ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Duben 2012
Velikonoce se blíží.

Foto: Silvie Kotačková

Slovo z radnice
Vážení spoluobčané
měsíc duben by měl být pro všechny z nás již naplno měsícem jarní aktivity. Měsícem, ve kterém „zaděláváme“ na
výsledek celého letošního roku, ve kterém uklízíme vše staré
a nepotřebné a připravujeme věci nové.
Technické služby letos již v první polovině března zahájily systematický úklid ulic města po zimním období a jsou
připraveny kromě plánovaného harmonogramu přistavování každoročních velkoobjemových kontejnerů v jednotlivých částech města kontejnery po dohodě přistavit
i v mimořádných termínech tak, aby úklid v našem městě
proběhl ke spokojenosti všech jeho občanů. Současně zahájily postupné doplňování chybějících lamp veřejného osvětlení v některých ulicích města
a výměnu zdrojů světla u všech stožárů veřejného osvětlení, které bude pro město znamenat
roční úsporu elektrické energie v hodnotě okolo 300 000 Kč. Stejně jako loni se zaměřily
i letos na předsezónní úpravu vzrostlé zeleně. Vydaly se tak poměrně rázně na cestu efektivnějších služeb pro město. Pokud aktivitu stejným způsobem povede jejich vedení k nápravě
procesů a některých chyb z minulosti, bude tato společnost do budoucna oporou radnice
v její komunální politice.
Rozdílný přístup naopak vedení radnice volilo v případě společnosti Lesy města Velké
Bíteše s. r. o. V tomto případě vyhodnotilo, že stávající podoba samostatné společnosti, hospodařící na cca 400 ha městských lesů, není ve své dnešní podobě již dále ekonomicky odůvodnitelná. Po předchozím pečlivém zhodnocení proto Rada města v působnosti valné hromady společnosti na svém jednání dne 21. března odvolala z pozice jednatele pana Libora
Koláře a jmenovala novým jednatelem Ing. Pavla Gaizuru, který je v současnosti jednatelem
i Technických služeb. Současně přijala rozhodnutí, kterým doporučuje zastupitelstvu města
odsouhlasit sloučení společností Technické služby a Lesy města do jednoho subjektu.
Duben bude pro město i měsícem, ve kterém budou probíhat v souladu s novým školským
zákonem výběrová řízení na pozice ředitelů některých škol ve městě. Jedná se o Základní
školu na Sadové, obě městské Mateřské školy a Střední odbornou školu Jana Tiraye. Očekávám, že výsledky řízení a vybraní uchazeči budou pro město znamenat záruku kvality výuky a
fungování školských zařízení ve městě. Zvláště problematika mateřských škol je dnes v našem
městě na prvním místě v diskusích s občany. Nedostatečná kapacita školek, která nebyla
minulým vedením města důsledně řešena i přes jasnou statistickou informaci o přicházející
populační vlně, nyní jasně ukazuje, že nadcházející silné ročníky dětí nemají možnost být
v našich stávajících zařízeních umístěny.
V současnosti hledáme řešení, které by přineslo zvýšení kapacit městských školek od letošwww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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ního září minimálně o jednu třídu. Po zvážení celé řady řešení máme v současnosti před sebou
dvě reálné varianty. První z nich je stavba kontejnerové školky, pro kterou jsou uvažovány tři
lokality: zahrada školky na náměstí, areál školky U Stadionu nebo plocha u Základní školy na
Sadové, kterou město hodlá koupit od soukromých osob. Výhodou této varianty je poměrně
rychlé řešení, které nabízí po doznění populační vlny možnost přesunu objektu a jeho využití
v sociální oblasti. Druhou variantou je vybudování chybějících kapacit mateřské školy v přízemí městského objektu v Lánicích, ve kterém je dnes umístěno v patře středisko praktické
výuky SOŠ Jan Tiraye. To proto, že přízemí objektu v současnosti opouští oba nájemníci
a umístění mateřské školy nebo využití pro sociální oblast jsme již zvažovali v loňském roce.
Společně s vedením SOŠ jsme v této souvislosti jednali o případném přesunu učeben do hlavního objektu SOŠ na Tyršovu ulici a budoucím využití celého objektu v Lánicích pro oblast
sociální nebo školskou.
V posledních dnech jsem se přesvědčil o tom, že s prací, kterou vkládáme do kroků
a postupů ve všech oblastech života ve městě, vás budeme nuceni ještě více seznamovat. Neboť
jen tak společně omezíme „zaručeně správné diskuse na jakékoliv městské téma“. A je jedno,
uskutečňují-li se u piva, na internetových stránkách města nebo na facebooku. Debatovat
například o tom, zda bylo dřív nutno opravit restauraci kulturního domu nebo stavět školky
máme právo všichni. Pokud však nemá jít, bohužel, jen o pouhou „akademickou debatu“
nebo mezivolební politickou masáž občanů, měli by diskutující mít pro objektivní diskusi
alespoň elementární znalost problematiky a snahu vést diskusi jako věcný dialog. O takovou
diskusi mně a celému vedení radnice jde. O diskusi ke konkrétní problematice a o reálných
variantách řešení, které v konečném důsledku přinesou užitek městu a jeho občanům.
V případě zmiňované restaurace proto musím opět připomenout stručně základní fakta,
která se tohoto projektu týkají. Minulé vedení radnice zanechalo podstatnou část nemovitého majetku města ve stavu, kterému se říká nevyhovující, nebo také dožilý, a to bez jakékoli
reálné koncepce jeho obnovy. A to ať se jedná o bytové a nebytové domy, školská zařízení
nebo například kulturní dům. Vzhledem k tomu, že zateplení kulturního domu bylo jedním ze dvou připravených projektů z minulého období, které současné vedení bylo ochotno
akceptovat, byl kulturní dům podroben průzkumu, jak práce na zateplení omezí případné
jiné stavební úpravy objektu. Bylo zjištěno, že zejména stavební stav restaurace, kuchyně
a suterénu včetně vnitřních rozvodů zdravotechniky, elektro a vzduchotechniky jsou naprosto
nevyhovující. Na základě tohoto zjištění bylo, s přihlédnutím k finančním možnostem města,
rozhodnuto vedením města o rekonstrukci těchto prostor. Tyto stavební práce včetně nových
instalací stály přibližně 2,6 mil. Kč, z čehož například jen vzduchotechnika včetně strojovny
a úpravy dohřívání vzduchu byla v částce cca 950 tis. Kč. Tyto práce se staly součástí objektu
kulturního domu a není důvodů dále pochybovat o oprávněnosti jejich realizace. Vzhledem
k tomu, že restauraci provozuje ICKK, další náklady na plnohodnotnou profesionální technologii kuchyně v částce cca 700 tis. Kč a náklady na provozní vybavení nářadím, nástroji
a úpravu interiéru v částce cca 400 tis. Kč hradila tato organizace s tím, že částky jí byly do
jejího rozpočtu přesunuty z rozpočtu města. V současné době, po měsíci plného provozu
restaurace a po přijetí druhého kuchaře, se podařilo provoznímu restaurace doladit jak
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provozní dobu, tak i jídelní lístek tak, aby vyhovoval návštěvníkům. Bylo příliš snadné, po
několika dnech provozu, kritizovat jídelní lístek a styl restaurace. O to si více vážím lidí, kteří
restauraci podporují a dávají ji šanci na úspěch. Přijděte se přesvědčit i vy, třeba 1. dubna,
kdy v restauraci vystoupí muzikant, písničkář a skvělý kytarista - Pavel Helán nebo 11. května
v rámci 1. bítešské ochutnávky vína v kulturním domě při cimbálové muzice Jožky Šmukaře.
Je celá řada důležitých věcí, které vedení radnice v současnosti řeší a se kterými vás budu
na stránkách Zpravodaje více seznamovat. Ať už jde například o rekonstrukci komunikace
kpt. Jaroše v příštím roce, přípravu projektu obchvatu města nebo například rekonstrukci
vodovodu v Ludvíkově.
Děkuji za sebe i za celé vedení radnice za Vaši podporu, kterou nám vyjadřujete a která
se mimo jiné projevila i v podpoře Petice proti plánovanému zrušení obvodního oddělení
Policie ČR ve Velké Bíteši. Celkem tuto iniciativu podpořilo od listopadu do konce února,
kdy byla petice ukončena, téměř 2100 podpisů. Petice byla v závěru minulého měsíce zaslána
krajskému řediteli policie plk. Mgr. Trojánkovi do Jihlavy s průvodním dopisem, ve kterém
byly ještě jednou shrnuty důvody, které nás vedly k této formě veřejného názoru na uvedenou
problematiku.
Ing. Milan Vlček
starosta města

ZVEME VÁS
Každou středu v měsíci dubnu 2012 od 9.30 do 11.30 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně
Od 20. března do 31. května 2012
VÝSTAVA OBRAZŮ MGR. MILANA MAGNIHO
Za mlýny na Bílém potoce
Organizuje: Městské muzeum Velká Bíteš
Od 18. dubna do 27. dubna 2012
VÝSTAVA „S RADOSTÍ PRO RADOST“
Otevřeno denně od 8 do 11.30, 12 až 15.30 hodin, So a Ne 13 až 16 hodin
Výstavní síň, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Domovem bez zámku
Náměšť nad Oslavou
Úterý dne 3. dubna 2012 v 19 hodin
koncert DUE IN ETERNO + TIKO
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Sobota dne 7. dubna 2012 v 8.30 hodin
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Kontakt: Lucie Zezulová, tel. č. 606 187 569
Sportovní hala TJ Spartak
Pátek dne 13. dubna 2012 v 17 hodin
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Kontakt: Hana Holíková, tel. č. 737 743 444
Sportovní hala TJ Spartak
Pátek dne 13. dubna 2012 od 10 hodin do 16 hodin
DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš ve spolupráci s Hasičským záchranným
sborem Kraje Vysočina, požární stanice Velká Bíteš
Hasičská zbrojnice Za loukama 583, Velká Bíteš
Sobota dne 14. dubna 2012 v 8.05 hodin
PLAVÁNÍ WELLNES KUŘIM
Cena za dopravu – senioři: zdarma
– ostatní: 20Kč – platí se v autobusu
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd v 8.05 hodin od fotbalového stadionu (autobus,
zastávka Sídliště), v 8.15 hodin z Masarykova náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 14. dubna 2012 od 10 hodin do 16 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš ve spolupráci s Hasičským záchranným
sborem Kraje Vysočina, požární stanice Velká Bíteš
Hasičská zbrojnice Za loukama 583, Velká Bíteš
Sobota dne 14. dubna 2012 v 10 hodin
CVIČTE S NÁMI – AEROBIK, PILATES
Kontakt: Hana Holíková, tel. č. 737 743 444
Sportovní hala TJ Spartak
Úterý dne 17. dubna 2012 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
v MŠ na Masarykově náměstí
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Středa dne 18. dubna 2012 ve 14 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Naším hostem bude JUDr. Alena Malá
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 21. dubna 2012 během dopoledne
ŽELEZNÁ SOBOTA
Tradiční sběr veškerého starého železa ve městě
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
Neděle dne 22. dubna od 18 hodin na ZUŠ
Bítešská akademie s Radkem Habáňem
Radek Habáň je moderátor rádia Proglas, autor knihy Můj milý deníček. Ve svém povídání
se dotkne role Křesťanství v médiích a přiblíží své bohaté zkušenosti z rádia.
Organizuje: Kolpingova rodina
Úterý dne 24. dubna 2012 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE
Červená třída v MŠ U Stadionu
Úterý dne 24. dubna 2012 v 18 hodin
ETIKOTERAPIE
Přednáší: Eva Zemková
Městská knihovna, Masarykovo nám. 85
Pátek dne 27. dubna 2012 v 19 hodin
TANEČNÍ SHOW NIGHTY SHAKE ZASTÁVKA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Pořádá: Základní škola Velká Bíteš
Sobota dne 28. dubna 2012 v 8.05 hodin
PLAVÁNÍ WELLNES KUŘIM
Cena za dopravu – senioři: zdarma
– ostatní: 20Kč – platí se v autobusu
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd v 8.05 hodin od fotbalového stadionu(autobus.
zastávka Sídliště), v 8.15 hodin z Masarykova náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 28. dubna 2012 ve 13 hodin
VÝLET NA KOLE – ROZHLEDNA V OCMANICÍCH
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Sraz u fotbalového hřiště
Organizuje: Seniorklub
Pondělí dne 30. dubna 2012 v 17 hodin
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Na obvyklém místě asi 150 metrů od bývalé Státní traktorové stanice. V průběhu večera
proběhne ohňová show skupiny historického šermu REGNUM FORTIS z Hrotovic.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
Pondělí dne 30. dubna 2012 v 17 hodin
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – na farní zahradě
Hraje kapela Bridge, skákací hrad, trampolína, soutěž o nejlepší masku, hry pro děti, bohaté
občerstvení pro všechny, Všechny zve farnost a Kolpingova rodina.
Organizuje: Farnost
Velikonoční bohoslužby v bítešském kostele
Dne 5. dubna 2012 v 18 hodin Zelený čtvrtek
Dne 6. dubna 2012 v 18 hodin (17.30 křížová cesta) Velký pátek
Dne 7. dubna 2012 ve 20 hodin Bílá sobota
Dne 8. dubna 2012 v 8 hodin a 9.30 Boží hod velikonoční
Dne 9. dubna 2012 v 8 hodin Velikonoční pondělí

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ – BŘEZEN 2012
Neděle 8. dubna v 19.30 hodin
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Premiéra – 87 min. Mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč
…a stále nestačila dospět! V komedii A. Nellis uvidíte I. Chýlkovou, V. Kotka, B. Klepla,
M. Issovou, Z. Bydžovskou a další…
Neděle 29. dubna v 19.30 hodin
ČTYŘI SLUNCE
Premiéra – 100 min. Vhodné od 12 let. Vstupné 74 Kč
Nová tragikomedie Bohdana Slámy, v hlavních rolích K. Roden, A. Geislerová, J. Mádl,
I. Chmela.
Program kina FLIP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip
a http://www.disco-caribic.cz/Program_kino.php
8
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ZPRÁVY Z RADNICE
UZAVŘENÍ SMLOUVY O REALIZACI PŘELOŽEK
Rada města se rozhodla uzavřít Smlouvu o realizaci přeložek týkající se modernizace
dálnice D1 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem
Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00.
V souvislosti s modernizací dálnice se musí přestavět i některé mostní objekty. Ve vlastnictví města jsou dva, a to v Jáchymově a v Bíteši za Autoimpexem. Město touto smlouvou
souhlasí, že na náklady ŘSD bude stávající mostovka snesena, ve středovém pásu se postaví
opěrný sloup a položí se nová mostovka. Po této rekonstrukci bude dokončený most opět
předán městu do užívání.

PROJEKT „REKONSTRUKCE MASARYKOVA
NÁMĚSTÍ – PŘESTUPNÍ TERMINÁL“
Rada města rozhoduje podat žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál“ v rámci ROP Jihovýchod v oblasti podpory 1.2
Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, realizovat projekt a souhlasí s podobou jeho financování tak, jak je navržena v podané žádosti o dotaci, a zavazuje se
spolufinancovat projekt a financovat veškeré nezpůsobilé i provozní výdaje projektu,
aby bylo dosaženo všech závazných výstupů projektu a ten byl v provozní fázi plně
udržitelný.

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Zastupitelstvo města schvaluje Program prevence kriminality města na rok 2012 a rozhoduje realizovat projekt „Vytvoření městského kamerového dohlížecího systému ve Velké
Bíteši“ v rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2012.
Kraj Vysočina naši žádost podpořil, nyní čekáme na vyjádření ministerstva. Pokud uspějeme, budou realizovány navrhované kamerové body v oblasti celého náměstí a prostoru za
radnicí.

VELKÁ BÍTEŠ BUDE OPRAVOVAT DOMY NA NÁMĚSTÍ
Městu se podařilo získat pro letošní rok dotaci ve výši 1 280 000 Kč na opravu památek. K této sumě bude město přispívat částkou v podobné výši ze svého rozpočtu. Tyto
prostředky – celkem cca. 2,5 mil. Kč – jsou určeny na záchranu našeho kulturního
dědictví.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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V letošním roce je budeme investovat především do oprav objektů ve vlastnictví
města. Naším záměrem je mj. opravit dvorní trakt památného domu č. 5 – Muzeum
(investice cca 1 000 000 Kč, z toho polovina z dotace), dále střechu a fasádu domu
č. 14 na Masarykově náměstí (Knotkova cukrárna – odhadované náklady činí 400 000 Kč,
z toho polovina z dotace), zadní fasádu radnice – náklady cca. 500 000 Kč (z toho
40 procent z dotace).
Nejcennější památkou ve městě je kostel sv. Jana Křtitele. Kostelní věž je ve špatném
stavu a vyžádá si opravu, která bude stát dle nabídky 1 218 000 Kč. K tomu je potřeba opravit zvonici (165 000 Kč). Z dotace bude hrazeno 400 000 Kč a město přispěje farnosti na tyto
opravy částkou dalších 250 000 Kč. Zbylých cca. 750 000 Kč bude muset farnost přispět ze
svých zdrojů a ze sbírek.
Tomáš Kučera

konkursní řízení na místo ředitelů škol
Rada města Velké Bíteše v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích.
vyhlašuje konkursní řízenína vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace:
•
Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš
•
Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo nám. 86, 595 01 Velká Bíteš
•
Základní škola Velká Bíteš, Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš
•
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš
Požadavky:
•
předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•
znalost školských předpisů
•
občanská a morální bezúhonnost
•
organizační a řídící schopnosti
Ředitel/ka příspěvkové organizace bude jmenován/a na dobu určitou šesti let s předpokládaným nástupem do funkce 1. 8. 2012.
Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášku doloženou kompletními doklady. Přihlášku s požadovanými doklady podávejte v termínu do 23. 4. 2012 na adresu zřizovatele:
Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš
Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách města www.vbites.cz nebo
na úřední desce města.
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ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PŘEDŠKOLÁČKŮ
Přijímací řízení obou mateřských škol ve městě bude probíhat v polovině měsíce května
2012 v budovách MŠ. Konkrétní termín a bližší informace pro rodiče přinese květnový
Zpravodaj.
Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

V KNIHOVNĚ SE NEJEN PŮJČUJÍ KNIHY…
O tom jsme se přesvědčili i my z Mateřské
školky na Masarykově náměstí, když jsme byli
pozváni slečnou Brychtovou na VÝSTAVU
DĚTSKÝCH ILUSTRÁTORŮ.
Po milém přivítání nám knihovnice paní Velebová přečetla trochu jinou pohádku „O Smolíčkovi“, než děti znají. Potom jsme se přemístili
do nově zrekonstruované místnosti, kde jsme
si prohlédli obrázky dětských autorů, ilustrátorů, jako Ondřeje Sekory, Josefa Lady, Zdeňka
Milera, Jiřího Trnky nebo Josefa Čapka.
Slečna knihovnice se také od dětí dozvěFoto: Lenka Klimešová
děla, že řadu pohádkových knížek z výstavy Výstava se dětem moc líbila.
mají doma nebo ve školce. Pochvala patřila těm, kdo znali i jméno některého ilustrátora.
Co nás ale překvapilo, bylo zjištění, že v některých rodinách se dětem místo čtení jen přehrávají pohádky z CD nebo DVD. Škoda, vždyť mámin nebo tátův hlas se nedá nahradit.
Nejvíc děti ale zaujala „hra na malíře“. Po přečtení krátké pohádky měly za úkol pastelkami nakreslit obrázky k příběhu. Ve chvilce se pod rukama dětí začaly objevovat originální
ilustrace. Někteří si obrázky odnesli do školky, ale většina dětí je nechala v knihovně na
výstavě. Paní knihovnice z nich měla velikou radost.
Odměnou pro všechny byly kreslené pohádky promítané na plátně. Přestože jsme
v knihovně strávili téměř dvě hodiny, nikomu se nechtělo do školky na oběd.
Tímto děkujeme slečně Brychtové i paní Velebové za hezkou výstavu dětských ilustrátorů v městské knihovně, Bc. Kroulíkové za screeningové vyšetření zraku z firmy
Optika – Němec a Mgr. Videnské za grafomotorické odpoledne pro rodiče (nejen) předškoláků.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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BLAHOPŘÁNÍ ÚSPĚŠNÉ REPREZENTANTCE ŠKOLY

Tamara Bočková na 3. místě (vpravo).

Foto: Archiv školy

zentaci školy a města Velké Bíteše.

Ve dnech 14. února 2012 a následně 22.
února 2012 se uskutečnil ve Ski areálu Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí již 4. ročník
lyžařského přeboru škol Kraje Vysočina.
Prvního závodu se zúčastnili 204 závodníci, druhého pak 170 závodníků - žáků
a studentů z více než 30 základních
a středních škol našeho kraje. Výborného
úspěchu dosáhla žákyně 6. ročníku naší
školy Tamara Bočková, která v kategorii
6. a 7. tříd a odpovídajících tříd osmiletých gymnázií získala 2. a 3. místo. Více
na www.skivm.cz.Tamaře blahopřejeme
a současně děkujeme za vzornou repreMgr. Dalibor Kolář, ředitel školy

EVROPSKÉ PENÍZE A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ
V průběhu letošního školního roku informujeme veřejnost o prioritách, hlavních ale
i dílčích aktivitách na Základní škole Velká Bíteš. Tentokrát přiblížím prostřednictvím
dvou programů oblast využití tzv. evropských peněz a s tím částečně související spolupráci
se zahraničními partnery.
Pro získání finančních prostředků na zkvalitnění činnosti školy je možné využívat především strukturální fondy EU, konkrétně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je financován z Evropského sociálního fondu.
V našem případě se jedná o oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známou pod označením EU peníze školám. Celková částka 2 910 042,- Kč je
a bude čerpána v letech 2011 až 2013, první monitorovací zpráva byla odeslána 28. 2. 2012.
Uvedené prostředky jsou využívány ve třech oblastech:
- nákup školních pomůcek jako jsou interaktivní tabule, počítače, dataprojektory atd.,
- podpora tvorby nových inovačních výukových materiálů, které vytváří většina
vyučujících, celkově bude vytvořeno více jak 2 500 jednotlivých výukových materiálů,
- další vzdělávání pedagogických pracovníků, takřka všechny učitelky a učitelé
absolvují vzdělávací aktivity, které mají rozsah od několika seminářů až po výjezdy
učitelů cizích jazyků do zahraničí.
Dalším projektem je program Comenius – spolupráce škol, který jsme podali
k 21. 2. 2012 a který by měl přinést v přepočtu asi 500 000 Kč (20 000 €).
12

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Duben 2012

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci,
studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol.
Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských
zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní
rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.
Naše škola jako hlavní koordinátor oslovila několik škol v zahraničí, celkem 3 z nich se
s námi prostřednictvím svých národních agentur do tohoto dvouletého projektu zapojí.
Se základními školami ve slovenském Senci a maďarském Györu jsme obdobný projekt s názvem „Zdravá škola, zdravá mládež“ realizovali již v minulém období, nyní
se k nim přidává škola v rumunském městě Nadlac, kde žije dominantní slovenská
menšina.
Náš projekt s názvem „Barevný svět“ je možné vnímat ve dvou rovinách. Doslovně
– jako svět plný barev – a v přeneseném významu – jako svět pestrý, odlišný, různorodý.
Žijeme spolu v Evropě pod jednou střechou, vnímáme Evropu jako prostor spojený
hranicemi Evropské unie. Máme mnoho společného, řídíme se společnými pravidly,
ale zároveň si každá země zachovává svou jedinečnost, svou identitu, svá specifika.
Naučme děti rozlišovat a vnímat tuto různorodost. Naučme je, že každá země má svou
kulturu, zvyky, tradice či osobnosti svých dějin. Všechny dohromady spolu tvoří evropský barevný svět.
Každá partnerská škola nejdříve projde anketou o „nej“ tradici mikroregionu, kterou
vyhodnotí a použije do projektu. Během celého prvního roku budou školy zaznamenávat
a zpracovávat tradice, zvyky a obyčeje, které jsou pro jejich kraj typické. Jednotlivé
školy si na konci roku nachystají power-pointovou prezentaci, kterou ostatním partnerským školám představí. Výstupem bude brožura cestovní kanceláře.
Druhý rok bude zaměřený na významné osobnosti regionu. Školy budou během
celého roku mapovat, zkoumat a získávat informace o významných osobnostech. Výstupem bude pexeso známých osobností, fotoalbum (výstava fotografií žáků mapující spolupráci). Na konci druhého roku si každá škola připraví netradiční barevnou hru, se
kterou seznámí ostatní školy (celý život je hra, má svá pravidla, začátek a konec).
Nedílnou součástí projektu jsou tzv. mobility, což představuje vzájemné střetávání
žáků postupně a opakovaně v jednotlivých školách.
Předpokládáme, že první z nich se uskuteční již letos na podzim u nás ve Velké Bíteši.
Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy

www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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HISTORICKÝ KROUŽEK NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Již od loňského roku mohou žáci osmých a devátých tříd Základní školy Velká Bíteš
navštěvovat ve svém volném čase historický kroužek. Jeho náplní je historie 20. století. Žáci
jsou zapojeni do dvou celorepublikových projektů - Zmizelí sousedé a Stopy totality. První
se zabývá židovskou tematikou spojenou s dobou 2. světové války, druhý je zaměřený na
poválečné období komunistické totality.
V rámci druhého projektu žáci kontaktovali pamětníky z Velké Bíteše a okolí, kteří byli
ochotní povyprávět jim o svých nelehkých osudech. Jejich vzpomínky byly zpracovány do
podoby panelů, které budou nyní součástí výstavy, jež bude putovat po českých základních
a středních školách.
Jako odměna či vyvrcholení našeho snažení se ve dnech 12. - 14. února tohoto roku
konala historická konference v Jáchymově, které jsme se zúčastnili.
Jáchymov nebyl vybrán náhodně, ale s jasným záměrem. Zde, v oblasti uranových nalezišť, byli v 50. letech 20. století vězněni nepřátelé režimu, ať už šlo o kulaky, duchovní, inteligenci či běžné osoby nesouhlasící s totalitou.
V nelidských podmínkách připomínajících koncentrační tábory zde těžili uran, který byl
jako strategická surovina posílán do Sovětského svazu.
V rámci naší konference jsme měli možnost setkat se s pamětníkem, panem Mandrholcem, který zmiňovanými tábory jako vězeň prošel. Na základě vlastních zkušeností nám
vyprávěl, jak to tehdy v lágrech vypadalo. Mohli jsme také navštívit místa, kde lágry stály,
prohlédli jsme si Věž smrti, kde byl uran čištěný. Bohužel většinu stop se komunistům
podařilo zahladit a dnes tuto smutnou dobu naší historie připomíná jen několik pamětních
desek na místech, kde trpěly tisíce nevinných lidí. Pro zájemce, kteří již dosáhli dospělosti,
byl připraven nevšední zážitek - sfárání do 600 metrové hloubky, kde se dříve uran těžil.
Dnes se zde získává již jen radioaktivní voda, kterou využívají jáchymovské lázně.
Vyvrcholením třídenní konference byla prezentace vytvořených panelů. Za naši školu se
jí skvěle zhostily Lucie Kadlecová a Veronika Burešová (obě 9.B), asistoval jim Jan Tomek
(9.C). Všichni jmenovaní obdrželi certifikát stvrzující jejich účast v projektu. Stejný certifikát získala i naše základní škola.
O významu celé akce také svědčí aktuální reportáže v Českém rozhlase i v televizním
zpravodajství. Naše práce nekončí. I nadále budeme zpracovávat získaný materiál, zejména
filmový. Děkuji všem žákům, kteří se na práci v historickém kroužku jakkoli podíleli. Přispěli tím mimo jiné k skvělé reprezentaci naší školy.
Mgr. Eva Čermáková, učitelka dějepisu
Ve dnech 2. 4. 2012 - 22. 4. 2012 bude v Základní škole Velká Bíteš instalována
výstava prací, jež vznikly v rámci projektu Stopy totality. 2. 4. proběhne vernisáž,
v jejímž průběhu budou odhaleny panely z výsledku práce žáků zdejší základní školy.
Čas bude upřesněn.
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NEJEN BŘEZEN MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená
stávat se hlupákem“, praví citát J. A. Komenského.
Proto úkolem nás vyučujících je především soustavně prohlubovat u všech žáků lásku
ke knihám. Tu však nezískají tím, že jim je dáme do ruky, ale musíme vhodnou, cílenou
motivací průběžně posilovat pozitivní vztah k nim. Platí, že čím více děti čtou, tím větší
je znalost množství slov a tím je také přesnější jejich vyjadřování. Už ti nejmenší s radostí
přijímají předčítání říkadel a pohádek. Pohádky jsou pro ně jakousi první učebnicí života.
Učí se rozlišovat dobré a zlé, přijímat každodenní realitu, umět přirozeně prožívat první
emoce. Ve škole se to děje s naší pomocí. Učitelka je dětem průvodcem ve světě fantazie, učí
je rozumět mu, navozuje zároveň pocit bezpečí v těch momentech, kdy zlo má navrch nad
dobrem, přestože jen dočasně. V pohádkách je pokaždé dobro a zlo jasně rozlišeno, ukazují
se následky jednání, srozumitelně je dána životní pravda. Děti pochopí, že špatný strom
nám nemůže dát zdravé ovoce, že záporné postavy nekonají dobré skutky na rozdíl od těch
postav dobrých, které konají jen dobro. Čert nemůže být nikdy hodný, protože je čert…
Uplynulý měsíc březen byl měsícem knihy, měsícem čtenářů, proto jsme projektovou
výuku cíleně připravovali v návaznosti na literární vyučování. Na prvním stupni ZŠ jsme
aktivity jednotlivých ročníků obohatili návštěvou bítešské knihovny. Zde nás jako při předešlých návštěvách velice srdečně uvítala vedoucí knihovny Katka a po vzájemném se představení se nám věnovala knihovnice paní Velebová. Svým odborným, ale zároveň poutavým
výkladem, zcela adekvátním chápání dětí 7 – 10 letých, všechny natolik zaujala, že dotazy
žáčků nebraly konce a zasvěcené odpovědi jim určitě rozšířily obzor poznání. Ale protože
slečna Katka už měla pro nás připravenou spoustu hádankových soutěží včetně plnění
pohádkové trasy, ale i promítání pohádky, tak jsme všichni pozornost obrátili na ni.
„Knížka – náš kamarád“ byl podtitul projektového vyučování v prostorách knihovny
a zcela bezezbytku vystihl náladu a ukázal zájem přítomných dětí. Závěrečnou prezentaci
uzavřelo střídavé předčítání obou knihovnic z dětské literatury a následné kreslení, kdy děti
zvýtvarnily to, co je nejvíce zaujalo. Kresbami vyjádřily, že právě pohádka rozvíjí jejich fantazii tolik nutnou pro zdravý psychický vývoj každého z nich. Fantazijní prožitky je opravdu
hodně lákají, v nich je možné všechno, ale pedagog je musí naučit vracet se do reality. Do
knihovny se brzy vypravíme znova, abychom dětem dopřáli zcela neobvykle prožít jedno
všední dopoledne. Takže v dubnu nashledanou!
Radmila Bartošová, ZŠ při DPL

Realizace vzdělávacího projektu na Střední
odborné škole Jana Tiraye
Projekt z globálního grantu CZ.1.07/1.3.02 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení v kraji Vysočina s názvem Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků SOU Jana
Tiraye pod registračním číslem CZ.1.07/1.3.02/02.0019, byl zahájen 1. listopadu 2009.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Projekt je zaměřen na šest klíčových aktivit, v rámci kterých probíhají odborné semináře. Semináře probíhají ve školícím středisku PBS Velká Bíteš, a.s. v odborných učebnách
a v CNC obráběcím centru naší školy.
V oblasti pedagogiky a psychologie jsou pedagogičtí pracovníci vzděláváni dle potřeb
cílové skupiny: lépe řešit problémy s dospívající mládeží, projektové vyučování a integrovaná tematická výchova, inovační metody v práci učitele, spolupráce rodiny a školy atd.
Seminář z oblasti ICT je především zaměřen na využití excelu v technických oborech,
efektivní práce s interaktivní tabulí a tvorba výukových materiálů, tvorba multimediálních
učebnic pro jednotlivé obory vzdělání, práce s power pointovou prezentací. Touto aktivitou
se zvyšuje úroveň počítačové gramotnosti učitelů.
Klíčové aktivity z oblastí Soft Skills a managementu a E-learningový kurz je určen pro vedoucí
zaměstnance školy a Střediska praktického vyučování PBS, které je partnerem projektu.
Výuka semináře anglického jazyka probíhá ve skupině, kde si pedagogičtí pracovníci
prohlubují jazykové kompetence zaměřené na technickou oblast.
Cílem seminářů z oblasti programování CNC strojů je přiblížit pedagogům problematiku CNC pracovišť od tvorby výkresů po obrobení součásti. Učí se ovládání a programování NC strojů, simulace programu včetně odladění na výukovém stroji, doplňují si znalosti
řídících systémů FANUC, Sinumerik, Heidenhain, AlphaCAM a MTS SolidEdge. Tento
seminář je určen pro učitele teorie a odborného výcviku oboru vzdělání Obráběč kovů.
Nové poznatky jsou prakticky ověřovány na CNC strojích v centru obrábění.
Ing. Josef Chytka
zástupce školy

KULTURA
poděkování
Vážení spoluobčané a přátelé,
Velice rád bych chtěl touto cestou poděkovat všem příznivcům rybářů za velice pěknou
účast na letošním rybářském plese. Již třetím rokem předváděla své umění děvčata z tanečního kroužku při Základní umělecké škole ve Velké Bíteši pod vedením paní učitelky
Zdenky Ponarové. Dále bych rád poděkoval všem sponzorům za jejich vstřícný přístup,
16
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bez jejich pomoci by se dalo něco takového těžko udělat. Nelze je vyjmenovat všechny,
jelikož jich bylo celkem 145 + MRS Velká Bíteš. Nesmím ovšem zapomenout poděkovat
všem pořadatelům a hlavně jejich ženám, ať za pomoc při přípravě nebo samotném plese.
Každý, kdo připravuje takovou akci, velice dobře ví, co toto obnáší starostí a hlavně času.
Závěrem mně ještě jednou dovolte poděkovat všem účastníkům, sponzorům, pořadatelům
a hlavně hudbě, která nás doprovázela – skupině Pikardi. Budeme se opět těšit na Vaši účast
na tradičním rybářském plese v roce 2012.
Za výbor MO MRS Velká Bíteš, předseda organizace František Škarpíšek

MAŠKARNÍ BÁL
V pátek dne 24. února 2012 se uskutečnil od
20 hodin v kulturním domě Maškarní bál, který pořádal Klub kultury. Účast návštěvníků se každým rokem
zvyšuje a i letos byla návštěvnost opravdu velká. Bylo
plno krásných masek – upíři, víly, policajtky, doktoři, jeptišky, šmoula se šmoulinkou, mniši, berušky
a mnohé další.
Během večera mohl každý z návštěvníků dát hlas nejlepší masce, jejíž vyhlášení proběhlo o půlnoci. Na prvním místě se umístili Anonymous, kteří dostali pohár
za nejlepší masku, druhé místo obsadili Simpsonovi
a třetí místo získala Upírka s bílýma očima. Všechny
oceněné masky dostaly poukaz na občerstvení v restauraci „Naše bítešská“.
Celý večer hrála již podruhé k tanci i poslechu kapela
Živel, která je u bítešského publika velmi oblíbená
a tímto jí patří velký dík za skvělé vystoupení.
Součástí bálu byla i bohatá tombola, kde si každý
Slunečnice.
Foto: Silvie Kotačková
z návštěvníků mohl zakoupit los a vyhrát cenu. Už teď
se všichni těšíme na další maškarní bál v příštím roce.
Silvie Kotačková
Informační centrum a Klub kultury

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli dne 26. února 2012 ve 14 hodin se v kulturním domě uskutečnil Dětský karneval. Děti se převlékly do různých kostýmů, měli jsme možnost vidět vodníka, indiány, Červenou karkulku, piráty, zdravotní sestřičku, nespočet princezen, víl, berušky
a mnohé další. Pro tyto malé návštěvníky byla připravena bohatá tombola, kde děti
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Malí návštěvníci karnevalu.

Foto: Silvie Kotačková

mohly najít různé sladkosti i hračky. Pobavit nás přijela skupina Kamarádi s Vojtou Polanským. Děti, ale
Foto: Silvie Kotačková
Karolínka Balejová.
i dospělí si s Kamarády zasoutěžili, zazpívali i zatancovali. Součástí byla i židličková soutěž, která nemohla na karnevalu chybět. V této soutěži
vyhrála princezna Karolínka Balejová a stala se královnou karnevalu. Za odměnu dostala
DVD i plakát Kamarádů. Vyvrcholením celého odpoledne byla dětská diskotéka.
Silvie Kotačková
Informační centrum a Klub kultury

OSLAVA MDŽ V KULTURNÍM DOMĚ
V úterý dne 6. března
2012 v 15.30 hodin se konala
v kulturním domě ve Velké
Bíteši oslava Mezinárodního
dne žen. Ženám k svátku
přijel zazpívat Roman Vojtek
se Šárkou Markovou i Martin Hrdinka, který celou akci
moderoval.
Úvodní píseň zazpíval
Roman Vojtek z filmu Hříšný
tanec. Zazněly také známé
hity z muzikálů Pomáda,
Z vystoupení.
Foto: Otto Hasoň
Děti ráje např. „Sandy“, „Hey
baby“, „Náš auťák“. Šárka Marková průběžně zazpívala např. Hallelujah, Vzhůru k výškám
nebo společný duet s Romanem Hodina H.
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Závěrečným společným duetem byla píseň z muzikálu Pomáda „Jedině ty“. Pořad byl
také plný vyprávění ze zákulisí muzikálů, povídání o Star Dance a seriálu Vyprávěj.
Při odchodu domů byla každá žena obdarována krásnou rudou růží. Bylo to příjemně
strávené odpoledne.
Silvie Kotačková
Informační centrum a Klub kultury

DESET LET SPOLUPRÁCE KOLPINGOVÝCH RODIN

Přivítání Kolpingovy rodiny Schrobenhausen na bítešské radnici v roce 2010.

Foto: Archiv L. Koubka

Spolupráce mezi našimi Kolpingovými rodinami začala nenápadně, ale má již svou desetiletou historii. Na počátku roku 2002 jsme prostřednictvím centrálního svazu Kolpingova
díla ČR ve Žďáře nad Sázavou hledali v Německu takovou kolpingovu rodinu, která by
chtěla s námi spolupracovat a předat nám něco ze svých zkušeností. Dnes zpětně můžeme
říci, že jsme skutečně rádi, že zájem projevila KR ze Schrobenhausenu, která naopak hledala partnerskou KR na východ od německých hranic. Naše přání se střetly a vzájemně
podpořily a od té doby se datuje oboustranná spolupráce mezi našimi Kolpingovými rodinami. Vícekrát jsme měli příležitost navštívit Schrobenhausen a vícekrát jsme přivítali hosty
ze Schrobenhausenu ve Velké Bíteši. Během těch let vznikala i rodinná přátelství, která naši
spolupráci dále posunula na osobní úroveň. Díky našim přátelům jsme mohli poznat lépe
život, který nám po dlouhá léta v období komunismu byl presentován úplně jiným způsobem, a mohli jsme si vytvořit vlastní názor na celou řadu jiných věcí, například na historicky komplikovanou otázku o možnosti soužití a spolupráce mezi našimi národy. Uzavřené
partnerství bylo pro nás jakousi přípravou na události, které následovaly – tedy na připojení ČR k EU. Byli jsme od počátku připraveni na cesty kooperace, na vzájemné obohacowww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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vání našich kultur, které nijak netouží rozpustit se jedna ve druhé, ale vzájemně se podnítit
k dalšímu rozvoji. Ukázalo se, že taková spolupráce má smysl pro všechny zúčastněné, že
přispívá ke vzájemnému porozumění, které je tak budováno „zdola“, tedy nikoli cestou
administrativního přinucování, ale na respektu k jinakosti, k autonomii a vzájemnosti.
Heslem A. Kolpinga bylo: „Potřeby doby vám ukáží, co máte dělat“. A přítomná doba nám
ukazuje, že naším úkolem je snažit se překonávat pocity národní nevraživosti a nedůvěry. Naší snahou je přispět k budování společného evropského prostoru, který se hlásí ke
své křesťanské minulosti a pro který je samo křesťanství svorníkem přátelství, míru a spolupráce jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti sociální. Budoucnost Evropy je křesťanská,
a pokud budeme rezignovat na toto úsilí, přenecháme prostor jiným vírám a jiným cestám.
Jsme přesvědčeni, že Boží pomoc nás neopustí, ale že jen společným úsilím dosáhneme toho,
co je našim úkolem – totiž mír, bezpečí a sociální a ekonomický rozvoj.
Tomáš Lajkep

POŘÁD MÁME RÁDI JAZZ!
Když v úterý 6. března předstoupil pan Mašek před publikum BHP s úvodním slovem
k šestému koncertu BHP, zářil jak sluníčko: „Není krásnější pohled do sálu, než na návštěvníky, kteří si hledají volná místa.“
Saxofonové kvarteto Bohemia přilákalo totiž i hodně těch, kteří na koncerty BHP běžně
nechodí, nebo jen nepravidelně. Hlediště bylo plné.
V programu přijal svou účast – bez přemlouvání a chvíli před začátkem koncertu – pan
Jan Beránek. Přednáší na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Ústavu hudební vědy
a na JAMU v Brně. A je především tělem i duší jazzman. Vy dříve narození víte, o čem je řeč,
když vám sdělím, že působil v orchestru Jiřího Daneše a hostoval u Gustava Broma.
Úvodem si nás změřil kritickým pohledem a sdělil, že se podle něj dělíme na tři skupiny:
na ty, kteří budou odcházet poučeni, ty, kteří budou pobaveni a na ty otrávené.
Před každou ze skladeb kromě svých doplňujících připomínek citoval průvodní slovo,
kterým je opatřil sám autor, Vít
Fiala. Ten, ač původně právník,
zcela propadl hudbě, především
jazzu, a má za sebou bohatou
skladatelskou dráhu. Skládá i scénickou hudbu (film Želary), ale
především komponuje v oblasti
jazzu. Důkazem toho bylo právě
vystoupení Saxofonového kvarteta Bohemia, které předneslo
Fialovu History of jazz. Postupně
nám soubor představil, za zasvěZ koncertu.
Foto: Otto Hasoň
ceného slovního doprovodu
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pana Beránka, skladby, komponované pro určité období tohoto hudebního fenoménu.. Počáteční slovo každého názvu je I remember …
A hned v úvodní skladbě I remember Ragtime to saxofonisté „rozbalili“ a dali nám vědět,
že se ten večer nudit nebudeme. Postupně jsme díky jejich skvělému výkonu „vzpomínali“
na blues, dixieland, boogie wogie, na Duke Elingtona, Benny Goodmana,…Glena Millera.
U jeho skladby In the Mood (V náladě) se zastavím. Byla velkým zážitkem pro všechny,
kteří ji znají v původním znění. Vít Fiala si pohrál s melodií tak, že v tónině skladby otočil
melodii zrcadlově – kapoan (pardon, naopak). A tak nám současně zněla v hlavě Millerova
skladba a z pódia současně – no kapoan.
Nemám moc ráda často užívaný výraz „užít si něco“, ale tentokrát vám sdělím, že si ten
večer publikum opravdu užilo v tom pravém slova smyslu.Tady budu trochu oponovat panu
Beránkovi: Ta třetí třetina – otrávených - se nedostavila. Z koncertu odcházeli pouze poučeni pobavení. A to díky úžasné muzice Saxofonového kvarteta Bohemia, díky panu Beránkovi a samozřejmě i díky panu Maškovi. Že je pozval.
Zora Krupičková

DUE IN ETERNO + TIKO = 7. KONCERT BHP
Houslistky Ivana Frajtová a Ivana Kovalčíková se poprvé setkaly před 20 lety ve Slavičíně
ve třídě uznávané houslové pedagožky Jaroslavy Staňkové. Právě ona své žačky již v dětství
přivedla ke komorní hře a umožnila vznik houslového dua, které začalo sbírat hudební
vavříny již v roce 1994 a od té doby zaznamenalo mnohé další soutěžní i profesionální úspěchy. Za léta spolupráce prošly členky Due In Eterno dlouhou cestou vzájemného poznávání a společného vývoje. Takto vykrystalizoval celistvý hudební celek stmelený dokonalým hudebním a především lidským porozuměním. Propojení dvou tolik rozlišných povah
a temperamentů působí jako živá voda ve stojaté vodě dnešní vážné hudby. Jedna druhé si
nejsou kopiemi, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale ani na sebe nenaráží odlišnost
jejich hudebního rukopisu. Svou koncepci staví na podkladě vzájemného prolínání, ovlivňování a doplňování se.
Ivana Frajtová (*1983), je absolventkou ZUŠ Slavičín, Konzervatoře Brno, JAMU Brno,
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Zúčastnila se řady mistrovských kurzů
v ČR, USA, Velké Británii, Itálii. Ze soutěží si vozí ocenění všech stupňů. Z četných vystoupení stojí za to jmenovat Mezinárodní hudební festival Moravský podzim Brno, Talentinum
Zlín, koncertní turné po USA s orchestrem Brněnští komorní sólisté, koncertní turné po
Mexiku s komorním souborem Musica Minore a koncerty v Německu, Rakousku, USA,
Velké Británii, na Slovensku, ve Švýcarsku, Chorvatsku, Francii, Itálii, Mexiku. Spolupracuje pravidelně s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Moravskou filharmonií Olomouc,
Brněnskými komorními sólisty, Czech Virtuosi Brno a Cappella Istropolitana Bratislava.
Ivana Frajtová je stejně jako její kolegyně Ivana Kovalčíková kmenovou hráčkou komorního
souboru Musica Minore, působícího zejména v jejím rodném kraji, jihovýchodní Moravě.
Vedle této činnosti je momentálně houslistkou „na volné noze“.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Ivana Kovalčíková (*1983) studovala na stejných školách jako její kolegyně až po JAMU,
teprve pak se rozdělily – Ivana Kovalčíková pokračovala ve studiu ve Vídni. Vynikla v mistrovských kurzech Václava Hudečka a Bohuslava Matouška, zúčastnila se Mezinárodní letní akademie Praha – Vídeň – Budapešť. Hrála ve většině evropských zemí, v Mexiku i v Japonsku. Je
členkou Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Ve Velké Bíteši jsme ji slyšeli v únoru 2006.
Mladé, krásné a skvěle hrající houslistky se posluchačům představí v úterý 3. dubna 2012
v 19 hodin v kulturním domě. Při Vivaldiho Koncertu pro dvoje housle, smyčce a basso
continuo se k nim přidá populární Tišnovský komorní orchestr. Máme se na co těšit!
Otto Hasoň

ZA MLÝNY NA BÍLÉM POTOCE
V Městském muzeu ve Velké Bíteši proběhla v úterý
20. března vernisáž výstavy obrazů Milana Magniho
s názvem „Za mlýny na Bílém potoce“.
Výstava prezentuje práci malíře z období let 2006
– 2011. Vystaveny jsou velkoformátové malby, série
sítotisků a komorní série trojrozměrných dřevěných
objektů. Všechny tyto práce vznikly v ateliéru ve Svatoslavi. Především solitérní obrazy jsou mimo obvyklé
řady a cykly, vztahují se k osobním prožitkům spojených
s výpravami do údolí Bílého potoka a procházky krajinou v nejbližším okolí Svatoslavi. Tyto malby nebyly
ještě vystavovány, stejně jako většina grafik. Objekty
nejsou určeny pro výstavní provoz. Je zde tudíž mimořádná příležitost vidět něco osobního, určeného do interiérů rodiny umělce.
Součástí vernisáže byl koncert brněnské skupiny
Furré na muzejním nádvoří a stylový raut, vč. ochutnávky vybraných moravských vín.
Díla Milana Magniho jsou instalována ve velkém
i malém sále muzea, za pomoci Ing. arch. Jana Velka
z galerie Sýpka, který se postaral o architekturu výstavy.
Přístupná je Út - Pá 8:00-12:00, 14:00 - 16:00 a od měsíce
M. Magni a Dr. Macharáčková na vernisáži.
května také v sobotu od 9:00 do 13:00; 14:00 do 17:00
Foto: Ivo Kříž
hodin. Výstavu je možno navštívit mimo otvírací hodiny
po předešlém objednání telefonicky nebo emailem. Ostatní informace na www.velkabites.cz.
Bc. Ivo Kříž
Městské muzeum ve Velké Bíteš
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Chtěli bychom Vám zpříjemnit jarní dny pozvánkou na výstavu s názvem „S radostí
pro radost“, která se uskuteční ve dnech 18. až 27. dubna ve výstavní síni Klubu kultury
a Informačního centra ve Velké Bíteši. Své výrobky Vám představí obyvatelé Domova bez
zámku z Náměště nad Oslavou. Součástí výstavy jsou rovněž panely informující o průběhu další transformace původního zařízení a přestavující budoucí bydlení a život v nových
domech. Výstavba budoucích domovů byla zahájena v loňském roce na podzim právě
v Náměšti nad Oslavou a ve Velké Bíteši a rychle směřuje k dokončení.
Výrobky, které Vás chtějí potěšit ve výstavních prostorách, vznikaly v prostředí Centra
denních aktivit. Centrum je součástí Domova bez zámku, příspěvkové organizace Kraje
Vysočina, a zahájilo svoji činnost v září roku 2011 v modré budově bývalého Telecomu na
Palackého ulici v Náměšti nad Oslavou.
Pod vedením speciálního pedagoga a sedmi terapeutů zde probíhají v sedmi dílnách
pracovní terapie zaměřené na rozvoj a uplatnění individuálních schopností a dovedností
obyvatel Domova bez zámku. Současně Centrum slouží ke vzájemnému setkávání nejen
obyvatel zařízení, ale i s ostatními obyvateli města formou dnů otevřených dveří, besídek
dětí náměšťských mateřských škol, školení pracovníků organizace, setkání s opatrovníky
a blízkými obyvateli, navázání kontaktů s řediteli náměšťských a bítešských základních škol,
účastí na výstavách.
V Centru pracují obyvatelé v současnosti v malířské, keramické a multifunkční dílně,
mohou navštěvovat dvě dílny praktického života, dílnu Axmanovy techniky modelování
a připravovat pokrmy ve cvičné kuchyni.
•
Malířská a keramická dílna je zaměřená na různé tvůrčí aktivity. Klienti zde
vyrábějí drobné dárkové a dekorační předměty z keramické hlíny, malují
obrazy a tvoří výtvarné koláže. Činnosti směřují především k rozvoji jemné
prstové motoriky a podpoře aktivního myšlení.
•
Multifunkční dílna se inspiruje ve své činnosti ročním obdobím, tradičními
svátky a oslavami a událostmi. Náplň práce je velmi pestrá. Účastníci mají
možnost naučit se batikovat látky, plést košíky a ošatky z papíru, vytvářet
dekorace pomocí ubrouskové techniky, pracovat s různým materiálem, vyrábět
svíčky z včelího vosku. V této dílně si rovněž opakují základy čtení, psaní
a počítání.
•
Axmanova technika modelování je speciální technika práce se šamotovou
hlínou, kterou vyvinul Štěpán Axman, zakladatel občanského sdružení Slepíši,
nyní působící v Tasově. Umožňuje lidem se zdravotním postižením možnost
umělecké seberealizace. Slouží současně jako ukázka jejich osobitého vnímání
světa a života v něm.
•
Dílny praktického života I a II, jak už název dílen vypovídá, činnost je
zaměřena k běžnému životu. Obyvatelé se zabývají drobnými řemeslnickými
pracemi v domácnosti. Mají na starosti běžnou údržbu automobilů. Pracují se
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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•

dřevem, vyrábějí rámy na obrazy. Učí se hospodařit s finančními prostředky,
nakupovat, používat mobilní telefony. Zabývají se prací na zahradě a kolem
domů, jako je sečení trávy, malování pokojů, opravy a nátěry zahradních lavi
ček, třídění odpadů.Získávají základní dovednosti práce na počítači pro psaní
e-mailů a vyhledávání na internetu. Zajímají se o rybaření a chov ryb. Terapie
se zaměřují také na principy bezpečného pohybu po veřejných komunikacích,
zásady slušného chování a sexuální výchovu. V chráněném bydlení mohou
obyvatelé chovat drobné a exotické zvířectvo.
Cvičná kuchyň slouží k nácviku přípravy jednoduchých pokrmů a k přípravě
občerstvení pro různé příležitosti, například oslavy, školení, různá setkání.
Součásti činnosti kuchyně je i nakupování, vyhledávání receptů a vytváření
přehledných postupů při vaření. V současné době se činnost kuchyně
zaměřuje převážně na přípravu večeří pro obyvatele jedné z ubytoven.
Mgr. Libuše Horká, speciální pedagog

HISTORIE
VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO
Měl jsem nabídku od ředitele Sedláčka, abych přešel do plánovací kanceláře. Neměl jsem
však zájem, byl jsem již hodně roků zvyklý být mezi lidmi na dílně, kde se stále něco děje.
Následkem velmi těžkého úrazu z r. 1950, kdy jsem mohl přijít o levou nohu, se mé dlouholeté pohybové bolesti zhoršovaly tak, že jsem musel odejít do plného invalidního důchodu.
V té době to nebylo jednoduché odejít do invalidního důchodu, byť jen částečného. Tehdy
mi posudkový lékař, pamatuji si to velmi přesně, řekl: „Vy toho máte na dva důchody, ne
na jeden“. Zcela vykloubené levé
koleno, roztržené svalstvo nad
levým kotníkem zevnitř (později
plastická operace v Brně), zlomená
pravá noha ve stehně nad kolenem,
vykloubený pravý kotník, zlomený
prst na pravé ruce (detail, na to se
přišlo až po několika dnech) a jiné
drobnosti.
Pamatuji si, když mě přivezli
do nemocnice v Novém Jičíně
a svlékli (byl jsem při vědomí, ač
Tomáš Smutný při práci na soustruhu.
v bolestech) a viděl jsem levou
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nohu, tak lékařům povídám:
„Mám-li přijít o nohu, tak mi dejte
raději revolver a já se zastřelím“.
Tehdy jsem v tahu marodil přes
jeden a půl roku. Nechtěl jsem se
o tom původně vůbec zmiňovat.
Čili do plného invalidního
důchodu jsem odešel, jak se dívám
na doklady, 7. 10. 1979 se základním důchodem 1636 Kč včetně
Část zaměstnanců stř. 8326 při úklidu.
zvýšení podle čl. 1 ZO. č. 76/79
1666 Kč, výchovné na 1 dítě Alena, 28. 3. 1963 – 190 Kč, celkem měsíčně 1856 Kč.
Manželka Eliška nar. 19. 1. 1930 (zemřela 29. 6. 2007) odešla do starobního důchodu 19.
1. 1985 s důchodem 1721 Kč (2 roky pracovala navíc). V První brněnské strojírně Velká
Bíteš pracovala od 26. 9. 1951.
(pokračování)

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ – ČP. 75

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní KOSTELNÍ ULICE, DŮM ČP. 75 (na spodním rohu Peroutkovy ulice):
V roce 1414 vlastnil dům
asi Hakker. Dalším známým
držitelem domu byl k roku
1594 Martin Plaček. V roce
1623 byl již „věkem sešlý“,
a tak postoupil dům s polnostmi svému synovi Janu
Plačkovi. Ten jej prodal roku
1629 za 135 moravských
zlatých Václavu Vrabcovi,
který jej o dva roky později
prodal za tutéž částku Martinu Novotnému. Dům po
Nárožní dům čp. 75 s někdejším stolařstvím Julia Blahy v současné době.
Foto: Jan Zduba
Novotném pak koupil roku
1636 za 100 moravských zlatých Tobiáš Mrázek. Ten zde hospodařil do roku 1643, načež
dům zpustl. Polnosti, které náležely k domu, následně užíval Vavřinec Plaček z čp. 136,
který měl na tomto domě po svých rodičích dědický podíl.
Dům byl obnoven roku 1704, kdy jej pořídil za 100 moravských zlatých bednář Matěj
Fejfka. Po něm jej neznámo od kdy vlastnil Franz Kunc. Následně roku 1738 kouwww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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pil dům za 180 říšských zlatých 40 krejcarů lazebník Ferdinand Trens. Poté, co ukončil svoji bítešskou praxi, prodal roku 1743 dům svému následníkovi, předtím lazebníkovi
v Ivančicích, Johannesu Litomiskému. Ten prodal dům za stejnou částku již následujícího roku,
a to markytánovi Antonínu Fabianovi, „který o dovolení při vrchnosti náměšťské, aby jse zde
usaditi mohl, jse hlásiti má.“ Od něj koupil dům roku 1749 za 176 říšských zlatých 40 krejcarů
pokřtěný Žid Jiří Ignác Jindřich Leopold Sonntag, který přišel z Čech „z Fraumburgu“.
Roku 1756 se stalo, že „kterak ujdouce pryč se ženou a s dětmi roku 1755 Václav Bokr
starší do světa, po kontrahirování znajících dluhů z tej na sebe od Jana Sontoga ukoupenej
chalupy v Kostelní ulici, a až dosaváde jse nenavrátil, protož ta chalupa ... do právní licitaci
vzata a panu Tomášovi Šustrovi, pernikáři zdejšímu, jakožto plus oferenti et melius solventi
za sedmdesáte florénů říšských hotových peněz“ byla prodána. Vzápětí roku 1758 „pan Matěj
Kosina, jakožto zmocněnec od pana Tomáše Šustra, ten čas pernikáře znojmského, prodal“
tento dům Antonínu Veselému. Ten jej prodal roku 1766 Františku Porupkovi, který pak
roku 1787, kdy žil patrně již ve Vídni, postoupil dům svému synovi Janu Porupkovi.
Dům po Porupkovi byl v roce 1791 prodán v licitaci, a to Janu Tajčovi za 364 zlatých.
Ještě téhož dne jej však Tajč prodal za 320 zlatých dále Vojtěchu Vodičkovi. Roku 1803 prodala již vdova Kateřina Vodičková dům za 700 zlatých Matěji Vodičkovi, který jej vzápětí
nechal připsat svému synu Antonínu Vodičkovi. Ten jej roku 1828 postoupil svému synu
Janu Vodičkovi. Poté od roku 1867 dům patřil Janu a Kristýně Vodičkům. Roku 1873 koupil grunt za 2250 zlatých Ignác Holub, který jej ale ještě téhož dne prodal za 2550 zlatých
dále Janu a Antonii Siegmetům. A od roku 1880 vlastnil dům Josef Pazourek.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, sig. Ea1, sig. C 18, č. 21, kn. č. 11787, fol.
78, 271, kn. č. 11788, fol. 156, 157, 247, kn. č. 11789, fol. 142, 143, kn. č. 11793, fol. 36, kn.
č. 11795, fol. 166-170.
Jan Zduba

DOPLNĚNÍ K HISTORII ŽIDOVSKÉ RODINY
Zvýšený zájem o téma obětí holocaustu vede k doplňování informací o tragických
osudech židovských rodin. Platí to též o bítešské rodině Fuchsů. V únorovém čísle
Zpravodaje na str. 21-22 se David Dvořáček v příspěvku „Poslední židovská rodina
v Bíteši“, v části věnované smutným koncům rodiny, opíral o úřední dokumenty.
Nyní máme odezvu od Věry Weissmannové, jejíž matka Věra Studená se s Fuchsovými osobně znala, neboť Karel Fuchs chodil k jejímu otci Vladimíru Sedlákovi do
knihařství a papírnictví. Paní Weissmannovou podaná tradovaná živá paměť vypovídá o tom, že Karel Fuchs zemřel již na počátku transportu. Poté, co musel nastoupit na nákladní auto plné transportovaných Židů, se totiž oběsil na vázance. Tuto
vzpomínku mohu potvrdit i z jiného zdroje, neboť má babička Antonie Jeřábková
vyprávěla to samé, jen s tou drobností, že k tomu použil patrně kliku dveří. Jiný
konec nastal u Kateřiny Fuchsové. Ta přežila až do konce války, přičemž prodělala
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i tzv. pochod smrti. Avšak při cestě vlakem domů do Velké Bíteše ji z pocitu štěstí
z návratu ranila mrtvice.
Za redakci Jan Zduba

BOHUSLAV KŘÍŽ

* 21. 2 1882 Malenovice, okr. Zlín – † 22. 6. 1942 Brno, Kounicovy koleje, okr. Brno
130. výročí narození
70. výročí úmrtí
Vlastivědný pracovník, pedagog, ředitel
Zemské odborné školy hospodářské (dnes
SOŠ Jana Tiraye), odbojář-účastník národního boje za osvobození podle zákona
č. 255/46 Sb. Bydliště: Velká Bíteš, Za kostelem 116. Absolvoval nižší gymnázium
1893-1897 s vyučovací řečí českou v Kroměříži. Po absolvování střední hospodářské školy v Přerově 28. 6. 1900 s vyučovacím jazykem českým a po praxi na statku
složil r. 1903 státní zkoušku pro odborné
hospodářské školy. Pedagogickou dráhu
započal jako odborný učitel hospodářský
na hospodářské škole v Napajedlech na
Moravě a dále v Kroměříži, Přerově a od
Foto: Městské muzeum ve Velké Bíteši
r. 1925 ředitel na zemské hospodářské
škole ve Vsetíně. Jednoroční vojenskou službu vykonal jako dobrovolník od 1. 10. 1903 1. 10. 1904 K činné službě po mobilizaci za první světové války byl přidělen u armády v poli
u zásobovací kolony 5, nejprve na ruském bojišti 1. 8. 1914 - 14. 11. 1915 a pak na srbském
bojišti 15. 11. 1915 - 1. 11. 1918. Vykonal četné studijní cesty do Německa, Holandska, Belgie, Polska, Srbska, Bosny, Dalmácie, Černé Hory a Albánie, měl řadu odborných funkcí.
V r. 1928 byl přeložen do Velké Bíteše, okr. Velké Meziříčí jako ředitel státní zimní rolnické školy. Byl ženatý a měl dvě dcery. Kromě své práce pedagogické a odborné byl činný
ve veřejném životě, pořádal přednášky pro zemědělce i besedy historicko vlastivědného
charakteru. Aktivně se podílel na zřízení muzea ve Velké Bíteši. Byl jmenován správcem
a předsedou muzejního spolku. Významné je především jeho působení v městském muzeu,
o které pečoval jako kustod 1938-1942. Jeho písemná pozůstalost je cenným materiálem,
který se stal bohatým zdrojem pro pozdější autory publikací s místní vlastivědnou tématikou. Byl velmi činorodý, zejména v Sokole župa Pernštejnská, III. okrsek a v hasičstvu.
Byl motocyklista a amatérský fotograf. Od 15. 12. 1920 důstojník v záloze v hodnosti proviantního kapitána. Citově založený vlastenec. Po okupaci ČSR fašistickým Německem se
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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zapojil do odboje za osvobození. Po rozbití ilegální organizace Obrana národa byl 30. 3.
1942 zatčen brněnským gestapem za přípravu velezrady, nepřátelskou činnost proti říši,
špionážní činnost ve skupině generála Zahálky. Byl uvězněn v Kounicových studentských
kolejích v Brně a krutě mučen. O jeho aktivitách neměla tušení ani nejbližší rodina. O to
hůř na ně jeho zatčení dopadlo. Nesměli se s ním před popravou ani rozloučit. Jeho zatčení
se bohužel krylo s pozdějším vyhlášením druhého stanného práva po atentátu na protektora Heydricha a tím se stal obětí. Byl popraven nacisty v počtu rukojmích 22. 6. 1942
zastřelením. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 23. 6. 1942. Prezident Edvard Beneš po
válce 20. 10. 1945 udělil Bohuslavu Adamu Františku Křížovi Československý válečný kříž
„in memoriam“ za uznání zásluh, které prokázal v odboji za osvobození Československé
republiky.
V našem městě chybí trvalá připomínka jména člověka, který se za okupace účastnil
odboje a položil za to život, např. pamětní deska na škole, kde působil. V dnešní době
daleko více než kdy jindy je třeba ukazovat morální vzory.
David Dvořáček, DiS.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI HASIČSKÉHO SBORU 1872 – 2012

140 let pomáháme při ochraně osob, zdraví a majetku obyvatel města

BRATR JIRÁK VILÉM

starosta bývalé župy číslo 41 Brožovy, ve sboru
prostý člen
Bratr Vilém Jirák se narodil 18. 5. 1886 ve
Velkém Meziříčí. Otec Emanuel Jirák, notářský
úředník ve Velkém Meziříčí, matka Marie Peachetská, dcera měšťana. Ženatý s Annou Jirákovou, roz. Roušovou 26. 10. 1912 ve Velké Bíteši.
Bratr Jirák absolvoval od 16. 9. 1892 do 15. 9.
1897 5 tříd obecné školy ve Velkém Meziříčí,
od 16. 9. 1897 do 15. 9. 1899 2 třídy měšťanské
školy Velké Meziříčí, střední školu od 16. 9. 1899
do 18. 7. 1906 – 1907 tříd reálky Velké Meziříčí
– a ústav učitelský v Kroměříži, od 6. 1. 1907 do
13. 7. 1907 kurz pro abiturienty středních škol.
Bratr Jirák svou pedagogickou kariéru zahájil na
28
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dvojtřídní škole v Netíně od 16. 9. 1907 do 6. 10. 1910, od 7. 1. 1910 do 31. 7. 1910 zastával
funkci zástupce správce jednotřídní školy v Nové Vsi. Od 1. 8. 1910 nastoupil jako výpomocný učitel na pětitřídní školu ve Velké Bíteši. Vilém Jirák byl ředitelem obecní školy
v letech 1926 – 1931 a 1933 – 1934.
Do Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Bíteši byl přijat r. 1920 jako činný člen. Funkce
v SDH: revisor účtů 1925-1926; člen výboru 1927-1928 a 1930-1931; hospodářský dozorce
1928-1931; II. místostarosta sboru 1931-1932 a 1935-1937. Jednatel župy č. 41 1920-1931;
místopředseda župy č. 41 1932-1933; starosta župy č. 41 1931-1939. Když starosta 41 župy
Vincenc Broža se vzdal pro nemoc své funkce, zvolila si župa za úřadujícího místostarostu
Viléma Jiráka. Bylo to roku 1931. Po smrti br. Broži byl jednomyslně zvolen župním starostou.
Župa nemohla lépe volit. Jirák vnesl do řad hasičstva nový duch a nebývalý ruch. Účelně rozdělil práci, obsadil všechny funkce schopnými silami, vše vedl pevnou rukou a svým zářivým
příkladem. Za něho byla župa rozdělena v okrsky a vedena v župních školách. Byl milován
bratry, protože své funkce získal jen prací a s láskou k věci. Bratr Vilém Jirák byl meziválečný
předseda sesterské organizace Červeného kříže a starosta tělocvičné jednoty Sokol ve Velké
Bíteši. Ve volebním období 1932 – 1935 zastával za národní socialisty funkci radního. Od
roku 1934 do roku 1937 byl zvolen za člena výboru Moravské zemské jednoty hasičské v Brně.
Vilém Jirák byl čtvrtý starosta v pořadí. Žák Brožův povznesl myšlenku hasičskou k nebývalé
výši. Zemřel ve Velké Bíteši jako ředitel měšťanských škol 16. 7. 1937. Tři sta padesát bratří
hasičů župy 41 doprovodilo jej na poslední cestě. Velení měl župní náčelník Jan Hemala. Celá
polovina všech jeho věrných, které tak jako Broža vřele miloval… V den jeho pohřbu 18. 7.
stál smuteční průvod asi 500 jeho žáků podél cesty od jeho rodného domu až k hřbitovu. Jeho
ostatky spočívají na starém hřbitově ve Velké Bíteši.
Za dlouholetou práci v požární ochraně obdržel následující vyznamenání:
•
r. 1932 byl Moravskou zemskou jednotou hasičskou vyznamenán zlatým
záslužným křížem.
•
14. 7. 1962 při výročí 90-ti letého výročí založení MJ ČSPO obdržel čestné
uznání-poděkování „Za vzornou práci v požární ochraně“ in memoriam
David Dvořáček, DiS.

POZNÁVÁME SVŮJ REGION – HOLUBÍ ZHOŘ
(DOKONČENÍ)
Zajímavosti o obyvatelstvu
Všichni poddaní v obci patřili pod vrchnost budišovskou, pouze čísla 6 a 7 patřila
k Náměšti. Hospodáři na těchto usedlostech měli zajímavou výjimku z robotních povinností
– namísto běžných polních a povoznických prací museli s párem koní a s povozem vykowww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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nat ročně 2 cesty do Vídně. Raritou byla „obecní kovárna“, kterou obec vlastnila a „obecní
kovář“, s nímž nájemní smlouvu „za podmínek ve prospěch sedláků“ uzavírali sedláci sami.
Počty domů: 1790 – 25 domů, 1840 – 35 domů, 1890 – 38 domů, 1924 – 41 (39) domů.
V roce 1892 bylo v celé obci 66 koní, 286 kusů hovězího, 76 vepřového, 25 koz a 78
včelstev. V roce 1922 vznikla v rámci republikánské strany organizace místní Domovina,
jejímž hlavním cílem bylo uskutečnit očekávané rozparcelování velkostatku. K Domovině přistoupili všichni domkaři, drobní rolníci i někteří panští zaměstnanci. Dne 1. října
1924 přešly pozemky do vlastnictví nových nabyvatelů.
Čestní občané
Již v roce 1875 jmenovalo obecní zastupitelstvo první čestné občany – místního učitele
Jana Chvojku a tasovského faráře Františka Floriána. V roce 1910 k nim přibyl František
Frey, okresní hejtman z Velkého Meziříčí.
Kronika
Prvním kronikářem obce byl zastupitelstvem dne 6.ledna1924 ustanoven František Zeman, místní řídící učitel, rodák z Horní Libochové, který se s obcí, se školou i s „úřadem kronikáře“ rozloučil dne 30. června 1926, po jmenování nadučitelem
v Tasově.
Druhým kronikářem byl usnesením zastupitelstva ze dne 18. října 1926 ustanoven
správce školy Jaroslav Pavlíček, rodák z Dolních Heřmanic.
Počasí
Tuhá zima 1899 – 1900. Dne 4. prosince bylo naměřeno – 22°C, napadl sníh, který
ležel až do jara. Koncem března přišly „zuřivé vánice“ a nebylo možné přejít přes pole, na
kterých leželo více jak metr sněhu.
Velké sucho v roce 1904: „Po tři měsíce nepršelo, žár sluneční byl tak veliký, že listí na
prach se drtilo, jařiny zakrněly, ovoce opadalo a ve studních vody nebylo...“. Velké mrazy
v roce 1907 způsobily umrznutí několika lidí. Rok 1911 byl opět nevídaně suchý. V červnu
roku 1914 zničilo silné krupobití veškerou polní vegetaci mezi Holubí Zhoří a Enkenfurtem (Bezděkovem). Dne 17. července 1928 řádilo silné krupobití, které zůsobilo škodu za
tehdejších 15 000,- Kč.
V roce 1929 přišly „...velké mrazy, jakých není pamětníka... Od počátku ledna se mrazy
stále stupňovaly, až 10. února klesl teploměr na – 40ºC. Mrazy tyto nadělaly velkých škod,
zvláště na stromoví ovocném“. Jejich následkem odumřelo celkem 806 ovocných stromů.
Ve školách nebylo už čím topit, vázla doprava, a proto ministerstvo školství nařídilo desetidenní prázdniny.
Nešťastným dnem pro vesnici se stal šestý červen roku 1932. Nejprve obloha „zčernala“
a z ní silné krupobití způsobilo téměř stoprocentní zničení obilovin – zejména na tratích mezi Lhotkou a Jáchymovem. Necelou hodinu nato si dva asi desetiletí chlapci hráli
s lahví naplněnou vápnem a vodou, ta jim explodovala a způsobila těžká poranění očí.
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Myslivost
Jednou z dávných obecních tradic je výkon myslivosti. Honitbu v Holubí Zhoři drželi
od nepaměti „páni“ z budišovského velkostatku, kteří od roku 1900 „... nechali část honitby
v podnájmu občanům zhořským“. Dnes jsou myslivci organizováni v „Mysliveckém sdružení
Holubí Zhoř“, honitbu o rozloze 1058 ha mají pronajatou od „Honebního společenství
Holubí Zhoř - Březka“ a v čele všech jejich aktivit stojí hospodář Josef Oberreiter. Průměrné
odstřely (2008): 50 ks srnčí zvěře, 60 ks drobné (bažant, zajíc), 5 ks černé a 200 ks kachen
z voliérového chovu.
Požáry a hasiči
Osada bývala také často postižena požáry:
1779 – byl zničen panský dvůr a větší polovina vesnice.
1848 – výbuch prachu při vrtání studny v č. 22 zapříčinil velký požár, který zničil domy
		 č. 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23 a 33.
1877 – oheň strávil pět zemědělských usedlostí: č. 19, 20, 21, 22 a 23. Vznikl v domě
		 č.20.
1895 – chytla stodola v č. 13 a popelem lehlo i celé stavení. V témže roce se vzňala
		 i chalupa v č. 15 a od ní přešel oheň na usedlosti č. 14, 16, a 18 a na stodoly
		 v č. 19, 20 a 21. Chalupy č. 15 a 18 již nebyla obnoveny.
Dne 17. října roku 1901 byl přičiněním správce školy Václava Ždímala v obci založen
dobrovolný hasičský sbor. Hasičské skladiště a stříkačka byly vysvěceny dne 20. července
1902, následovalo cvičení a veselice v Koní hoře. V roce 1926 se konaly nové volby v hasičském sboru, starostou byl zvolen Jan Rouš a velitelem Jan Burjan.
V současné době jsou členové místního sboru dobrovolných hasičů, který loni oslavil
již 110. výročí svého založení, kromě svých běžných povinností, také zárukou kulturního
života ve vesnici. Pořádají pouťové zábavy, pálení čarodějnic, Dny dětí, turnaje v mariáši
a jiné akce. Starostou sboru je Josef Pospíšil a velitelem Josef Šabacký.
Místopis
Vesnice se rozkládá v mělkém údolí potoka Jasinky na mírném jižním svahu. Před severními větry je chráněna rudskými kopci a lesem U Veselky. Na jihovýchod od vesnice vystupuje kopec „Koní hora“ (526 m n. m.). Půda na katastru je písčitá, za normálních podmínek
poměrně úrodná.
V lesích na okolních stráních a vyvýšeninách převládá borovice. Za suchých let bývala
v osadě nouze o vodu a ta se musela dovážet z rybníka nebo ze „stávku“ na potoce v Koní
hoře. Názvy tratí zaznamenané kronikářem na počátku minulého století: Kroužek, Křibek, Rokytné, Holubka, Zástavy, Bolavé, Vřesinek, Koní hora, Díl, Brabiště, Hlačice, Nivka,
Doliny, Jiviny, Hádka, Žabovy, Řehonůřky, Borovy, Hložek, Ostrovce, Rozsocháč, Kopce,
Skalné. (Pozn.: názvy jsou zajímavé i z hlediska barvitosti českého jazyka).
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Budování vesnice
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, kdy byla obec řízena Josefem
Šanderou – předsedou MNV a Jaroslavem Hofmannem – tajemníkem MNV, se občané
velice intenzívně zúčastňovali
výstavby a zvelebování své
vesnice. Práce probíhaly formou bezplatných brigád v tzv.
akci „Z“. Ušetřily se tím státní
peníze a občané nepochybně
více přilnuli ke „své vesnici“
a více si vážili společně vytvořených hodnot. Největší akcí byla
výstavba obecního vodovodu
od přivaděče z mostišťské přehrady do Jáchymova a Holubí
Zhoři (viz obr.). Hlavní vodoVýstavba obecního vodovodu v akci „Z“.
Foto: Archiv obce
vodní potrubí o průměrech
110 mm a 90 mm, které bylo vedeno v délce 4 km, vyústilo přípojkami k rodinným domům
a přívodem do areálu místního JZD. Stavba, která trvala 2 roky, se uskutečnila za velké brigádnické pomoci občanů a vyžádala si finanční náklady 1,5 milionů Kčs.
Dále je třeba vzpomenout opravu školní budovy. Její generální opravu provedla stavební
skupina místního JZD, taktéž za vydatné pomoci občanů. Byly odizolovány veškeré obvodové zdi a dvoupokojový školní byt byl přestavěn na třípokojový se sníženými stropy. Ke
škole byla přistavena jídelna i nové sociální zařízení a školní budova byla zkrášlena i novou
fasádou.
Odbahnění rybníka bylo dalším počinem místních obyvatel. Nikdo nepamatuje, že by
byl rybník někdy v minulosti odbahňován. Dlužno dodat, že realizaci stavby – za „rozumných“ nákladů – umožnila právě probíhající výstavba dálnice procházející katastrem obce.
Obavy pamětníků, že v rybníku může být nevybuchlá munice z II. svět. války, se naštěstí
nepotvrdily.
V osadě Jáchymov byl opraven kulturní dům a položen nový asfaltový koberec. Rokem
1980 přestala Holubí Zhoř existovat jako samostatná obec a stala se místní částí města Velké
Bíteše.
V devadesátých letech byl předsedou osadního výboru učitel Miloš Ondráček. Nová
politická situace vyžadovala i nové přístupy samosprávy. Řešeny byly především majetkové
poměry. Prostřednictvím města Velké Bíteše byl vykoupen zpět místní kulturní dům, který
se po „revoluci“ stal majetkem restituenta. Byla vyasfaltovaná místní komunikace – cesta
do „Dvora“.
Následující dvě volební období (1998 – 2006) byl předsedou osadního výboru zvolen
Jaroslav Hofmann. Ve spolupráci s „městem“ se uskutečnilo mnoho různých akcí – uvedeny
budou ty nejvýznamnější:
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V prvním volebním období: demolice bran ve „Dvoře“, zabudování svodidel u rybníka,
oprava kulturního domu, oprava školní budovy, oprava hasičské zbrojnice, zámková dlažba
před kulturním domem a hasičkou, výstavba fotbalového hřiště u „Křižní cesty“, oprava
spojovací cesty Holubí Zhoř – Jáchymov, generální oprava rozhlasu.
V druhém volebním období: výstavba nového mostu přes potok Jasinka (náklady 4,5
mil. Kč), položení asfaltového koberce na místních komunikacích (450 tisíc Kč), oprava
hráze rybníka (270 tisíc Kč), zpětné vykoupení prodejny potravin včetně příslušenství
a její rekonstrukce (450 tisíc Kč), oprava spojovací cesty Holubí Zhoř – Jáchymov (150
tisíc), oprava zvoničky včetně montáže elektrického ovládání zvonu a jeho oprava.
V letech 2006 až 2008 stála včele osadního výboru Ludmila Pospíšilová. Obec pokračovala ve stávajícím trendu drobných oprav a rekonstrukcí.
Současnost
V roce 2008, v polovině volebního období, byl zvolen nový
osadní výbor a jeho nový předseda Ing. Josef Los, Ph.D. V roce
2009 byl nadšenými mladými
maminkami zřízen v prostorách
bývalé školy BABY – CLUB, (viz.
obr.) jehož prostory byly svépomocně vkusně vymalovány
a za pomoci tatínků i ostatních
občanů k němu bylo přistaveno
i vnější dětské hřiště (viz obr.). Ve
školce bylo zavedeno elektrické
topení a brigádnicky byly vyčištěny a opraveny čtyři kanalizační
vpustě.
Soukromé podnikání: Kromě
Agra Záblatí a.s. a již zmíněných
osmi soukromých zemědělských
farem, z nichž farma Caha dodává
mléko do výdejního automatu ve
Velké Bíteši a ekofarma Pospíšilových pěstuje ekologickou zeleninu, brambory a jiné produkty,
zde působí další dva podnikatelé:
Požár Alois, oprava silničních
vozidel a Pospíšil Luboš, stolařství.

Baby – club.

Foto: Archiv obce

Stavba dětského hřiště.

Foto: Archiv obce
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Plány do budoucnosti:
• výměna oken v budově bývalé školy
• dokončení víceúčelového hřiště směrem do Koní hory
• dokončení odkanalizování areálu bývalého družstva
• úprava povrchu zbývajících místních komunikací
• instalace radaru na příjezdové komunikaci ve směru od Velké Bíteše
Závěrem chci poděkovat za poskytnuté informace, fotografie a jiné materiály p. Jaroslavu Hofmannovi, dr. Karlu Burianovi, p. Miloši Ondráčkovi, paní Marii Cahové,
Ing. Josefu Losovi, Ph.D. a Ing. Ladislavu Koubkovi.Vám všem, občanům, rodákům a patriotům, chci popřát spokojený život ve Vaší Holubí Zhoři.
Použité materiály: Vlastivěda Moravská (Tiray, Zavadil)
Kronika obce
Článek Miloše Ondráčka a PhMr. Antonína Malého k 600. výročí obce
Alois Koukola

OSTATNÍ
z minulosti ústavní péče
Vážení občané Velké Bíteše,
ráda bych se spolu s vámi zamyslela nad tím, jak naše společnost v minulosti pečovala o staré
a zdravotně postižené občany.
Vzdělanci v oboru historie
a pedagogiky by nám jistě popsali
dobu segregace ve starém Egyptě,
zbavování života postižených dětí
ve staré Spartě, první vznik útulků
pro staré a nemocné ve středověku a tak dále. Já bych ale chtěla
spíše zavzpomínat na část svého
života stráveného mezi lidmi,
kteří pečovali nejen o dospělé
s mentálním postižením, ale
i o seniory, a to od osmdesátých
let minulého století do současMinulost.
Foto: Archiv Domova bez zámku, Náměšť
nosti.
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Tehdejší společnost, ač se
nazývala humánní, zřejmě
neměla jiné využití pro staré
zámky a kláštery, než aby
v nich „zabydlovala“ staré
a postižené spoluobčany,
kterým poskytovala péči. Do
takového zámku se umístilo
i více než sto osob. Co na
tom, že ložnice měly až dvacet lůžek a byly průchozí?
Stravovací provozy byly
prolezlé šváby, vařilo se na
kamnech a dokonce se pralo
Foto: Archiv Domova bez zámku, Náměšť
v pračkách, pod kterými se Budoucnost.
topilo. Těmto a podobným zařízením vládli zdravotní pracovníci, pouze oni byli režimem
předurčeni k péči o seniory a lidi s postižením, které brali jako nemocné. Pečovali především o schránku tělesnou, ne o duševní.
I přes výše uvedenou skutečnost se o tyto služby zajímalo mnoho žadatelů. Přitom
dospělí občané v ústavech mohli převážně žít doma pod dohledem rodiny, mladí šedesátiletí důchodci mohli ještě pracovat a bydlet se svými dětmi. V jinošovském „Schönwaldu“, jak byl tento ústav přezdíván, žilo padesát procent mužů s lehkým mentálním
postižením, mnozí z nich absolvovali zvláštní školu. Bohužel je příbuzní z různých
příčin nechávali zbavovat svéprávnosti, což byla podmínka k přijetí do ústavu. Dospělí
muži s mentálním postižením se museli v ústavu přizpůsobovat velké skupině lidí a pravidlům pro provoz specifických pracovišť – hromadnému ubytování, veřejnému stravování, hygienickým normám, zdravotnickému režimu. Nemohli si vybrat, kdy budou
vstávat, co budou jíst, s kým budou bydlet, co si obléknou, o povolení na vycházku se
museli prosit sloužícího personálu. To vše oslabovalo jejich soběstačnost a nedávalo
žádnou motivaci k životu. Dnes přirovnávám tehdejší podmínky k „celoživotnímu“
internátu.
Přísný režim se zásadně zvolnil až v devadesátých letech minulého století, po tzv.
sametové revoluci. Také se vznikem neziskových organizací, které jako první dokazovaly, že je možné pracovat s postiženými lidmi na partnerské bázi, zachovávat jejich
práva, dát jim důvěru a rozvíjet jejich schopnosti. Tak jako se domovy důchodců stávají
domovy pro seniory, tak ústavy sociální péče mění svoji podobu a stávají se domovy
pro osoby se zdravotním postižením nebo chráněným či podporovaným bydlením. Péče
se mění v podporu a každému klientovi se poskytuje sociální služba tzv. ušitá na míru.
V současné době žijeme ve třetím tisíciletí, kdy na prvním místě existuje člověk.
Každý člověk na světě je osobnost, se svými vlastnostmi a zvláštnostmi. Proč by ten,
kdo se narodil jiný, musel být vyřazován ze společnosti?
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Vážení občané,
připravujeme naše klienty na život s vámi, v přirozeném prostředí. Chtěla bych vás ujistit, že se nemusíte obávat žádných komplikací. Výstavba dvou domků zdárně pokračuje.
A výhoda pro město je zřejmá.
Nejenže budeme využívat veřejných služeb ve městě, ale také zaměstnáme několik občanů.
Potenciálním žadatelům z města a okolí poskytneme sociální službu včetně služby odlehčovací. O výběrových řízeních pro pracoviště ve Velké Bíteši vás budeme zavčas informovat.
Vážení občané města,
těším se na naši spolupráci a jménem vedení Domova bez zámku děkuji panu starostovi
a zastupitelům Velké Bíteše za laskavé pochopení a podporu.
Bc. Alena Brožková
ředitelka Domova bez zámku

PODĚKOVÁNÍ
Jen málokterý člověk má pro svoje okolí tak
otevřené srdce jako paní Zora Krupičková. Její
zdravotní stav jí bohužel neumožňuje nadále vést
kroniku města. Vážená a milá paní Krupičková,
děkujeme Vám za poctivé vedení městské kroniky
v minulých letech i za všechny další aktivity v oblasti
kultury. Přejeme Vám hodně zdraví a budeme rádi
za každou radu a spolupráci v rámci našich společných možností.
Členové Rady města Velká Bíteš

TOŽ SEDLEJME

U Kralické tvrze se vždy rádi zastavíme.
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Foto: Karel Smolík

Ano, sedlejme opět naše kola!
V tomto roce pojedeme už 12. ročník
našich oblíbených výletů na kolech.
Každou poslední sobotu, od dubna
do října usedáme na kola a jedeme si
celý den užívat. Jezdíme pro radost,
pro zdraví, za zábavou, za poznáním,
společně se těšíme z hezkých zážitků.
V minulosti to už bylo celkem 11 x 7
= 77 výletů na zajímavá místa a stále
objevujeme něco nového.
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Pravidla našich výletů jsou vyzkoušená a osvědčila se:
- jezdíme každou poslední sobotu v měsících dubnu až říjnu, první a poslední měsíc jsou
výlety odpolední, v ostatních měsících celodenní
- srazy jsou u fotbalového stadionu, v 9 hodin u celodenních a ve 13 hodin u odpoledních
- bez přihlášek, kdo se včas dostaví, ten jede, každý zodpovídá za svou bezpečnost
- jezdíme rekreačně, na kolech se netrápíme, užíváme si, denní dávka max. 60 km
- naše oblíbená barva je žlutá (kola, oblečení, přilby,…), je to znak našeho společenství
a také, aby nás bylo dobře vidět
Letošní program - Vzhůru k rozhlednám
- duben, sobota 28. 4. :
Rozhledna v Ocmanicích
- květen, sobota 26. 5.:
Menšíkova rozhledna u Hlíny
- červen, sobota 30. 6.:
Rozhledna Babylon a Krivoš u Kalů
- červenec, sobota 28. 7.: Rozhledna Rubačka u Oslaviček
- srpen, sobota 25. 8.:
Rozhledna Babylon u Mohelna
- září, sobota 29. 8.:
Rozhledna Klucanina u Tišnova
- říjen, sobota 27. 10.:
Tradičně na Svatou Horu za sv. Zdislavou
Výlety na kolech už tradičně organizuje Seniorklub, ale jsou nabídkou všem občanům.
-

Více o nás:
www.cykloturistika.webnode.cz (fotogalerie, diskuze, zprávy,…)
E-mail: kolavbitesi@email.cz
www.bitessko.com/turistika/cykloturistika
Informační centrum
a nejvíce na našich výletech

Karel Smolík, st.
častý účastník výletů

MĚSTSKÁ RESTAURACE „NAŠE BÍTEŠSKÁ“
Zkušebním provozem (Plesová sezóna: 14. 1. - 29. 2. 2012) městské restaurace prošlo
odhadem na 2.000 návštěvníků. Soustředili jsme se na poskytnutí redukované nabídky
studených a teplých jídel, kompletního spektra alkoholických (vč. regionálních ovocných
destilátů i exklusivních zahraničních destilátů) a nealkoholických nápojů. Pozitivním
rysem portfolia nápojů bylo zabezpečení servisu moravských tichých vín vč. sektů, která
měla u návštěvníků skvělý ohlas.
Od 1. března 2012 restaurace „najela“ na plnohodnotný provoz. Rozšířilo se spektrum nabízených pokrmů teplé i studené kuchyně ve dvou nabídkových řadách („Klasik“
a „Region“). Z reakcí hostů nám vyplývá, že čtvrteční menu podle M.D. Rettigové je dostatečně atraktivní téma a je oceňována kvalita a styl těchto historických receptů. Jako další
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

37

cíl do budoucna jsme si stanovili poskytovat dvě kvalitní dvouchodová denní menu za
výhodnou cenu (75,- Kč). Veškerá menu a jídelní lístky jsou zveřejněny na www.bitessko.
com. Na základě Vašich připomínek jsme od 1. dubna 2012 rozšířili provozní dobu. Závěrem bychom Vám rádi poděkovali za Vaše názory a podněty, které jsou pro nás mnohdy
inspirací (e-mail: restaurace@bitessko.com).
Na Váši návštěvu se těší
Tomáš Jelínek, ředitel IC a KK
Zdeněk Baláš, vedoucí provozu

SPORT
TURNAJ VE FLORBALU
Dne 10. března 2012 se uskutečnil další ročník již tradičního jarního bítešského turnaje ve florbalu v kategorii žáci. Letošního turnaje se zúčastnilo 5 družstev, z toho
bylo jedno domácí. Přijely dva týmy ze Zastávky (mladší a starší), jeden z Ivančic
a jeden z Oslavan. Turnaj byl zorganizován pro kluky 6. – 8. tříd. Hrálo se 2x10 minut
ve čtyřech hráčích na obou stranách + golman. Mladí Bítešáci začali turnaj s týmem ze
Zastávky ml. a začali dobře. Ještě 5 minut před koncem druhé půle vedli 4:1, ale pak
jakoby se výsledkem nechali uspat a v závěrečných minutách nakonec zápas prohráli
5:6. Podobné to bylo i v dalším zápase, i když už ne tak bohatém na branky. V tomto
zápase prohráli Bítešáci s Ivančicemi opět těsně 2:3. Třetí zápas se hrál s druhým z týmů
ze Zastávky st., se kterým jsme prohráli vysoko 0:6. Pořád ještě, i přes tři prohry, mohli
Bítešáci pomýšlet na stupně vítězů, ale bylo zapotřebí porazit tým z Oslavan. Kluci to
věděli a v posledním svém zápase na turnaji bojovali až do úplného konce, ale víc jak na
remízu 3:3 to nestačilo. A tak se Bítešáci s jedním bodem za remízu umístili na čtvrtém
místě právě před tým z Oslavan, a to díky lepšímu skóre. Na třetím místě se umístil
mladší tým ze Zastávky, na druhém místě byli hráči z Ivančic a na stupínek nejvyšší
vystoupal tým Zastávka st., který vyhrál všechny 4 zápasy. První tři týmy dostali samozřejmě zasloužené medaile, ale ani týmy na čtvrtém a pátém místě neodešly s prázdnýma rukama, každý účastník dostal malou sladkou odměnu. Co říci závěrem, myslím,
že turnaj se povedl, hrálo se čistě, padalo hodně gólů a kluci aspoň měli nějaké srovnání
výkonu s vrstevníky z jiných měst. Do příště snad jen lepší umístění bítešských barev.
Sponzory turnaje byli PBS a.s. Velká Bíteš, Labara s r.o. Jindřichov. Tak sportu zdar,
florbalu zvlášť.
Za TJ Spartak Velká Bíteš Robert Svoboda
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 4/12 KONANÉ DNE 6. ÚNORA 2012
• 2/4/12/RM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 3/12 ze dne 1.2.2012.
odpovědnost: rada města termín: 6.2.2012
• 3/4/12/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému
EKOLAMP se společností EKOLAMP s. r. o., I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10.2.2012
• 4/4/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Smlouvu o realizaci přeložek týkající se
modernizace dálnice D1 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem
Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13.2.2012
• 5/4/12/RM - rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 4 v domě U Stadionu č. p. 276 ve
Velké Bíteši na dobu neurčitou od 1.4.2012.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.3.2012
• 6/4/12/RM - rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 2 v domě U Stadionu č. p. 280 ve
Velké Bíteši na dobu neurčitou od 1.4.2012.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.3.2012
• 7/4/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 017 v domě Jihlavská č. p. 282 ve Velké Bíteši.
odpovědnost: ENCOM termín: 29.2.2012
• 8/4/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 023 v domě Jihlavská č. p. 282 ve Velké Bíteši.
odpovědnost: ENCOM termín: 29.2.2012
• 9/4/12/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
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících:
1. Smlouva číslo: AD1/2012 s dopravcem, BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš
2. Smlouva číslo:189/2012 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 uvedené
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se týkají poskytování méně než 50 000 km
veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.
odpovědnost: odbor správní termín: 15.2.2012
• 10/4/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce
1668/16, 147 54 Praha 4 na výkon autorského dozoru na stavbě „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská –
2. etapa“ za cenu 46.750 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20.2.2012
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• 11/4/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně převzít stavby polních cest C-1, C-2 a C-4
v k. ú. Holubí Zhoř do majetku města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13.2.2012
• 12/4/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka, Preslova 87,
602 00 Brno na provedení průzkumných prací a vypracování projektové dokumentace „Oprava
stropních panelů střechy kulturního domu ve Velké Bíteši“ za cenu 29.600 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20.2.2012
• 13/4/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 55, spočívající v návrhu na
zařazení části plochy zahrad a sadů na částech pozemků p. č. 911/1, 910 a 909 v k. ú. Velká Bíteš
o celkové ploše cca 1200 m2 v prostoru za stávajícím rodinným domem č. p. 293 na ulici Nová čtvrť do
zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech, do Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 13.2.2012
• 14/4/12/RM – rozhoduje podat žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce Masarykova náměstí
– přestupní terminál“ v rámci ROP Jihovýchod v oblasti podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti
a veřejné dopravy, realizovat projekt a souhlasí s podobou jeho financování tak, jak je navržena
v podané žádosti o dotaci, a zavazuje se spolufinancovat projekt a financovat veškeré nezpůsobilé
i provozní výdaje Projektu, aby bylo dosaženo všech závazných výstupů Projektu a ten byl v provozní
fázi plně udržitelný.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.2.2012
• 15/4/12/RM – bere na vědomí oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Velká Bíteš na rok
2012 a doporučuje ZM schválit rozpočet.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13.2.2012
• 16/4/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2116900072 se společností
Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka.
odpovědnost: informatik termín: 29.2.2012
• 17/4/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemky parc. č. 1568/6,1569/2, 1569/3,
1569/4, 1569/5, 1570/6 o celkové výměře 757 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do majetku města Velká
Bíteš od vlastníka za kupní cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1.4.2012
• 18/4/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem Jednota, spotřební družstvo Velké
Meziříčí, IČ 000 32 344, Třebíčská 1173, 594 18 Velké Meziříčí, na pronájem nebytového prostoru
– prodejny potravin ul. Hybešova č. p. 241 ve Velké Bíteši o celkové podlahové ploše 215,70 m2 od
1.3.2012 za nájemné 40.000 Kč/rok a rozhoduje ukončit nájemní smlouvu se společností MANFOOD
s.r.o. dohodou ke dni 7.2.2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29.2.2012
• 19/4/12/RM – schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.535 Kč Bítešské kapele na uhrazení výdajů za
elektrickou energii čerpanou v objektu hudební zkušebny na Vlkovské ul. ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.3.2012
• 20/4/12/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. bere
na vědomí zápis z 1. zasedání dozorčí rady ze dne 19.1.2012 a přijímá cenovou nabídku společnosti
COMPAG CZ s.r.o., IČ 622 41 630, V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň na vypracování auditu společnosti
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Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. za cenu 16.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: rada města termín: 13.2.2012
• 21/4/12/RM – jmenuje pana Mgr. Aleše Koubka a pana Ctibora Velebu členy školské rady Základní
školy Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 6.2.2012
• 22/4/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem Cestovní kancelář – REKO – Aleš
Kotačka, IČ 456 42 460, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, na pronájem nebytového prostoru č. 103
– prodejny v domě Masarykovo náměstí č. p. 7, Velká Bíteš, o celkové podlahové ploše 54,95 m2 od
8.2.2012 za nájemné 600 Kč/m2/rok a současně rozhoduje ukončit nájemní smlouvu s paní Vladimírou
Jirdovou dohodou ke dni 7.2.2012. Dále rozhoduje ukončit nájemní smlouvu s nájemcem Cestovní
kancelář – REKO – Aleš Kotačka, IČ 456 42 460, na pronájem nebytového prostoru – prodejny
v domě Masarykovo náměstí č. p. 86, Velká Bíteš dohodou ke dni 7.2.2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.2.2012
• 23/4/12/RM – schvaluje výši úhrad za poskytování pečovatelské služby od 1.2.2012 dle žádosti
Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel termín: 1.2.2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 5/12 KONANÉ DNE 20. ÚNORA 2012
• 2/5/12/RM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 4/12 ze dne 6.2.2012.
odpovědnost: rada města termín: 20.2.2012
• 3/5/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „III/3791 Velká Bíteš –
Vlkovská – 2. etapa“ se zhotovitelem M-SILNICE a.s., kterým se mění termín realizace a snižuje se
cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5.3.2012
• 4/5/12/RM – bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce z inspekční činnosti provedené
v Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace ve dnech 14., 15. a 16.12.2011.
odpovědnost: rada města termín: 20.2.2012
• 5/5/12/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 18 o velikosti 1+0 v DPS ve Velké Bíteši,
Družstevní 584 od 1.3.2012, nájemné 36,58 Kč/m2/měsíc stanovené dle podmínek přidělené dotace
na výstavbu bytů ve 3. patře.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM, pečovatelská služba termín: 29.2.2012
• 6/5/12/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu pozemku parc. č. 1022 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 117 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš
za nájemné 9 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou, přičemž nájemní smlouvu lze vypovědět v 3 měsíční
výpovědní lhůtě, a to k 1. dni měsíce následujícího po jejím doručení druhé ze smluvních stran.
odpovědnost: majetkový termín: 1.3.2012
• 7/5/12/RM – schvaluje odpisový plán pro rok 2012 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury
města Velké Bíteše, příspěvková organizace č. j. MÚVB/865/12.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31.3.2012
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• 8/5/12/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 1/2012 ze dne 2.2.2012 a doporučuje
ZM na základě žádosti osadního výboru zvýšit počet členů osadního výboru Košíkov z 6 na 7 a zvolit
jeho členem p. Radomíra Kozu.
odpovědnost: starosta termín: 10.4.2012
• 9/5/12/RM - bere na vědomí inventarizační zprávu o řádné inventarizaci majetku města Velká Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 20.2.2012
• 10/5/12/RM – rozhoduje na základě žádosti Občanského sdružení LUNGTA nepřipojit se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
odpovědnost: starosta termín: 29.2.2012
• 11/5/12/RM - rozhoduje na základě žádosti Moravské národní obce vyvěšovat moravskou vlajku na
radnici ve Velké Bíteši dne 5. července při příležitosti státního svátku - Dne slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje.
odpovědnost: starosta termín: 29.2.2012
• 12/5/12/RM - bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí
86, příspěvková organizace o realizaci projektů v MŠ ve školním roce 2011/2012.
odpovědnost: rada města termín: 20.2.2012
• 13/5/12/RM - bere na vědomí Almanach k projektu „Snížení energetické náročnosti objektu
Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538 ve městě Velká Bíteš“.
odpovědnost: rada města termín: 20.2.2012
• 14/5/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 2+kk v domě č. 249 na
ulici Návrší ve Velké Bíteši od 1.3.2012, nájemné 55,- Kč/m2/ rok + stanovená valorizace nájmu, na
dobu jednoho roku, s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou, pokud budou nájemce plnit své
povinnosti a řádně platit v termínu nájem a služby.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 29.2.2012
•15/5/12/RM – souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvková organizace dle žádosti č. j. MÚVB/907/12.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 29.2.2011
• 16/5/12/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Lesy České
republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové na pozemku parc. č. 13 v k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27.2.2012
• 17/5/12/RM – rozhoduje předběžně souhlasit s předloženým návrhem úpravy parkování vozidel na
nám. Osvobození ve Velké Bíteši. RM současně podmiňuje tento souhlas tím, že akce bude prováděna
pod dozorem zástupců města a na náklady žadatelů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.9.2012
• 18/5/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 15 ke smlouvě o pronájmu lesní půdy ze dne 30.1.2002
s Lesy města Velká Bíteš s.r.o., Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, jehož předmětem je stanovení
nájemného pro rok 2012 ve výši 1.600.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 21.2.2012
• 19/5/12/RM – rozhoduje souhlasit s poskytnutím znaku města společnosti KOMPAKT spol. s r.o.
pro vydání mapy dle žádosti č. j. MÚVB/984/12.
odpovědnost: starosta termín: 29.2.2012
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• 20/5/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 2729/1 o výměře
1320 m2 v k. ú. Velká Bíteš, včetně strojního zařízení za účelem provozování betonárky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29.2.2012
• 21/5/12/RM – rozhoduje poskytnout dotace dle návrhu kulturní komise takto:
Kolpingova rodina Velká Bíteš 35.000 Kč, Bítešan 20.000 Kč, Římskokatolická farnost Velká Bíteš
30.000 Kč, Bítešský hudební půlkruh 50.000 Kč, Český svaz včelařů, ZO Velká Bíteš 12.000 Kč, Český
svaz chovatelů, ZO Velká Bíteš 10 000 Kč, Svaz diabetiků, územní org. Velká Bíteš 10.000 Kč, Pionýrská
skupina Velká Bíteš 18.000 Kč, SDH Velká Bíteš 10.000 Kč, Bonsai club 5.000 Kč, Myslivecké sdružení
Velká Bíteš 8.000 Kč, Moravský rybářský svaz, MO Velká Bíteš 10.000 Kč
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.3.2012
• 22/5/12/RM – rozhoduje poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Žďár nad Sázavou
na provoz denního stacionáře NESA a osobní asistenci ve Velkém Meziříčí ve výši 45.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.3.2012
• 23/5/12/RM – pověřuje vedoucího odboru majetkového přípravou projektu stavebních míst
v lokalitě Na Výsluní II (zkrácený text – úplné znění na www.vbites.cz). V případě neúspěchu jednání
s majiteli pozemků v dané lokalitě pověřujeme zpracováním návrhu náhradní lokality.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.3.2012
• 24/5/12/RM – pověřuje stavební úřad vytvořením a zveřejněním databáze soukromých pozemků,
které jsou v katastru města vhodné k výstavbě, po dohodě s jejich vlastníky. Uveřejnění v tomto
seznamu nenahrazuje souhlas vlastníka s prodejem pozemku.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.3.2012
• 25/5/12/RM – pověřuje ředitele ICKK oslovením spolků a organizací pro uspořádání Bítešského
kulturního léta a zpracováním jeho celkové koncepce.
odpovědnost: ředitel termín: 31.3.2012
• 26/5/12/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
pověřuje jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. zajištěním průběžného úklidu komunikací
a chodníků města v zimním období při zlepšení klimatických podmínek.
odpovědnost: jednatel termín: zimní období
• 27/5/12/RM – rozhoduje vyjádřit zásadní nesouhlas se záměrem plošného zrušení výkonu státní
správy v území a pověřuje starostu města zasláním dopisu k podpoře stanoviska Svazu měst a obcí ČR
ve věci připravovaného řešení výkonu státní správy v území.
odpovědnost: starosta termín: 29.2.2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 6/12 KONANÉ DNE 26. ÚNORA 2012
• 2/6/12/RM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 5/12 ze dne 20.2.2012.
odpovědnost: rada města termín: 20.2.2012
• 3/6/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout peněžité dary ve výši 24.364 Kč a ve výši
23.366 Kč jako refundaci nákladů vynaložených na výměnu oken v pronajatých bytech.
odpovědnost: odbor majetkový, finanční termín: 12.3.2012
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• 4/6/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc. č. 1339/1 – orná
půda o výměře cca 3430 m2 (přesná výměra bude určena dle geometrického plánu) za cenu
2.700.000 Kč s tím, že pro výkup bude použit schválený úvěr od KB a rozhoduje uzavřít Smlouvu
o rezervaci nemovitosti s Ing. Michaelou Sommerovou – REALITY D1 & FINANCE, IČ: 633 66 860,
Glinkova 7, 623 00 Brno.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12.3.2012
• 5/6/12/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí.
odpovědnost: tajemnice termín: 12.3.2012
• 6/6/12/RM - navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/12 takto:
Místo konání: Zasedací síň radnice, Masarykovo nám. 87, Velká Bíteš
Doba konání: 12.3.2012 v 17:00 hod.
odpovědnost: rada města termín: 12.3.2012
• 7/6/12/RM – pověřuje radního pro kulturu Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka zpracováním pravidel
grantového programu pro podporu bakalářských nebo diplomových prací vysokoškolských studentů,
týkajících se města Velká Bíteš, která budou přínosem pro město v oblasti urbanismu, oblasti kultury
nebo oblasti společenského života města.
odpovědnost: radní pro kulturu termín: 31.3.2012
• 8/6/12/RM – revokuje usnesení Rady města Velká Bíteš č. 7/2/12/RM ze dne 23.1.2012 tak, že
rozhoduje nezveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 760/1 – ostatní plocha (sportoviště
a rekreační plocha) o výměře 18 m2 (3x6m) v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: majetkový termín: 5.3.2012

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 11/12 KONANÉHO DNE 23. LEDNA 2012
• 1/11/12/ZM: určuje ověřovateli zápisu Františka Kratochvíla a JUDr. Alenu Malou.
• 3/1/11/12/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 1.11, spočívající ve změně funkčního využití na
částech obecních pozemků p. č. 1198/1, 1198/2, 1196/2, 1196/3, 1196/6 a 1196/11 v k. ú. Velká Bíteš
z plochy sídelní zeleně na plochu pro bydlení v bytových domech, do Zadání Změny č. 6 ÚP dle
návrhu města Velká Bíteš.
• 3/2/11/12/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčích změn 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 a 15, spočívajících
ve změně funkčního využití zastavitelné plochy pro bydlení v bytových domech (Bb) na pozemcích
p. č.2538/7, 2538/30, 2539/102, 2538/27, 2538/28, 2539/100 a 2539/101 v k. ú. Velká Bíteš v ulici
Pod Babincem na zastavitelnou plochu pro bydlení v samostatně stojících rodinných domech (Bm)
s podmínkou omezení podlažnosti rodinných domů na 2 nadzemní podlaží, do Zadání Změny
č. 6 ÚP dle návrhu.
• 3/3/11/12/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 10, spočívající ve změně funkčního využití
zastavitelné plochy pro bydlení v bytových domech (Bb) na pozemcích p. č.2538/7, 2538/30, 2539/102,
2538/27, 2538/28, 2539/100 a 2539/101 v k. ú. Velká Bíteš v ulici Pod Babincem na zastavitelnou
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plochu pro bydlení v samostatně stojících rodinných domech (Bm) s podmínkou omezení podlažnosti
rodinných domů na 2 nadzemní podlaží a s podmínkou zpracování urbanistické studie celkové
zástavby, do Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
• 3/4/11/12/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 16, spočívající ve změně využití parcely č. 226
v k. ú. Velká Bíteš, na které se nachází rodinný dům č. p. 202 v majetku města Velká Bíteš, ze současného
funkčního využití dle platného ÚP – plocha pro dopravu, parkoviště (D) na funkční využití - plocha
bydlení předměstského typu (Bm), do Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
• 3/5/11/12/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 34, spočívající ve změně využití části plochy
louky na pozemcích p. č.2281/17 a 2281/1 v k. ú. Velká Bíteš v lokalitě za sídlištěm Chobůtky na
plochu malé vodní nádrže, do Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
• 3/6/11/12/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 45, spočívající v návrhu na vymezení plochy pro
bydlení v bytových domech na pozemcích p. č. 2055, 2052, 2051 a 2048 v k. ú. Velká Bíteš o celkové
výměře cca 1,45 ha v lokalitě za areálem AGROPODNIKU, a.s., Velké Meziříčí na ul. kpt. Jaroše, do
Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
• 3/7/11/12/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 53, spočívající v návrhu na zařazení části pozemku
p. č. 926/1 v k. ú. Velká Bíteš do zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech a dále v zařazení části
pozemku p. č. 926/1 do plochy stávajícího bydlení Bm, do Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
• 3/8/11/12/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 54, spočívající v návrhu na zařazení pozemku
p. č. 2751 v k. ú. Velká Bíteš do zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech (Bm), do Zadání
Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
• 4/11/12/ZM: rozhoduje realizovat projekt „Vytvoření MKDS města na ulici Lánice a části
Masarykova náměstí a vybudování dohledového pracoviště na obvodním oddělení Policie ČR Velká
Bíteš“ v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012.
odpovědnost: informatik termín: 31.1.2012

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 12/12 KONANÉHO DNE 13. ÚNORA 2012
• 1/12/12/ZM: určuje ověřovateli zápisu Karla Navrátila a Jana Pavlíčka.
• 3/12/12/ZM: rozhoduje poskytnout Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková
organizace bezúročnou půjčku ve výši 300.000 Kč se splatností nejpozději do 31.12.2012 a rozhoduje
uzavřít předloženou smlouvu o půjčce.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.4.2012
• 4/12/12/ZM: rozhoduje přijmout dlouhodobý úvěr ve výši 4,5 mil. Kč na financování stavby
„III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“ a uzavřít smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., Na
Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27.2.2012
• 5/12/12/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření č. 20/2011 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok
2011 schválené radou města dne 19.12.2011 a příjmy a financování, výdaje k 31.12.2011.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13.2.2012
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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• 6/12/12/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2012 v předloženém znění včetně
závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13.2.2012
• 7/12/12/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek č. 4 dle situačního plánu, tj. část pozemku parc.
č. 60 – orná půda a část pozemku parc. č. 61 – orná půda a část pozemku parc. č. 62 – orná půda,
o celkové výměře cca 1032 m2, v k. ú. Ludvíkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš s podmínkou, že
v kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího dokončit výstavbu rodinného domu na předmětném
pozemku do 7 let od data nabytí, přičemž za nesplnění této podmínky bude kupující, popř. jeho
právní nástupce, povinen uhradit městu smluvní pokutu ve výši 200 Kč/m2. Pozemek bude převeden
s tím, že pro město Velká Bíteš bude sjednáno předkupní právo. Náklady spojené s geometrickým
oddělením pozemku a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29.2.2012
• 8/12/12/ZM: rozhoduje nezveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 244/1- ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 46 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29.2.2012
• 9/12/12/ZM: souhlasí se stažením bodu 9 „Projednání návrhu na odprodej komunikace, chodníků
a veřejného osvětlení v ulici Za Kapličkou“ z programu zasedání zastupitelstva města.
odpovědnost: starosta termín: 13.2.2012
• 10/12/12/ZM: souhlasí se stažením bodu 10 „Úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1339/1 v k. ú.
Velká Bíteš“ z programu zasedání zastupitelstva města.
odpovědnost: starosta termín: 13.2.2012
• 11/12/12/ZM: rozhoduje uzavřít „Smlouvu o realizaci přeložek“ ve znění protinávrhu města Velká
Bíteš předloženém na zasedání ZM dne 13.2.2012, týkající se úpravy vzájemných vztahů mezi městem
Velká Bíteš a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci
546/56, Praha 4, PSČ 140 00, při přestavbě resp. přeložkách pozemních komunikací a nadjezdů ve
vlastnictví města Velká Bíteš v souvislosti s modernizací dálnice D1.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29.2.2012
• 12/12/12/ZM: rozhoduje bezúplatně převzít stavby polních cest C-1, C-2 a C-4 v k. ú. Holubí Zhoř
do majetku města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29.2.2012
• 13/1/12/12/ZM: dává souhlas společnosti BC Energy s r.o., IČO:29278201 s výstavbou BPS ve Velké
Bíteši na pozemku p. č.1084/1 v k. ú. Velká Bíteš a se souvisejícím sjezdem na místní komunikaci, za
podmínky smluvního zajištění splnění těchto podmínek výstavby:
úhrada příspěvku ve výši 5 mil. Kč do rozpočtu města
garance dodávky tepla pro potřeby města v ceně 150 Kč/GJ bez DPH v min. objemu 5000GJ/rok
bezplatná likvidace trávy z městské zeleně v BPS.
Tento souhlas zaniká, pokud nebudou do vydání územního rozhodnutí uzavřeny mezi městem Velká
Bíteš a společností BC Energy s r.o. smlouvy upravující
úhradu příspěvku ve výši 5 mil. Kč do rozpočtu města
garanci dodávky tepla pro potřeby města v ceně 150 Kč/GJ bez DPH v min. objemu 5000GJ/rok
bezplatnou likvidaci trávy z městské zeleně v BPS.
46

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Duben 2012

ZM současně pověřuje starostu jednat o návrhu smluvní dokumentace, která bude zajišťovat splnění
uvedených podmínek.
odpovědnost: starosta termín: 10.4.2012
• 13/2/12/12/ZM: dává souhlas společnosti BIOGAS OKS, s r.o., IČO:29183235 s výstavbou BPS
v Holubí Zhoři na pozemcích p. č 5408, 5415 v k. ú. Holubí Zhoř, za podmínky smluvního zajištění
splnění těchto podmínek výstavby:
úhrada příspěvku ve výši 3 mil. Kč do rozpočtu města
úhrada pravidelného ročního příspěvku 250 000 Kč do rozpočtu města.
Tento souhlas zaniká, pokud nebudou do vydání územního rozhodnutí uzavřeny mezi městem Velká
Bíteš a společností BIOGAS OKS, s r.o. smlouvy upravující
úhradu příspěvku ve výši 3 mil. Kč do rozpočtu města
úhrada pravidelného ročního příspěvku 250 000 Kč do rozpočtu města.
ZM současně pověřuje starostu jednat o návrhu smluvní dokumentace, která bude zajišťovat splnění
uvedených podmínek.
odpovědnost: starosta termín: 10.4.2012
• 14/12/12/ZM: schvaluje Program prevence kriminality města na rok 2012 a rozhoduje realizovat
projekt „Vytvoření městského kamerového dohlížecího systému ve Velké Bíteši“ v rámci Programu
prevence kriminality MV ČR na rok 2012.
odpovědnost: informatik termín: 15.2.2012
• 15/12/12/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, zastoupeným JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského
kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.
odpovědnost: odbor správní termín: 15.2.2012
• 16/12/12/ZM: rozhoduje zrušit pozastavení zveřejňování záznamů ze zasedání Zastupitelstva
města Velká Bíteš a rozhoduje za účelem informování občanů zveřejňovat videozáznamy ze zasedání
Zastupitelstva města Velká Bíteš na webových stránkách města s tím, že přístup k nim bude omezen
pouze pro osoby, které mohou nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a kterým bude informatikem
MěÚ přiděleno přihlašovací heslo na základě jejich žádosti.
odpovědnost: informatik termín: 1.3.2012
• 17/12/12/ZM: bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2012 konaného dne 18.1.2012
a pověřuje místostarostu zpracováním podkladů pro elektronickou aukci při zadávání veřejných zakázek.
odpovědnost: místostarosta termín: 10.4.2012
• 18/12/12/ZM: bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 5/2012 konaného dne
4.1.2012.
odpovědnost: kontrolní výbor termín: 13.2.2012
• 19/12/12/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 55, spočívající v návrhu na změnu zařazení části
plochy zahrad a sadů na částech pozemků p. č. 911/1, 910 a 909 v k. ú. Velká Bíteš o celkové ploše
cca 1200 m2 v prostoru za stávajícím rodinným domem č. p. 293 na ulici Nová čtvrť na zastavitelnou
plochu bydlení v rodinných domech, do Zadání Změny č. 6 ÚP dle návrhu.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Aktualizace reklamy Českomoravské stavební spořitelny v březnovém Zpravodaji
v telefonních číslech:
pondělí - Nožička Josef, ml. tel. 602 371 409
úterý - Nožička Josef,st. tel.. 608 366 189
„Koupím byt 4+1 ve Velké Bíteši. Rychlé jednání. Tel. č. 773500753“.

Podnikatelé mají nyní možnost na webových stránkách

www.bitessko.com

zdarma uveřejnit svoji inzerci v sekci Byznys zóna.
Je možno vložit svoji poptávku, nabídku nebo inzerci v oblasti:
služeb, auto – moto, pro děti, seznámení, nemovitosti, zvířata, zaměstnání a jiné.

Tec

SOBOTA 21. DUBNA 2012
Zpravodaj města Velká Bíteš vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše.
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, tel.: 566 532 342, e-mail: program@bitessko.com, www. velkabites.cz
Odpovědná redaktorka: Silvie Kotačková, Grafický návrh: Ondřej Šimeček, Náklad: 2 100 výtisků
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280.
Sazba, osvit, tisk: EUROTISK s. r. o., Uherský Brod
Uzávěrka pro květen 2012: 16. duben 2012. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč
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„ZMRAZTE A ODSTRAŇTE TUKOVÉ POLŠTÁŘE”

AKČNÍ CENA: 1500 / 1 partie ( 30 minut)

Kryolipolýza ?
Jde o proces řízeného ZMRAŽENÍ tukových buněk, jejich obsah
zkrystalizuje, díky čemuž tuková buňka odumře a je z těla odstraněna
prostřednictvím lymfatického systému.
Vědecké studie prokázaly, že již po první proceduře liposukce zmražením
(kryolipolýza) se množství podkožního tuku sníží min. o 25 % a efekt dále vzrůstá
v průběhu následujících měsíců. Navíc oproti ostatním způsobům liposukce je
úbytek tuku ihned pozorovatelný u každého jedince a tukové buňky jsou trvale pryč.
Kryolipolýza je metoda nechirurgická, neinvazivní, BEZBOLESTNÁ, má
nulovou rekonvalescenci – klient se může hned po procesu vrátit ke svému
běžnému způsobu života.
Metoda si neklade požadavky ani na
Vaše stravovací návyky, užívání léků
nebo cvičení.
Bližší informace a objednávky:
Kosmetický salón Iveta
Tel: 775/280990, E-mail:
I.simkova@seznam.cz
Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88, Na
Staré poště
Dále nabízíme: kosmetiku,
Semipermanetní řasy, nehtovou
modeláž, pedikúru, líčení – svatební,
denní, večerní

www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Kpt. Jaroše 252, Velká Bíteš
tel.:/fax: 566 520635
nabízí široký sortiment zboží, jak pro zemědělce, zahrádkáře a kutily, tak i pro řemeslníky.
Zvláště upozorňujeme na širokou nabídku hutního materiálu!
Dále nabízíme:
• zahradnické substráty •
• kompletní sortiment krmných směsí, doplňkových krmných směsí a vitamixů •
• řetězy, pletiva, svářecí materiály •
• ruční a elektrické nářadí •
• drogistické zboží •
• ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy a obuv •
• zednické nářadí •
• pařáky pozinkované, smaltované •
• skleníky, fóliovníky a mnoho dalšího zboží •
Akce: sleva na oleje WD a maziva 3-in-1 10%, sleva na krmení pro psy 10kg jen za 159,Prodejní doba: Po až Pá 7.30 - 16.30 hodin
So 8.00 - 11.00 hodin
Náš sortiment je tu pro Vás!

Tehnické služby Velká Bíteš
spol. s r.o.
Masarykovo nám. 88
595 01 Velká Bíteš
Vyhlašují záměr pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 23 m2. Prostor je umístěn
v 2NP nově rekonstruované budovy č. p. 88 ul. Masarykovo nám. Podrobné informace budou
v případě zájmu podány přímo u zadavatele a to ve dnech pondělí až pátek od 6.00 do
14.30 hodin, mimo uvedenou dobu po dohodě na tel. čísle 777 949 128.
Nabídka musí obsahovat:
jméno, přesnou adresu fyzické nebo právnické osoby, IČ, DIČ
živnostenský list nebo výpis z OR (právnické osoby)
čestné prohlášení, že proti žadateli není vedeno konkurzní řízení a že nemá v evidenci
daní, zdravotního pojištění či sociálním zabezpečení zachyceny nedoplatky
účel pronájmu
nabídka nájemného v Kč/m2/rok (související provozní náklady budou účtovány
samostatně)
délka pronájmu
Nabídky s požadovanými údaji zašlete nebo osobně doručte na adresu zadavatele
(viz výše) a to nejpozději do 30. 4. 2012. Prohlídka prostor bude umožněna po dohodě.
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stavební
s.r.o.
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DOPRODEJ�BYTŮ V�BLOKU “B”
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tel:�602�743�950

bydleni.sok.cz
S.O.K.�stavební,�s.r.o.
IČ:�255�48�484
web:�bydleni.sok.cz
e-mail:�bytybites@sok.cz
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Hrotovická�162
průmyslová�zóna
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Finanční�partner

Podrobné informace

na internetových stránkách

www.zahradamatusu.cz

Jaro plné ovoce v Zahradě Matúšů
Jahodové jaro: široká nabídka stáleplodících
i velkoplodých odrůd, truhlíkové jahody, lesní
jahody, od dubna NOVINKA White Dream
– ananasové jahody, s bílými plody
Království drobného ovoce: maliny, ostružiny,
ostružinomaliny, borůvky - kanadské i kamčatské,
brusinky, klikvy, rybízy, angrešty, muchovník, goji,
klanopraška čínská, minikiwi, fíkovník, velkoplodé
rakytníky, lísky, aronie
Ovocné stromy: švestky odolné vůči šárce,
rezistentní jabloně, hrušně, třešně – včetně
samosprašných, višně, meruňky, broskve, ořešáky,
moruše, kdoule, mišpule, oskeruše, jeřáby,
SLOUPOVITÉ A VŘETENOVÉ JABLONĚ

Dále nabízíme: okrasné keře, trvalky, skalničky
a skalkové jehličiny, kyselomilné rostliny, okrasné
stromy, túje a jiné rostliny vhodné pro živé ploty,
trávy, solitérní vzrostlé stromy a jehličiny
Široká nabídka substrátů a kůr, hnojiva, postřiky,
osiva a cibuloviny, keramické a plastové květináče,
sezónní dekorace
Od dubna: široká nabídka letniček a balkonových
rostlin

Přijeďte si vybrat rostliny
přímo k pěstiteli!
KDE NÁS NAJDETE:
Horní Lhotice
Kralice nad Oslavou
GPS: 49°12‘28.661“N, 16°13‘11.738“E
tel.: 728 015 574
e-mail: info@zahradamatusu.cz

D1

HORNÍ

LHOTICE 42

Kralice nad. Osl

Rosice

BRNO

Otevírací doba: Po - Pá 10:00 – 17:00, So 8:00 - 13:00
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