskou filharmonií vybral Sir Simon Rattle. Společně dvakrát provedli Klavírní koncert 
č. 4 Inkantace Bohuslava Martinů. Následoval nadšený ohlas odborné kritiky i laické veřej-
nosti. V roce 2015 absolvoval turné po Japonsku a v lednu letošního roku si zahrál v Číně. 
Kromě koncertování se Ivo Kahánek věnuje též pedagogické činnosti na AMU v Praze. 

Program na koncert ve Velké Bíteši ještě není kompletní, ale už teď vám mohu slí-
bit, že se společně můžeme těšit na díla světových skladatelů – jako např. F. Schuberta,  
F. Chopina, L. Janáčka a S. Prokofjeva. Koncert se uskuteční v úterý 1. března 2016  
v sále KD. Na ty z vás, kteří si tento jedinečný zážitek nenechají ujít, bude čekat ještě jedno 
malé překvapení. Jak už jsem se zmínila, Ivo Kahánek vyučuje na AMU v Praze. Jednou 
z jeho posluchaček je shodou okolností slečna Jana Rambousková, dnes už také naše milá 
kolegyně na ZUŠ ve Velké Bíteši. Asi vás nepřekvapí, že nás hned napadlo, kdo nám tento-
krát udělá „předskokana“. Okamžitě jsme se pustili do vyjednávání a výsledek předčil naše 
představy. Ale více už vám neprozradím. Nechte se překvapit. 

Marika Kašparová

Ivo Kahánek v BHP v dubnu 2010.  |  Foto: Otto Hasoň
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POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÝSTAVU OBRAZŮ A KERAMIKY

Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké 
Bíteši se od 8. března do 18. března 
2016 uskuteční „VÝSTAVA OBRAZŮ 
PAVLY KANTOROVÉ A KERAMIKY 
KATEŘINY ŽÁKOVÉ“.

Autorka výstavy obrazů je výtvarnice 
Pavla Kantorová z Brna. Věnuje se malbě, 
ilustraci, kresbě portrétů a hudebním pro-
jektům. Vystudovala Katedru výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci a Fakultu výtvar-
ných umění Vysokého učení technického  
v Brně. Má za sebou spoustu samostat-
ných i společných výstav s různými umělci 
např. ve Žďáře nad Sázavou, Pardubicích,  
Hradci Králové, v Brně, v Olomouci nebo  
v Praze. Žije a pracuje v Brně, kde v sou-
časné době vede výtvarné kurzy. 

Spoluautorkou výstavy je Kateřina Žá-
ková ze Žďáru nad Sázavou. Zde má v sou-
časné době keramický ateliér, kde vytváří 
zejména užitkovou keramiku z kameniny. 
Na keramiku vytváří originální technikou 
intuitivní kresby inspirované různými kul-
turami a přírodou. Ve své volné tvorbě se vě-
nuje i umělecké keramice, kresbě a malbě. 
Svoji práci vystavovala např. ve Žďáře nad 
Sázavou nebo na zámku Chotěboř.

Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 8. března v 17.00 hodin ve výstavní 
síni Klubu kultury ve Velké Bíteši. Výstava bude otevřena: pondělí až pátek 8.00 – 11.30, 
12.00 – 15.30, sobota 9.00 – 13.00 a neděle 13.00 – 16.00 hodin.

Těšíme se na Vás. 
Informační centrum a Klub kultury

ZELENÉ POTRAVINY A JARNÍ OČISTA TĚLA

Mladý ječmen a Chlorella  v nejvyšší kvalitě na trhu umí odvést z těla toxiny. Mladý 
ječmen je nejvíce skloňovaný na jaře, jelikož v tomto období se mnoho z nás odhodlá  
k detoxikaci. Jenže to nestačí. Vzhledem k prostředí, v němž žijeme, potravinám,  

Obraz vlka.  |  Foto: Archiv Pavly Kantorové

Keramika autorky.  |  Foto: Archiv Kateřiny Žákové
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které jíme, vodu, kterou pijeme a ve stresu, v němž žijeme, bychom zelené potraviny měli 
konzumovat po celý rok. Už jen z důvodu, že zásadně snižují překyselení lidského těla.

Více se můžete dozvědět ve třech přednáškách v měsíci březnu 2016. V Informačním 
centru a Klubu kultury na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši od 17.00 do 18.30 hodin. 
Vstupné dobrovolné.
Termíny přednášek: úterý dne 8. 3., 15. 3. a 22. 3. 2016
Organizátor akce Jan Blahutka, tel.: 775 763 290, email:blahutkaj@seznam.cz

Informační centrum a Klub kultury

DUBNOVÁ PŘEDNÁŠKA V MUZEU
Divoká příroda a její obyvatelé

Městské muzeum a Městská 
knihovna ve Velké Bíteši zvou 
čtenáře Zpravodaje na přednášku 
fotografa, novináře a cestovatele 
Tomáše Kubeše na téma Sibiř – 
divoká příroda a její obyvatelé.

Návštěvníky přednášky čeká 
drsná výprava divočinou vý-
chodní Sibiře. Cesta nabízí 
dvě tváře, nespoutanou přírodu 
v kontrastu s buddhistickým 
Burjatskem. Město Jakutsk, 
velkolepé oslavy slunovratu 
Ysyakh, Jakuti, pastevci sobů, šamani, řeka Lena a její Stolby, silnice koster, dálnice do 
Magadanu, gulagy, Burjatsko, Ulan Ude.

Tomáš Kubeš se fotografii věnuje již od dětství, profesionálně od roku 1998. Pochází  
z Horoměřic u Prahy. Vystudoval střední polygrafickou školu a několik let prožil cestová-
ním v Africe a poznáváním tohoto svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také i Ev-
ropu a Asii, celkem fotografoval reportáže ve více jak 100 zemích světa. Vedle reportážní 
fotografie se věnuje také portrétu, architektuře, reklamě a humanitární fotografii. Je auto-
rem fotografií k několika knihám, například "Park Life" nebo připravované knize věnované 
památkám UNESCO v Evropě.

Jeho snímky a články můžete najít v České republice v titulech, jako jsou Koktejl,  
Lidé a Země, Instinkt, Vlasta, Katka, Travel in the Czech republic, Travel Digest,  
Travel Focus, Hospodářské noviny a mnoha dalších.

Přednáška se koná v pondělí 4. dubna od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále bíteš-
ského muzea na Masarykově náměstí 5.

Ivo Kříž, Městské muzeum Velká Bíteš

Sibiř.  |  Foto: Tomáš Kubeš
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TRDLOHRÁTKY V KNIHOVNĚ

Milí rodiče dětí ve věku od 1 – 5 let, máte úžasnou možnost přijít 24. března od 15.30 
na TrdloHrátkový program do knihovny. Autorkou je Lenka Cacková, která se dětem 
věnuje v rámci svých precizně zpracovaných TrdloHrátkových povídání, hraní, čtení i di-
vadelních představení. 

Březnový program u nás v knihovně rozvíjí především sociální vnímání a interakci mezi 
vrstevníky, emoční inteligenci, rytmiku, dramatiku, ale i motoriku a koordinaci. Těšit se můžete 
na klasickou českou pohádku O kohoutkovi a slepičce, zasazenou do velikonoční tématiky. 

Přijďte na program, který vám přinese společnou radost, zábavu i poučení.

Kateřina Brychtová

AUTORSKÉ ČTENÍ S MARKÉTOU BEDNÁŘOVOU

Vzpomínáte na knihu Ve stínech za zrcadlem aneb O životě 
s psychózou? Její autorkou je Markéta Bednářová, která nám 
vloni o sobě a způsobu svojí „terapie“ knihou povyprávěla 
u nás v knihovně. Ukázala nám jiný svět, za který nikdo ne-
může, a přesto se nám může stát realitou. 

Nyní se stala spoluautorkou knihy Zfetovaná duše, ve které 
Zdeněk Horký popisuje svou adrenalinovou jízdu po šikmé 
ploše. Je to zpověď člověka, který chce začít nový a lepší ži-
vot, vzpomíná a rekapituluje. Pojďte si o tom poslechnout do 
knihovny ve čtvrtek 31. března v 17.00 hodin.

Kateřina Brychtová

NABÍDKA LETNÍHO TÁBORA PRO DĚTI

Farní tábor pro mladší děti (1.- 5. třída) se v letošním roce uskuteční na faře v Osové 
Bítýšce v termínu od 2. do 9. července 2016. Hlavní vedoucí: Jan Václav Brym, tel.: 723 
849 271.

Farnost Velká Bíteš

BÍTEŠAN PADESÁTILETÝ 
3. část

Uplynulo půl století od založení Národopisného souboru Bítešan ve Velké Bíteši. 
Působily v něm stovky dětí z města a okolních vesnic. V sérii krátkých článků si při-
pomeneme některé etapy z minulosti souboru.

Titulka knihy.  |  Foto. Archiv knihovny
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Na začátku školního roku 1980/1981 se uskutečnil nábor nových členů do souboru Bí-
tešan. Protože větší děvčata nechtěla soubor ještě opustit, byl kolektiv rozdělen do dvou 
skupin – na začátečníky a pokročilé. 

Když se práce začala rozjíždět, oznámil ředitel závodního klubu Josef Ťápal, že ve Velké 
Bíteši bude natáčet Československá televize. Pořad ponese název Návštěva v klubu1. Náro-
dopisný soubor Bítešan se má na jeho realizaci pořadu podílet. 

Cílem pořadu bylo seznámit veřejnost se současnou prací a tradicemi klubů ROH od-
štěpných závodů První brněnské strojírny v Oslavanech a Velké Bíteši. Součástí byl roz-
hovor komentátorky s vedoucími obou klubů i vlastivědného kroužku ve Velké Bíteši. 
Účinkovaly hudební skupiny, sólisté a kroužky z uvedených míst. 

Marie Pokorná vypráví: "Uvědomovali jsme si, že jsme ještě stále začátečníci,  
a proto jsme velice pilně nacvičovali. V říjnu jsme předvedli televizní komisi pásma tanců 
a ta vybrala, co se bude hodit. V nácvicích se pokračovalo dál a nastaly další přípravy – 
pořizovala se náležitá obuv, chybějící spodničky, upravovala se délka sukní apod." 

Natáčení zvuku se realizovalo na začátku listopadu ve Velké Bíteši. Zpívala čtveřice 
dívek H. Hrušková, S. Bednářová, H. Plucková a M. Pokorná s klavírním doprovodem 
učitelky Dagmar Macholové. Dne 22. listopadu 1980 jsme se vydali na natáčení do Osla-

Bítešan na Okresní mírové slavnosti na Cikháji v roce 1981. V pozadí zpěvačky (zleva): H. Hrušková, S. Bednářová, V. Pokorná 
a H. Plucková. V popředí tanečnice (zleva): Klaudie Cibulová., P. Pokorná, M. Zedníčková, J. Kupská.
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van, jelikož oslavanský klub tvořil část programu. Bítešan přijel v čtrnáctičlenné taneční 
sestavě: Balášová M., Bartošková E., Březina I., Dvořáková M., Kolková O., Krajčíková 
L., Křikavová L., Lysá M., Osobová H., Peroutková J., Pokorná M., Sedláková H., Šilha-
nová E., Vallová M. Pro děti to byla veliká událost a silný zážitek. Nejdříve probíhalo 
pečlivé strojení do krojů. Důraz byl kladen na úpravu hlavy, s tím pomáhala paní Milada 
Burianová. Potom následovala taneční zkouška. Vystoupení se skládalo ze dvou částí – 
"Březnická kola" a trojicové tance "Čí je děvče", "Když jsem jel do Prahy pro hrách", 
"Anovská". 

"Zkusili jsme tančit na playback. Zjistili jsme však, že hudební záznam neměl vyhovu-
jící tempo – tanečníci se v tempu sice pohybovali přesně, ale působili dojmem sklíčeným 
a bez živosti. Při dalších zkouškách a natáčení tzv. na ostro se to vyřešilo a všichni ze sebe 
vydali, co bylo v jejich silách."

Pořad Návštěva v klubu vysílala Československá televize o půl roku později, a to v so-
botu 27. června 1981 v 15.30 hodin. Ve stejnou dobu však Bítešan vystupoval na Okresní 
mírové slavnosti v Cikháji. 

Program v Cikháji zahajovala ve 13.00 hodin přehlídka dechových hudeb: Dětská de-
chovka Lidové školy umění Bystřice nad Pernštejnem a mládežnický dechový orchestr 
Šohaj JZD Letovice. Dle pořadu až teprve ve 14.30 hodin začínala oblastní přehlídka fol-
klorních souborů Horácko tančí a zpívá, v níž se měly představit soubory: Velen SZK 
Boskovice, Jablíčko ZŠ Březník, ZŠ Jamné, Doubravníček OB Doubravník, Bítešan ZK 
Velká Bíteš, Radost ZŠ Křižánky, Rendlíček JKP Žďár nad Sázavou a ZŠ I Žďár nad Sáza-
vou. Program uzavíral v 17.00 hodin pořad brněnských estrádních umělců Po svatbě bývá 
veselo s dechovou hudbou Štěbetalka a beatovou skupinou Termiti. 

"Mrzelo nás, že televizní vysílání zmeškáme. Pořadatelé slavnosti nám však vyšli vstříc, 
zařadili naše vystoupení na úvod celého programu a zajistili nám zhlédnutí televizního 
pořadu v hotelu Bílý lev ve Žďáře nad Sázavou," vypráví Marie Pokorná a dodává, "pořad 
Návštěva v klubu měl pěkný ohlas." 

Pokračování příště.
Silva Smutná

Poznámky:
1 Úplný název pořadu: Návštěva v klubu - ZK ROH První brněnské strojírny - Oslavany a Velká Bí-
teš. Natáčela Československá televize Brno, dramaturg, autor námětu a scénáře Jan Fuksa. Stopáž 
40 min. Scénář pořadu je přílohou Kroniky města Velké Bíteše, rok 1980 (SOkA Žďár na Sázavou).

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 RŮŽOVÁ ULICE, DŮM ČP. 140:
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V roce 1414 držel dům Václav Šiška, mnohem později Matouš Hamrlů, který v letech 
1590 a 1610 odprodal dvě role. Roku 1616 již vdova Lidmila Hamrlka prodala dům za 300 
moravských zlatých Jakubu Daňkovi. A „toto připrodáno jest: žita 10 měřic, ovsa 15 mě-
řic, ječmene 1 měřice, kráva 1, svině 3, slepice 4, kohouta 1, koni dví, hříbě 1, vuoz, brana, 
radlice 1, krajadlo 1, plech 1, plouh 1, sena polovici, řezačku, slámy po 3 kopy žitný,  
roli 4 kusy, kterých nebožtík užíval [...] Toto sobě vymínila: byt do dvou let v tom příbytku 
a co hnoje za ty dvě létě od dobytka svého nadělá, ten aby sobě na svou roli brala, hnuoj 
před domem ten sobě též vymínila a vepříky dva“. Později roku 1630 pořídil dům po Daň-
kovi Řehoř Švestka již jen za 250 mor. zlatých. Ten však dům nesplácel. A tak roku 1633 
opět městský úřad s povolením vrchnostenského úředníka prodal na místě dědiců dům za 
stejnou cenu Václavu Vrabcovi, ale již se sníženými každoročními vejrunky 3 zlatých.

Roku 1687 zakoupil dům po Vrabcovi, který byl tehdy „všechen zruinirovaný a pustý“,  
i s těmi čtyřmi rolemi Martin Ondrák. Dědici mu slevili ze svých pohledávek,  
a tak pořídil dům za cenu 90 mor. zlatých. Vejrunky 2 zlaté měl začít splácet až po pěti le-
tech, aby dům mezitím vystavěl. Později roku 1712 měl v úmyslu připsat dům i s polnostmi 
„Na Rejtocích u křovský cesty“, „K Silnickýmu rybníku k Březskýmu vedle cesty“, „Nad 
Skalním rybníkem mezi Collaldovskými rolimi“ a „Lopata nad Skalním rybníkem“ svému 
synovi Václavu Ondrákovi. Ten se však vzápětí usadil na domě čp. 192 ve Zmoli, a tak 
Martin Ondrák držel dům nadále. Až roku 1723 byl dům dále připsán Janu Ondrákovi, 
který měl následně splatit celkem 90 mor. zlatých dluhů a ponechat otci chmelnici „pod 
stezkou při záhumenici ležící“. Jan Ondrák pak roku 1759 postoupil dům svému synovi 
Ondřeji Ondrákovi. Roku 1786 Ondřej Ondrák se svou manželkou Kateřinou postoupil 
dům svému nastávajícímu zeti Jiříku Haklovi z Holubí Zhoře.

Jiřík Hakl prodal dům roku 1795 i „s domovní zahradou a záhumniční stodolou, jakož i také 
s rolí Za Uličkami“ za 666 zlatých hotově Leopoldu Odvářkovi. Hakl přitom vyplatil obci do-
sud dlužných 90 mor. zlatých. Pak roku 1808 kožešník Leopold Odvářka postoupil dům v ceně 
1000 zlatých svému synovi krejčímu Bernardu Odvářkovi. Ten se tak zavázal vyplatit cel-

Dům čp. 140 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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kem 800 zlatých dluhů. Leopold dále vyplatil své zbývající děti Františka a Marianu polnostmi  
a vymínil si „pro sebe a manželku svou pokojný příbytek v domě v tej malej seknice“. Později 
roku 1860 Bernard Odvářka postoupil dům v ceně 1365 zlatých Martinu a Marii Němcovým.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 53, 92, 253, 
kn. č. 11788, fol. 6, 7, 191, 293, 308, kn. č. 11789, fol. 41, 57, kn. č. 11792, fol. 4, kn. č. 11797, fol. 22.

Jan Zduba

OSTATNÍ

ZAMYŠLENÍ NAD BIBLÍ A POZVÁNÍ NA BOHOSLUŽBY

Hospodin zástupů
Při četbě Bible, hlavně starého zákona, mě zaujalo, že se zde o Bohu píše jako o Hos-

podinu zástupů. Přemýšlela jsem o slovním spojení, které takto charakterizuje Boha Stvo-
řitele. Hospodin znamená Pán. On je skutečně Pán, všechno stvořil a o všem rozhoduje, 
protože Mu všechno patří.

Fascinuje mě, že Bůh nechce existovat sám pro sebe, ani pro pár vyvolených dokonalých 
lidí nebo bytostí. On je Pánem zástupů, jak pozemských, tak i nebeských. Chce mít okolo 
sebe zástupy – spousty lidí – malé, velké, staré, mladé, s různými dovednostmi a nadáním, 
ale i slabé a nemohoucí. Chce je vést, ochraňovat a starat se o ně. On je opravdu Pán, 
ale je to laskavý, citlivý, moudrý a milující Pán. Když se rozhlédneme v přírodě, jaké je 
Jeho stvoření, jak se jednotlivé druhy rostlin a zvířat doplňují, jaké nádherné barvy a vůně 
květů stvořil, když pozorujeme oblohu, hvězdy, vesmír – musíme uznat, že Bůh je mocný  
a úžasný. Chce to všechno sdílet s co největším počtem lidí, chce dokonce, abychom se na 
Jeho díle podíleli i my:

Efezským  2:10  Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali 
dobré skutky, které nám Bůh připravil. 

Pokud budete mít zájem si o výše uvedeném nebo třeba i jiném tématu popovídat, ráda bych 
vás pozvala na naše bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci  
v 17.00 hodin v učebně v prostorách Klubu kultury na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře. 

A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké 
zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině, 
těžká situace, důležité rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného 
občerstvení.

Těšíme se na setkání s vámi.
Věra Pokorná, za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši 
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TERÉNNÍ PRÁCE VE VELKÉ BÍTEŠI JE POTŘEBNÁ

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez, spadající pod Oblastní cha-
ritu Žďár nad Sázavou, pokračovalo i v roce 2015 v poskytování terénní sociální práce,  
která navazovala na průzkum z konce roku 2014. 

Cílem poskytování sociální služby ve Velké Bíteši pro mladistvé ve věku 10 – 20 let 
je předcházet možným patologickým jevům. „Snažíme se vytvářet pro děti a mládež bez-
pečný prostor, kde se s námi mohou bavit o věcech, které je trápí. Mezi nejčastější témata 
patří problémy ve škole, ve vrstevnické skupině, v rodině, experimentování s návykovými 
látkami, sebepoškozování atd. Nabízíme i různé volnočasové aktivity, které umožňují smy-
sluplné trávení volného času, a tím se snažíme preventivně předcházet tomu, aby se děti 
vůbec do výše zmíněných problémů a situací dostaly,“ vysvětlila Mgr. Martina Horníč-
ková, DiS., vedoucí Wellmezu.

Kromě oslovování potencionálních zájemců o službu přímo v ulicích Velké Bíteše uspo-
řádali pracovníci zařízení přednášky pro žáky SOŠ Jana Tiraye s cílem seznámit je se sa-
motnou službou. Jednou z větších akcí minulého roku byla spoluúčast na organizaci Hodo-
vého minifestu, který proběhl v měsíci záři ve Velké Bíteši a jehož cílem bylo informovat 
cílovou skupinu o naší terénní sociální službě a zároveň uspořádat hudebně-zábavnou akci 
pro širokou veřejnost, kde měli všichni možnost se seznámit s pracovnicemi, které službu 
poskytují. 

Ti z mladistvých, kteří se již stali uživateli Wellmezu, měli možnost kromě poskytované 
služby využít také prostory místní sokolovny převážně k volnočasovým aktivitám. Někteří 
se také zúčastnili fotbalového turnaje mezi nízkoprahovými kluby, který se odehrál v let-
ních měsících v Moravském Krumlově. 

 „V roce 2016 bychom rádi pokračovali v šíření a poskytování služby, navázali s dalšími 
přednáškami pro žáky ZŠ, umožnili uživatelům účast na dalších turnajích a informovali 
veřejnost ve Velké Bíteši o naší službě, protože službu shledáváme v místě působení jako 
velmi potřebnou,“ doplnila Michaela Bazalová, DiS., která je jednou ze sociálních pra-
covnic poskytující službu. 

V současné době je služba poskytována zdarma za podpory města Velké Bíteše, a to dva-
krát týdně vždy v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 16.00 hodin. V případě zájmu o službu 
nebo pro více informací mohou zájemci navštívit facebookové stránky Nízkoprahový klub 
Velká Bíteš nebo stránky zařízení Nízkoprahový klub Wellmez či kontaktovat pracovníky 
na telefonním čísle 603 789 895, 731 626 116.

Tým pracovníků NZDM Wellmez

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU, VELKÉ 
BÍTEŠI A OKŘÍŠKÁCH

Jde o moderní sociální službu pro rodiny, které se v domácím prostředí starají o svého 
dospělého příbuzného s mentálním či kombinovaným postižením. Kdo si to nevyzkoušel, 
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těžko si představí, co vše to obnáší. Nabízíme možnost na chvíli si odpočinout, vypnout, 
odjet na dovolenou či vyřešit pracovní povinnosti. Jiní mohou v klidu doléčit svoje ne-
moci či absolvovat lékařské zákroky. Ve všech těchto a jistě i v dalších případech se mů-
žete s důvěrou obrátit na naši organizaci. Svého blízkého svěřujete zkušeným odborníkům  
z Náměště, Velké Bíteše či Okříšek. Pobyt lze naplánovat v délce několika dní nebo až 
na tři měsíce. Čeká Vás domácí a vstřícné prostředí v rodinných domech U Železničního 
mostu  č. 1038 v Náměšti nad Oslavou, ve Velké Bíteši Na Výsluní č. 678 a v Okříškách 
v Boroví 617. Na všech třech domácnostech je k dispozici plně vybavený jednolůžkový 
pokoj s vlastním sociálním zařízením. Termíny můžete rezervovat s časovým předstihem, 
zejména prázdniny bývají brzy obsazené. 

V případě vašeho zájmu kontaktujte sociální pracovnici Rianu Chytkovou na telefonním 
čísle - 604 291 265, nebo e-mailem: socialni1@domovbz.cz. 

Marek Klement, PR specialista, Vedoucí sociálně terapeutické dílny, Kavárna Pohodička, 
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o.

POVÁNOČNÍ POCHOD NA SVATOU HORU

Následující řádky navazují na článek „55 let tradice štědrodenního pochodu“ z minulého 
Zpravodaje. Také tento pochod, který se koná první pracovní den po vánočních svátcích,  
je inspirován doznívající vánoční atmosférou. Nemá jednoznačného zakladatele, ani přesné 
datum založení. Vznikal pozvolna, neformálně, až se po několikaletém zdolávání „Svaté“ 
různými skupinkami pěších i lyžařů v období Vánoc stal pravidelným a vhodně navázal na 
již zmíněný pochod štědrodenní. Významná část jeho účastníků jsou absolventy pochodu 
štědrodenního. Pro velký výškový kontrast obou tras – nejnižší (cca 300 m n.m.) a nejvyšší 
(680 m n.m.) místo regionu – je oblíbený také u „Domašováků“.

K vlastnímu pochodu (tak, jak se v posledních letech ustálila jeho trasa i náplň):
Odjíždíme autobusem „Žďárákem“ 

v 7.50 hodin z Masarykova náměstí ve 
Velké Bíteši a vystoupíme na zastávce 
„Kadolec – rozcestí“. Odcházíme po 
stoupající silnici do Kadolce, jedné ze 
dvou nejvýše položených vesnic pod 
Svatou horou (jejich horním okra-
jem prochází vrstevnice 600 m n.m.),  
tou druhou je cílový Heřmanov. Pro-
jdeme obcí a v jejím středu se krátce za-
stavíme u kaple zasvěcené Nanebevzetí 
Panny Marie. Po krátkém „občerstvení“ 
zahneme doprava, projdeme mléčnou Historické foto „pochodu“ z roku 1992.  |  Foto: Archiv Seniorklubu
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farmou s volně ustájeným skotem a jdeme směrem východním po polní cestě, která mírně 
stoupá směrem na Skřinářov. Po několika stech metrech odbočíme šikmo vlevo na travnaté 
plochy a dojdeme až na okraj lesa. Potom se držíme přibližně stejným směrem. Krajina se 
přitom různě mění – procházíme přes lesní terasy s kamennými muldami, i přes opuštěná 
zatravněná políčka, až přijdeme k úpatí Svaté hory a jdeme do stále většího stoupání až na 
vrchol s altánkem, který nemůžeme minout. 

Následuje „vydýchání“ s občerstvením a krátkým proslovem o některých zajímavos-
tech tohoto místa i o pověstech, které je spojují se sv. Zdislavou, rodačkou z nedalekého 
Křižanova. Mezitím někdo zapíše (většinou ing. Smolík) do vrcholové pamětní knihy ně-
kolik řádků o počasí, počtu účastníků a k tomu přidá vánoční poselství těm, kteří přijdou 
na vrchol po nás. Po přečtení zápisu a podpisu všech účastníků odcházíme do nedalekého 
„sedélka“, jehož přírodní kulisy využijeme při fotografování. Následuje prudký „sešup“ 
do sedla ještě většího, na prostornou křižovatku upravených  lesních cest – svážnic. Jedna 
vede od Bojanova na Rohy a druhá, vedoucí od Kuní hory (652 m n.m.), tzn. od Ořechova 
či Skřinářova, ji kolmo protíná. My jdeme dál a v přibližně nejvyšším místě sedla (jdeme-li 
směrem na Rohy) odbočíme vlevo do svahu. Protože se pohybujeme po části trasy „Na-
učné stezky Svatá hora“, uvidíme asi po 100m  informační tabuli pojednávající o vrcholu 
Vokouňák (661 m n.m.)  v jehož blízkosti se právě nacházíme (byl pojmenován po zastře-
leném pytláku Vokounovi, který sem zacházel až z Tišnovska). Tím jsme vstoupili na nej-
výše položené souvislé území regionu, na vyvýšeninu táhnoucí se od Svaté hory a končící  
u Heřmanova Strážnicí (657 m n.m.) a těsně nad vesnicí Čermákovým kopcem (648 m n.m.)

Po tomto zdaleka viditelném hřbetu (krásný pohled se naskýtá např. z bývalé státní 
silnice nad Přibyslavicemi) jdeme směrem k Heřmanovu. Vede nás pěšina, která místy 
přechází v lesní cestu. Klesáme, stoupáme, procházíme zajímavými bučinami a míjíme 
„maják“, který za I. republiky i za okupace sloužil k orientaci dopravních letadel ČSA 

Účastníci loňského pochodu na Svaté hoře.  |   Foto: Alois Koukola
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na trase Praha - Brno. Po válce byl jistou dobu bezprizorní a některým z nás sloužil jako 
rozhledna. Nyní je využíván čs. armádou i telekomunikacemi. Projdeme vysokým lesem 
a octneme se v otevřené zvlněné krajině poseté chatami. Toto pro nezasvěcené překvapivě 
skryté místo je nejvýše položeným obydleným sídlem v regionu, které nás mnohdy pře-
kvapí svým nečekaně zimním počasím. Jdeme dále k nejvyššímu místu nad Heřmanovem, 
který, i když je nejvýše položenou vesnicí Bítešska, leží hluboko pod námi, doslova nám  
u nohou. Krátce zastavujeme a obdivujeme daleké výhledy na Tišnovsko a za ním zvlně-
nou Drahanskou vrchovinu, Sýkoř (701 m n.m), Bystřicko s těžními věžemi Uranových 
dolů na Rožínce i na část Novoměstska a Žďárska.

Sestupujeme dolů do vsi, která se v minulém roce ucházela o titul „Vesnice roku kraje 
Vysočina (skončila na druhém místě) a končíme v útulné rodinné hospůdce  u Lundů - „Na 
Devítce“. Zde se pravidelně v tuto dobu konají zvěřinové hody, v jejichž nabídce lze mimo 
jiné nalézt i „Kančí na šípkové omáčce“. Spokojeni, občerstveni a pobaveni odjíždíme  
v 13.45 hodin autobusem do Velké Bíteše. Jsou ovšem i jiné možnosti: Někteří jdou pěšky 
do Skřinářova a odtud odjíždějí v 13.30 hodin. Najdou se i vytrvalci, kteří jdou pěšky až do 
Bíteše. Cesta je to zajímavá – například přes Milešín, Ondrušky, Osovou (zámek) a Vlkov, 
s libovolně volenými poznávacími zastávkami.

Vážení čtenáři! Příště to můžete zkusit i Vy.

Dodatek: Bude-li zájem, můžeme v Heřmanově navštívit kostel sv. Mikuláše s pěkně 
opravenou poschoďovou farou i místní komunitní školu. To vše s výkladem domácích nad-
šenců. 

Alois Koukola 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Děkuji všem sponzorům, kteří přispěli svými dary k obohacení 25. reprezentačního 
plesu a zároveň mají tak pochopení pro činnost dobrovolných sborů, které jsou zde pro to, 
aby chránily majetky a životy nás všech. Musím vyslovit obdiv a poděkování za věnování 
atraktivních darů do tomboly od všech našich bratrů hasičů, spadajících do okrsku Velká 
Bíteš. Poděkování za podporu v tombole patří i sboru Dolní Loučky. Musím poděkovat 
sestře Miluši Horáčkové a bratru Milanu Tesařovi, Lubomíru Sísovi, kteří se výrazně podí-
leli na zajištěné tombole. Poděkovat musím i bratru Miloši Rozmarínovi za svoz tomboly 
a zajištění potřebného materiálu. Mé poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách 
dnešního 25. reprezentačního plesu a těm, kteří na plese účinkovali. Musím také podě-
kovat starostovi OÚ bratru Luďku Mičánkovi, br. Zdeňkovi Urbánkovi a ml. br. Rýšovi 
Urbankovi za výraznou pomoc při chystání KD v Katově. Děkuji také panu Ing. Miloslavu 
Klimentovi, za zajištění svozu z okolních obcí. Vám Všem, Vašim rodinám, které nám 
fandí, přeji v tomto začínajícím roce 2016 především klid, pohodu, štěstí, zdraví a hodně 
pracovních a osobních úspěchů.

Ludvík Zavřel, starosta SH ČMS okrsku Velká Bíteš



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

Březen 2016   | 33

PODĚKOVÁNÍ 

Vedení Základní školy a Mateřské školy Václava Havla Žďárec děkuje generálnímu 
řediteli První brněnské strojírny Velká Bíteš a.s. panu Ing. Milanu Macholánovi a pánům 
Milanovi Slámovi mladšímu a staršímu Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. za opakovanou 
finanční a materiální podporu spolupráce naší školy s partnerskou Základní školou J.G.Ta-
jovského v Senci a sponzorské dary pro tradiční Společenský ples pořádaný SRPŠ při ZŠ 
a MŠ Václava Havla Žďárec z.s.

Dalibor Kolář, ředitel ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 37/2016 KONANÉ DNE 25. LEDNA 2016 

• 2/37/16/RM  – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 36/2016 ze dne 11. 1. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 25. 1. 2016
• 3/37/16/RM – rozhoduje povolit Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková orga-
nizace výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě VI. určené pro žáky se specifickými vzdělávacími 
potřebami  dle § 23 odst. 5 školského zákona od února 2016.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 2. 2016
• 4/37/16/RM – rozhoduje vyhovět žádosti tak, že uděluje výjimku z nařízení města Velká Bíteš  
č. 2/2013 a souhlasí s vydáním parkovací karty pro žadatelku na rok 2016 v ceně, která je platná pro 
zaměstnance abonentů. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 1. 2016
• 5/37/16/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření 
města č. 1/2016.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 2. 2016
• 6/37/16/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách  
v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského č.p. 137, 
č.o. 9, 674 01  Třebíč, číslo: SM201510060.
odpovědnost: odbor správní termín: 1. 2. 2016
• 7/37/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít  Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem,  Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno.
odpovědnost: odbor správní termín: 8. 2. 2016
• 8/37/16/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě 
cestujících přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01  Velká Bíteš, č. AD1/2016.
odpovědnost: odbor správní termín: 1. 2. 2016
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• 10/37/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na užívání bytu číslo 1 na adrese: Holubí Zhoř 
38, 59501 Velká Bíteš s nájemcem na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017, za nájemné 36,58 
Kč/m2/měsíc a za těchto podmínek:
- převezme ručení za dluhy vůči městu Velká Bíteš z titulu nájemních smluv,
- součástí nájemní smlouvy bude dohoda o uznání a splácení dluhu (dluhu na nájemném),
- zároveň s uzavřením nájemní smlouvy bude mezi městem a nájemcem uzavřena dohoda o splnění 
závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu – vyklizení bytu (notářský zápis).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 2. 2016
• 11/37/16/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 13/9/15/ZM ze dne 14. 12. 2015 a nahradit 
ho novým usnesením: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje
a) směnit části pozemku p.č. 187 oddělené geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označené 
díl „b“ o výměře 7 m2 a díl „d“ o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká 
Bíteš za část pozemku p.č. 184 oddělenou geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označenou 
díl „f“ o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků  
s tím, že město Velká Bíteš zajistí na vlastní náklady přeložení plynové přípojky k domu na p.č. 184 
v k.ú. Velká Bíteš. Součástí směnné smlouvy bude vzájemné ujednání smluvních stran, že ke dni 
uzavření směnné smlouvy mají smluvní strany vůči sobě navzájem i vůči starostovi i místostarostovi 
města Velká Bíteš vyrovnány veškeré vzájemné závazky, pohledávky, a to majetkové i nemajetkové 
hodnoty související se směnou částí pozemků p.č. 187, 184, 182 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
b) směnit část pozemku p.č. 187 oddělenou geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově ozna-
čenou díl „a“ o výměře 12 m2 ve vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 182 oddělené 
geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označené díl „b“ o výměře 7 m2 a díl „c“ o výměře 
9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků hrazeným měs-
tem. Součástí směnné smlouvy bude vzájemné ujednání smluvních stran, že ke dni uzavření směnné 
smlouvy mají smluvní strany vůči sobě navzájem i vůči starostovi i místostarostovi města Velká 
Bíteš vyrovnány veškeré vzájemné závazky, pohledávky, a to majetkové i nemajetkové hodnoty sou-
visející se směnou částí pozemků p.č. 187, 184, 182 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí fyzické osoby rovným 
dílem a náklady na vypracování geometrického plánu uhradí město.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 2. 2016
• 12/37/16/RM – rozhoduje snížit společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem  
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene 
zřizovaného na pozemcích
- p.č. 168 ostatní plocha, zeleň,
- p.č. 186 ostatní plocha, zeleň,
- p.č. 187 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 3017/5 ostatní plocha, jiná plocha,
- p.č. 176 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 244/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města na cenu 10.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 2. 2016
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• 13/37/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 303, na ulici U Stadionu 548, Velká 
Bíteš na dobu neurčitou za nájemné 60,– Kč /m2/měsíc, počínaje dnem 1. 3. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
• 14/37/16/RM – rozhoduje zamítnout žádost paní Lucie Havlišové, IČ: 046 26 044 o pronájem nebyto-
vých prostor budovy nového hřbitova, č. p. 563, Velká Bíteš z důvodu stávající platné nájemní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 2. 2016
• 15/37/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava Donaťáka, Makovec 349/9, 
664 31 Lelekovice, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor objednatele – II/379 Velká Bíteš - ul. Na 
Valech včetně okružní křižovatky“ za cenu 140.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou pří-
kazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 2. 2016
• 16/37/16/RM – rozhoduje: 
a) uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 315, na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš, 
a to ke dni 29. 2. 2016.
b) uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 315, na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 
01. 03. 2016 do 28. 02. 2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc s notářským zápisem (dohoda o splnění 
závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 
odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
• 17/37/16/RM – bere na vědomí vyúčtování nájemného za rok 2015 za pronájem lesní půdy před-
ložené jednatelem společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
odpovědnost: rada města termín: 25. 1. 2016
• 18/37/16/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 7/2015 ze dne 24. 1. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 25. 1. 2016
• 19/37/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení slu-
žebnosti uzavíranou mezi městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic  
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 - Nusle jako budoucím povinným spočívající v provozování vedení, provádění stavebních 
úprav, oprav a provozování optického kabelu na pozemku p.č. 3019/1 ostatní plocha, silnice v k.ú. 
Velká Bíteš, obec Velká Bíteš úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 30,- Kč/bm na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 2. 2016
• 20/37/16/RM – rozhoduje zamítnout žádost Okrašlovacího spolku Dolní mlýn, o.p.s. o zprostřed-
kování dotace ZZ01496 na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina.
odpovědnost: starosta termín: 15. 2. 2016
• 21/37/16/RM – rozhoduje zamítnout žádost Mgr. Dalibora Koláře, člena Zastupitelstva města Velká 
Bíteš o zařazení interpelace členů zastupitelstva do programů všech jednání Zastupitelstva města Velká 
Bíteš, protože stávající jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš interpelace umožňuje.
odpovědnost: starosta termín: 15. 2. 2016
• 22/37/16/RM – a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru pronájmu části nebytových 
prostor v budově č.p. 7 na p.č. 155/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš o výměře cca 125 m2 včetně příslušen-
ství byla doručena 1 nabídka nájemného, 
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b) otevřela a projednala doručenou nabídku nájemného od paní Ivy Matouškové,
c) rozhoduje pronajmout část nebytových prostor v budově č.p. 7, obč. vyb., na p.č. 155/1 v k.ú.  
a obci Velká Bíteš o výměře 125 m2 včetně příslušenství paní Ivě Matouškové za nájemné ve výši 950 
Kč/m2/rok od 1. 4. 2016 na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 38/2016 KONANÉ DNE 8. ÚNORA 2016 

• 2/38/16/RM  – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 37/2016 ze dne 25. 1. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 8. 2. 2016
• 3/38/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš 
za rok 2016 s auditorem Ing. Pavlem Hrabákem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem 
InForm Audit s.r.o.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2016
• 4/38/16/RM – doporučuje ZM navýšit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2016 na mzdové a ostatní 
osobní výdaje pro Mateřskou školu Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizaci dle její žádosti.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 4. 2016
• 5/38/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s paní Zuzanou Horníčkovou, nar. 11. 02. 1982, 
trvale bytem U Stadionu 283, Velká Bíteš k bytu č. 204, na ulici U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu 
neurčitou za nájemné 60,– Kč /m2/měsíc, počínaje dnem 1. 3. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
• 6/38/16/RM – rozhoduje uzavřít s RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících  
č. 2000157656.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
• 7/38/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava Donaťáka, Makovec 349/9, 
664 31 Lelekovice, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor objednatele – I/37 Velká Bíteš - ul. Lánice“ 
za cenu 50.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
• 8/38/16/RM – rozhoduje: 
a) uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš  
s panem Františkem Urbánkem, nar.  16. 06. 1965, trvale bytem Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
ke dni 29. 2. 2016.
b) odkoupit od pana Františka Urbánka, bytem Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 1 ks akumulač-
ních kamen v hodnotě 5.229,– Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
• 9/38/16/RM – rozhoduje vyhovět žádosti Informačního centra Nového Města na Moravě a souhlasit se 
záborem veřejného prostranství na Masarykově nám. Velká Bíteš pro propagaci „MS v horských kolech“  
s tím, že přesné datum a podmínky záboru budou následně upřesněny a dohodnuty s odborem majetkovým. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
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• 10/38/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení ener-
getické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ se 
zhotovitelem KROS – stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se mění předmět 
díla a navyšuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 2. 2016
• 11/38/16/RM – rozhoduje stanovit pracovní dobu pro veřejnost na Městském úřadu Velká Bíteš  
s účinností od 1. 3. 2016 takto:
Pondělí  8.00 – 11.30 hodin, 12.30 – 17.00 hodin
Úterý    8.00 – 11.30 hodin, 12.30 – 14.30 hodin
Středa   8.00 – 11.30 hodin, 12.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek  neúřední den
Pátek    8.00 – 11.30 hodin, 12.30 – 13.30 hodin
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 3. 2016
• 12/38/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku spol. KVADRANT, spol. s r.o., Pechova 
44, 615 00 Brno, IČ: 469 04 468 na zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci na akci Re-
vitalizace bytové zóny U Stadionu Velká Bíteš za cenu 87.700 Kč bez DPH a objednat u této spol. 
zpracování uvedených podkladů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 10/2016 KONANÉHO DNE 8. ÚNORA 2016 

• 1/10/16/ZM: určuje ověřovateli zápisu Mgr. Miroslav Báňu, MBA a MUDr. Svatopluka Horka.
• 3/10/16/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření města Velká Bíteš č. 22/2015, schválené radou 
města dne 14. 12. 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 2. 2016
• 4/10/16/ZM: bere na vědomí  plnění rozpočtu města k 31. 12. 2015.
• 5/10/16/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 1/2016.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 2. 2016
• 6/10/16/ZM: bere na vědomí zápis Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 5/2016 
ze dne 27. 1. 2016.
• 7/10/16/ZM: rozhoduje poskytnout Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč dotaci z roz-
počtu města na rok 2016  ve výši 23.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 2. 2016
• 8/10/16/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského 
kraje s Jihomoravským krajem, zastoupený JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského 
kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 3. 2016
• 9/10/16/ZM: bere na vědomí zápis Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 8/2015 
ze dne 25. 1. 2016.
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• 10/10/16/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 13/9/15/ZM ze dne 14. 12. 2015 a nahradit ho 
novým usnesením:
ZM rozhoduje
a) směnit části pozemku p.č. 187 oddělené geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označené 
díl „b“ o výměře 7 m2 a díl „d“ o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká 
Bíteš za část pozemku p.č. 184 oddělenou geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označenou 
díl „f“ o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků  
s tím, že město Velká Bíteš zajistí na vlastní náklady přeložení plynové přípojky k domu na p.č. 184 
v k.ú. Velká Bíteš. Součástí směnné smlouvy bude vzájemné ujednání smluvních stran, že ke dni 
uzavření směnné smlouvy mají smluvní strany vůči sobě navzájem i vůči starostovi i místostarostovi 
města Velká Bíteš vyrovnány veškeré vzájemné závazky, pohledávky, a to majetkové i nemajetkové 
hodnoty související se směnou částí pozemků p.č. 187, 184, 182 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
b) směnit část pozemku p.č. 187 oddělenou geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově ozna-
čenou díl „a“ o výměře 12 m2 ve vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 182 oddělené 
geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označené díl „b“ o výměře 7 m2 a díl „c“ o výměře 
9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků hrazeným měs-
tem. Součástí směnné smlouvy bude vzájemné ujednání smluvních stran, že ke dni uzavření směnné 
smlouvy mají smluvní strany vůči sobě navzájem i vůči starostovi i místostarostovi města Velká 
Bíteš vyrovnány veškeré vzájemné závazky, pohledávky, a to majetkové i nemajetkové hodnoty sou-
visející se směnou částí pozemků p.č. 187, 184, 182 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí fyzické osoby rovným 
dílem a náklady na vypracování geometrického plánu uhradí město.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2016
• 11/10/16/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavíranou 
mezi městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní pří-
spěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle jako 
budoucím povinným spočívající v provozování vedení, provádění stavebních úprav, oprav a pro-
vozování optického kabelu na pozemku p.č. 3019/1 ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš, obec 
Velká Bíteš za jednorázovou úhradu ve výši 30 Kč/bm na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2016
• 12/10/16/ZM: schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým vě-
cem č.j. UZSVM/BZR/291/2016-BZRM, a to k pozemkům parc. č. 1281, parc. č. 1429/1, parc. č. 
1695/7, parc. č. 1815, parc. č. 1829/1, parc. č. 2294/33, vše v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR  
s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady na podání návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2016
• 13/10/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na části pozemku parc. 
č. 3318 – orná půda o výměře 526 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 a spoluvlastnický 
podíl ve výši id. ½ na části pozemku parc. č. 3318 –orná půda o výměře 3917 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu 25 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN 
hradí kupující.
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Současně ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 3318 – 
orná půda o výměře 526 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 a spoluvlastnický podíl ve výši 
id. ½ na části pozemku parc. č. 3318 – orná půda o výměře 3917 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
25 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2016
• 14/10/16/ZM: bere na vědomí předloženou žádost o připojení stavebních pozemků p.č. 927/1, 
927/2 a 927/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš na vodovod a kanalizaci a pověřuje odbor majetkový k doře-
šení této záležitosti.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 3. 2016
• 15/10/16/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o vinkulaci pojistného plnění s Komerční bankou, a. s., 
se sídlem: Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 v předloženém znění.
odpovědnost: Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o. termín: 29. 2. 2016
• 16/10/16/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi 
městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a  budoucím povinným spočívající v povinnosti strpět zří-
zení, provoz, údržbu, opravy a odstranění dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 336/6 trvalý travní porost 
v k. ú. a obci Velká Bíteš úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 30 Kč/bm na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2016
 

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodám garáž u drůbežárny. Cena dohodou. Tel. č. 728 481 455

Prodám palivové dřevo, ceny již od 600,-/m tel: 608 065 337.

Koupím palivové dřevo tel: 776 578 209.

Prodám RD ve Velkém Meziříčí 1+1 se zahradou. Tel. č. 603 570 388.
 
Koupím RD ve Velké Bíteši dvougenerační. Tel. č. 603 570 388.

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154,  tel.: 566 789 311,  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 
Uzávěrka pro duben 2016: 18. března 2016. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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Nabídka nemovitostí k prodeji
           773 500 753

E-mail: michal.brazdil@re-max.cz,    www.re-max.cz

  Byt 3+1 ve Velkém Meziříčí Byt 3+1 v Rozseči   
    cihlový byt 83 m2 s garáží, ul. Nad Tratí   cihlový byt 74 m2 s garáží a zahradou 400 m2

       1.300.000,-Kč   1.380.000,-Kč

                    

Prodáváte i Vy nemovitost?

Bezpečně Vás provedu celým realitním obchodem.

LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY A 
DOMÁCÍHO NÁSILÍ MÁ ČÍSLO 116 006 

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.   
  
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí 
trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl 
oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí 
domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných 

činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, 
mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem 
domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, 
nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.  
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných 
činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo 
nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří 
byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a 
ochraně.   
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na 
linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu 
a svou situaci potřebují konzultovat. 
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society 
Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 
 
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz . 
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

EW-bydleni-A4-tisk.indd   1 18.4.12   23:04
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jedinečná a pohostinná

Předprodej od 1. prosince 2015 v Turistickém  
informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Komerční sdělení / Inzerce
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jedinečná a pohostinná
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