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sLovo z raDniCe

Vážení spoluobčané

Hlavním tématem debat ve městě se v minulém měsíci 
stalo bezpochyby rozšíření kapacity městských mateřských 
škol. Vedení města potvrdilo veřejnosti dne 10. dubna na 
zasedání zastupitelstva svůj zájem na řešení této situace. 
Navrhnuto je přebudování přízemí městského objektu  
v Lánicích, ve kterém je dnes umístěno v patře středisko 
praktické výuky SOŠ Jana Tiraye. Toto řešení přinese rodi-
čům možnost umístit svoje děti ve dvou nových třídách. 
Projektem předpokládané rozšíření kapacity školek je do 50 
míst. Výhoda tohoto řešení je v tom, že se podaří koncepčně 
vyřešit zanedbaný a technicky nevyhovující stav přízemí stávajícího objektu města. Do 
budoucna je pak reálné, po případném vymístění stávajících učeben z 1. patra do hlavního 
objektu SOŠ na Tyršovu ulici, dokončit rekonstrukci zbývajících prostor v 1. patře objektu 
a jejich přestavbu rovněž pro účely mateřské školy. 

Zahájení rekonstrukce ulice Vlkovské se opět oddálilo. Důvodem jsou nedokončené pří-
pravné administrativní práce na této akci ze strany Kraje Vysočina. V současné době město 
proto Kraji pomáhá s uzavírání nájemních smluv s majiteli pozemků, dotčených výstavbou. 
Společné úsilí by mělo být završeno vydáním stavebního povolení na rekonstrukci vozovky 
a zahájením vlastní stavby.

Na konci měsíce dubna bylo ukončeno přijímání přihlášek do vyhlášených výběrových 
řízení na pozice ředitelů u obou mateřských škol, základní školy a střední odborné školy. Do 
konce tohoto měsíce by pak mělo být rozhodnuto, kdo tyto školy na dalších šest let povede.

Práce na investičních akcích města jsou nejvíce zřejmé na kulturním domě, okolo kte-
rého poměrně svižně vyrostlo lešení. Již v závěru minulého měsíce byly zahájeny práce 
na výměně oken a zateplení objektu. Dodatečně bude nutné provést také sanaci některých 
staticky oslabených prvků nosné konstrukce stropu kulturního domu, které nebyly zohled-
něny v původním projektu zateplení a které by při neřešení do budoucna představovaly jisté 
riziko pro užívání tohoto objektu.

Dalšími pracemi v oblasti mezi kulturním domem a kostelem budou pak dokončení 
dlažby chodníku u hřbitovní zdi, 2. etapa opravy hřbitovní zdi a oprava hradeb v prostoru 
u kostela.

Intenzivně připravujeme zahájení dalších akcí, kterými budou zejména opravy městských 
domů na náměstí a oprava zadní strany radnice, realizované za finančního přispění státní 
dotace, nebo rekonstrukce vodovodu v Ludvíkově. Rovněž budou průběžně realizovány 
drobné stavební práce a úpravy na městských komunikacích Technickými službami.
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Od poloviny minulého měsíce rovněž jednáme s jednatelem firmy Outulný o úpravě 
projektu zahájené stavby průmyslové haly v průmyslové zóně u dálnice, která je již dnes 
viditelná na levé straně při příjezdu od Náměště nad Oslavou. Tato stavba, která byla pravo-
mocně povolena na konci volebního období minulého vedení radnice, bude jistě se svými 
rozměry cca 250 x 100 m a výškou cca 14m dominantou celé průmyslové zóny. Její případné 
oddálení od krajské komunikace nebo částečné zmenšení by jistě bylo alespoň částečným 
zlepšením stávajícího vyprojektovaného stavu.

minulý měsíc jsem na tomto místě psal, že si vážím lidí, kteří podporují novou městskou 
restauraci „Naše bítešská“ a dávají ji šanci na úspěch. Chtěl bych proto již nyní poděko-
vat za to, že vás je stále více, kteří tak činíte.  Protože však kulturní dům není jen restau-
race, opětovně bych vás rád pozval 11. května na I. Bítešskou ochutnávku vína v kulturním 
domě s Houslovou muzikou Bítešan. Jožka Šmukař se svoji cimbálovou muzikou, avizovaný 
původně na tuto akci, bude pak hostem II. Bítešské ochutnávky vína, která se uskuteční  
8. června 2012.

Ing. milan Vlček
  starosta města

zveme vás

každou středu v měsíci květnu 2012 od 9.30 do 11.30 hodin
maTeřskÉ CenTrUm BÍTeŠáČek 
V prostorách solné jeskyně, masarykovo nám. 88

od 20. března do 31. května 2012
vÝsTava oBrazů mgr. miLana magniHo
Za mlýny na Bílém potoce
Organizuje: městské muzeum ve Velké Bíteši, masarykovo nám. 5

od 22. května do 1. června 2012
vÝsTava oBrazů - jan a jiřÍ oDvárkovi
Výstavní síň, masarykovo nám. 5
Pořádá: Informační centrum a Klub kultury 

středa dne 2. května 2012 v 18 hodin
BeseDa s BonsajovoU TÉmaTikoU
Tipy, rady, ukázky
Přednáší: Jiří Jašek, zakladatel Bonsai clubu Bobrbiš
městská knihovna, masarykovo nám. 85, Velká Bíteš
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sobota dne 5. května 2012 v 8 hodin 
vÍTánÍ PTaČÍHo zPĚvU veLká BÍTeŠ
Sraz u altánu ZŠ Velká Bíteš Sadová 579 
Průvodce: Ivo Hertl
Pořádá: Česká společnost ornitologická ve spolupráci se ZŠ Velká Bíteš

Pátek dne 11. května 2012 v 17 hodin
i. BÍTeŠská oCHUTnávka vÍna
Host: Houslová muzika Bítešan
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

sobota dne 12. května 2012 od 13 hodin
vÝsTava BonsajÍ
Nádvoří Základní umělecké školy, Hrnčířská ulice,
Od 14 hodin vystoupí děti z mŠ U Stadionu, koná se za každého počasí
Pořádá: Bonsai club Velká Bíteš

sobota dne 12. května 2012 v 8.30 hodin
iv. roČnÍk „o BÍTeŠskÝ roHLÍk“
Turnaj mládeže - judo
Sportovní hala TJ Spartak, Tyršova 617, kontakt: Ondřej Blaha, tel. č. 720 395 739

neděle dne 13. května 2012 od 12 hodin
TraDiČnÍ 6. ŽeHnánÍ moTorek na masarYkovĚ námĚsTÍ
Organizuje: Farnost Velká Bíteš

Úterý 15. května 2012 v 19 hodin
vioLonCeLLovÉ DUo DominikY a jiřÍHo HoŠkovÝCH
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

středa dne 16. května 2012 ve 14 hodin 
PraviDeLná sCHůzka seniorkLUBU
Navštíví nás pěvecký sbor a zpěváčci národopisného souboru Bítešan
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482

středa dne 16. května 2012 v 17 hodin
BeseDa na TÉma „FinanČnÍ gramoTnosT oBČanů“ 
Výstavní síň, masarykovo nám. 5
Pořádá: Informační centrum a Klub kultury a Informační a poradenské centrum Radek Žďárský
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Čtvrtek dne 17. května 2012 od 15 do 17 hodin
BaBY CLUB
v mateřské škole na masarykově náměstí

Čtvrtek dne 17. května 2012 ve 14.30 hodin
BeseDa s LÉkařem záCHrannÉ zDravoTnÍ sLUŽBY
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Územní organizace Svazu diabetiků Velká Bíteš

Čtvrtek dne 17. května od 19.00 hodin
meXiCkÝ veČer 
V restauraci U Raušů. K poslechu bude hrát kapela Espuelas mariachi. Vstupné zdarma.
Pořádá: Restaurace U Raušů

neděle dne 20. května 2012 od 14 hodin
PoHáDkovÝ Les
Pohádkoví hrdinové, skákací hrad, táborák, start u radnice, masarykovo náměstí 
Organizuje: Bítešská Kolpingova rodina a KDU ČSL

Pondělí dne 21. května 2012 v 8 hodin 
zájezD – zámek novÉ HraDY, ToULovCovY maŠTaLe, PoLiČka
Cena za dopravu: senioři 60 Kč, ostatní 120 Kč
Odjezd v 8 hodin z masarykova náměstí ve Velké Bíteši
Organizuje: Seniorklub

Úterý dne 22. května 2012 od 15 do 17 hodin
BarevnÉ návŠTĚvnÍ oDPoLeDne
Školní zahrada v mateřské škole U Stadionu

Čtvrtek dne 24. května 2012 v 15 hodin
akaDemie veseLÉ ŠkoLkY v kULTUrnÍm DomĚ, vLkovská 482
Organizuje: mateřská škola U Stadionu

Pátek dne 25. května 2012 v 19 hodin
ŽeHnánÍ kráLenskÝCH raToLesTÍ 
při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši 

sobota dne 26. května 2012 v 9 hodin
vÝLeT na koLe – menŠÍkova rozHLeDna U HLÍnY
Sraz u fotbalového hřiště
Organizuje: Seniorklub
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sobota dne 26. května od 9 do 11.30 hodin
Ukázka orienTáLnÍCH TanCů, roCk n roLL, CviČenÍ na BaLÓneCH, 
PosiLovánÍ, LaTinskoameriCkÉ TanCe, CoUnTrY
Sportovní hala TJ Spartak, lektorka Andrea Ondrová
Zájemkyně nahlásí účast do 18. 5. na tel. č. 737 743 444, paní Holíková

neděle dne 27. května v 15 hodin
svaToDUŠnÍ oBCHůzka DÍvek s oBřaDnÍmi zPĚvY a TanCi v BřezskÉm

Pondělí dne 28. května 2012 v 19 hodin
iDeáLnÍ manŽeL - DivaDeLnÍ PřeDsTavenÍ 
mahenovo divadlo, Brno
Odjezd autobusem od České spořitelny, masarykovo nám. v 17.45 hodin
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

středa dne 30. května 2012 od 10 do 11. a od 16. do 18. hodin
Bazar s oBLeČenÍm, oBUvÍ a HraČkami
Tentokrát bude možné donést i oblečení a obuv pro dospělé. 
V prostorách recepce solné jeskyně, masarykovo náměstí 88
Věci bude možné donést v pondělí (28. května) v odpoledních hodinách (16.00 – 17.00). 

Pátek dne 1. června 2012 od 9 hodin do 12 hodin
Den DĚTÍ
masarykovo náměstí, Velká Bíteš 
Pořádá: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s SDH, Záchrannou službou  
a Policií ČR 

Pátek dne 1. června 2012 v 15 hodin
zaHraDnÍ sLavnosT
V areálu mateřské školy
Organizuje: mateřská škola U Stadionu

Pondělí dne 4. června 2012 v 8.30 hodin
Den DĚTÍ 
Kontakt: Hana Holíková, tel. č. 737 743 444
Organizuje: TJ Spartak 

Připravujeme:
Pátek 8. června 2012 v 19 hodin
ii. BÍTeŠská oCHUTnávka vÍna 
Host: Jožka Šmukař a jeho cimbálová muzika
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Program kina FLiP veLká BÍTeŠ 

neděle 20. května v 15.00 hodin
Premiéra – 75 min. mládeži přístupno. Vstupné 39 Kč
kamaráD krTeČek
Dětské pásmo devíti krátkých pohádek s malým hrdinou. Hrdina ze slavného Shreka ten-
tokrát ve vlastní komedii!

neděle 17. června v 18.00 hodin
Premiéra – 90 min. mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč
moDrÝ TYgr 
Skutečný tygr, exotická zahrada a dobrodružství dvou dětí uprostřed Prahy… V hlavních 
rolích humorného filmu pro děti i jejich rodiče J. Hartl, B. Hrzánová, A. Polívková a další…

neděle 24. června v 19.30 hodin
Premiéra – 120 min. mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč
ProBUDÍm se vČera 
Když čtyřicátník dostane šanci se vrátit v čase do roku 1989, kdy chodil do třeťáku…  
V hlavních rolích nové komedie J. mádl, F. Blažek, V. Preiss, m. Táborský, T. matonoha,  
Z. Adamovská atd.

Program kina FLiP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip
a http://www.disco-caribic.cz/Program_kino.php

BÍTeŠskÉ kULTUrnÍ LÉTo

Vážení spoluobčané,
léto již netrpělivě postává za dveřmi. Dovolím si vás proto pozvat na několik kul-

turních akcí, které IC a KK v tomto období roku pořádá nebo na nich organizačně 
spolupracuje. 

Léto zpravidla začíná červnem, ale já bych rád upozornil již na květen, ve kterém si 
společně můžeme užít divadelní klasiky v činohře mahenova divadla v Brně při slavné  
a mistrovsky napsané konverzační komedii „Ideální manžel“, jejímž autorem není 
nikdo jiný než Oskar Wilde. máme pro vás k dispozici výjimečnou nabídku 40 lístků, 
tak neváhejte. V květnu vás rovněž srdečně všechny zvu do KD na první ochutnávku 
vín s Houslovou muzikou Bitešan nebo na zajímavou prodejní výstavu obrazů výtvar-
níků Jana a Josefa Odvárkových u nás „na pětce“ ve výstavní síni. 

Další následující plánované akce vám letos poprvé přinášíme pod společným názvem 
Bítešské kulturní léto.

Červen snad ani nelze jinak zahájit než Dnem dětí, jehož program proběhne na masa-
rykově náměstí. Účast na něm přislíbili hasiči, záchranná služba i Policie ČR. Stejně tak 
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10. června nepropásněte komorní vystoupení bítešského dětského folkloru v programu 
„mladé Bítešsko“ v atriu „na pětce“, které pořádá muzejní spolek Velkobítešska. 

Vrcholem června se již tradičně stane v neděli 24. června Bítešská pouť, během které 
bude celý den probíhat mistrovství ČR v závodu historických velocipedů včetně světově 
jedinečné Bítešské míle a Jízdy elegance. Samozřejmě nebude chybět bavič a moderátor 
Vojta Polanský a hudební sdružení melody Gentleman. Dopolední program bude pat-
řit přehlídce bítešských dětských folklórních souborů „Folklorní Bítešsko“, které mají  
v našem městě nejednoho příznivce. Jako vrchol pouťové neděle, lépe řečeno tu pomy-
slnou „třešničku na dortu“, si o páté hodině odpolední rozhodně nenechte ujít koncert 
operního pěvce Jakuba Pustiny v kostele sv. Jana Křtitele. 

O letních prázdninách nelze vynechat Kinematograf bratří Čadíků nebo námi při-
pravované informativně-naučné besedy, týkající se oblastí našeho běžného života.  
S touto sérií besed ve spolupráci s ZPF akademií začínáme již od 16. května. 

Letošní první ročník Bítešského kulturního léta nemůže uzavřít nic jiného než Tra-
diční bítešské hody, které se uskuteční v termínu 5.-12. září. Programová skladba hodů 
bude veřejnosti představena v průběhu měsíce května, stejně tak i celkový rozsah ostat-
ních kulturních akcí, jejichž příprava je v současnosti rozpracována. Samozřejmostí je, 
že vás nejen o nich, ale celkovém kulturním a společenském dění budeme informovat, 
ať už na našem internetovém portále Bitešsko.com nebo ve Zpravodaji. Rádi uvítáme 
vaše názory či připomínky (tel: 566 532 342, e-mail: program@bitessko.com), protože  
i z malých nápadů mohou vznikat kvalitní a zajímavé projekty.

Tomáš Jelínek
ředitel IC a KK

zPrávY z raDniCe

novÝ kronikář veLkÉ BÍTeŠe

Rada města na svém jednání dne 26. března 2012 odsouhlasila vedení městské kroniky 
od 1. ledna 2012 panem Ing. Aloisem Koukolou, CSc. Zároveň poděkovala dosavadní kro-
nikářce Zoře Krupičkové za vedení městské kroniky v uplynulém období. Za veškerou její 
práci, věnovanou dokumentaci událostí ve městě Velká Bíteš a přilehlém regionu a stejně 
tak i za aktivní podporu společenského života.

mĚsTo CHCe sPoLUPraCovaT se sTUDenTY

Studujete vysokou školu a nevíte, o čem psát bakalářskou nebo diplomovou práci? 
Napište o Velké Bíteši a spojíte tak příjemné s užitečným!

město Velká Bíteš chce dlouhodobě podporovat a využívat znalosti a dovednosti mla-
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dých lidí. Proto rada města na svém jednání dne 21. 3. 2012 schválila soutěž bakalářských 
a magisterských diplomových prací s tématikou města Velká Bíteš. Tato soutěž bude rea-
lizována každoročně. 

Soutěže se může zúčastnit kterýkoli student veřejné nebo soukromé vysoké školy bez 
omezení místa bydliště. Podmínkou účasti v soutěži je téma bakalářské / diplomové práce, 
které má jednoznačný prokazatelný vztah k dějinám či současnosti města Velká Bíteš. 
Zejména jsou vítány práce, které budou zaměřeny na návrhy konkrétních řešení veřejných 
investičních akcí na území města.

Již jsem četl několik zajímavých diplomových prací s tématikou Velké Bíteše, například 
analýzu potřeb obyvatel města, ze které vycházím při své práci radního, nebo historickou 
práci o bítešské monstranci. Velmi by se mi zamlouvalo, kdyby např. studenti architektury 
zpracovali svůj pohled na řešení vybraných oblastí města nebo studenti ekonomie zpra-
covali ze svého pohledu návrhy na zkvalitnění hospodaření městských institucí.  Studenti 
stavebních oborů zase mohou své práce věnovat pohledu na vybrané objekty ve vlastnictví 
města.

Zaměstnanci městského úřadu jakožto i volení představitelé města jsou připraveni poskyt-
nout studentům součinnost při stanovování tématu a jeho zpracování tak, aby diplomové 
práce skutečně pomohly řešit reálné a aktuální problémy. město nejlepší práce odmění.

město ve svém rozpočtu vyčlení prostředky ve výši 10 000 Kč pro nejlepší práce s tím, 
že za 1. místo náleží odměna 5 000 Kč, za 2. místo 3 000 Kč a za 3. místo 2 000 Kč. Přesto 
věřím, že nejlepší odměnou nebudou peníze, ale pocit z toho, že diplomová práce našla 
svoje praktické využití.

Pokud byste měli pochybnosti o tom, zda dané téma je vhodné či ne, prosím neváhejte se 
obrátit na místostarostu Tomáše Kučeru (tomas.kucera@vbites.cz) nebo radního Ladislava 
Koubka (l.koubek@gmail.com).

Ladislav Koubek, radní pro kulturu

ŠkoLY, ŠkoLkY, ŠkoLiČkY

novinkY z BÍTeŠáČkU

V květnu bude mít ještě Bítešáček „otevřeno“, a to každou středu od 9.30 do 11.30. Od 
června budeme mít prázdniny. Znovu začít s provozem mateřského centra bychom chtěly 
od října. Jelikož ale mně i Lence končí rodičovská dovolená, hledáme touto cestou nějaké 
následovnice, které by v započaté činnosti pokračovaly. Samozřejmě jsme připravené s čin-
ností i dále pomáhat, již teď máme spoustu nápadů na další akce.

V květnu budeme pořádat další bazar s oblečením, obuví a hračkami. Tentokrát bude 
možné donést i oblečení a obuv pro dospělé. Počet kusů bude ale limitován. Bazar se bude 
konat ve středu 30. května, opět v prostorách recepce solné jeskyně.  Věci bude možné 
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donést v pondělí (28. května) v odpoledních hodinách (16.00 – 17.00). Bližší informace 
podáme rády osobně, mailem (mcbitesacek@seznam.cz) nebo je najdete na facebooku ve 
skupině mC Bítešáček. 
Těšíme se na vás v Bítešáčku. Jana Střechová

  mC Bítešáček

PřijÍmaCÍ řÍzenÍ Do maTeřskÝCH ŠkoL

Zápis dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši, to je mŠ U Stadionu a mŠ na masa-
rykově náměstí, na školní rok 2012/2013  se koná ve čtvrtek dne 17. května 2012 v době od 
8.00 do 16.00 hodin.
 
základní informace pro rodiče:

• K docházce do mŠ se zapisují děti od 3 let věku. V odůvodněných případech je  
 možné k docházce přijmout děti již od 2 let věku, u nichž je předpoklad k plnění  
 Školního vzdělávacího programu, na základě vyjádření dětského lékaře a možností mŠ. 

• Pokud rodiče chtějí, aby dítě nastoupilo do mateřské školy v pozdějším termínu  
 než je září 2012, např. v jarních měsících 2013, musí je k docházce rovněž přihlásit  
 již nyní. V případě naplnění kapacity mŠ by bylo možné později přihlášené dítě  
 přijmout k docházce jen na případně uvolněné místo. 

• Rodiče mohou zvolit délku pobytu v mŠ i termín nástupu. 
• Dětem je zajišťována celodenní strava včetně pitného režimu.
• K zápisu do mŠ si rodiče vezmou rodný list dítěte.
• Žádost o přijetí dítěte do mŠ lze: 
 › vyplnit na místě s ředitelkou školy
 › vyplněný tiskopis předat do mŠ po zápisu
 › nebo stáhnout formulář na www.msbites.cz a www.skolkavbites.com. 
• Kritéria přijetí si stanovuje každá mŠ samostatně dle své kapacity a možností. 

Ředitelství mŠ U Stadionu a mŠ masarykovo náměstí

novÉ ProsTorY Pro PřeDŠkoLákY – maTeřská  
ŠkoLa LániCe

Zhruba šest milionů korun bez DPH si vyžádají opravy městského objektu č. p. 300  
v Lánicích, kde v přízemí budovy vzniknou nové prostory mateřské školy. Projekt, který 
řeší navýšení stávajících nedostatečných kapacit předškolních zařízení, prezentovalo vedení 
města na dubnovém zasedání zastupitelstva. Úspěšnost záměru je přitom podmíněna schvá-
lením zdrojů financování od zastupitelstva, které se znovu mimořádně sejde po ukončení 
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. 

V rekonstruovaném objektu vzniknou dvě třídy, z nichž každá pojme 25 dětí. Stavební práce 

11



ZPRAVODAJ   |   město Velká Bíteš   |   Květen 2012

budou zahájeny v polovině května a s jejich ukončením se počítá během měsíce srpna tak, aby od 
1. září mohla být školka již v provozu. „Školka bude patřit pod mŠ na masarykově náměstí, a to  
i z toho důvodu, že do budoucna předpokládáme přestěhování celé této mŠ do Lánic v souvislosti 
s nutností celkové rekonstrukce budovy mŠ na náměstí“, uvedl místostarosta Tomáš Kučera. 

Podle něj budou mateřské školy ve Velké Bíteši moci od nastávajícího školního roku 2012/2013 
nabídnout až 224 míst pro předškolní děti. Právo na umístění dítěte do školky mají rodiče bez 
ohledu na místo bydliště. „Další kritéria, ke kterým se při přijímání dětí přihlíží, stanovují ředi-
telky příslušných mateřských škol. může to být například trvalý pobyt dítěte ve Velké Bíteši, 
celodenní/polodenní docházka, věk dítěte apod.“, doplnil místostarosta Kučera.

Renata Jelínková

zDravá záDa na vYsoČinĚ

V minulých vydáních 
jsme vás informovaly o zapo-
jení naší školky do projektu 
Zdravá záda na Vysočině. Od 
prosince probíhalo ve školce 
intenzivní cvičení na nesta-
bilních pomůckách tj. gym-
nastických míčích a dynai-
rech. Paní učitelky na dětech 
aplikovaly své poznatky ze 
školení. Tato aktivita si ve 
školce rychle získala vel-
kou oblibu, jak u dětí, tak 
u paní učitelek. Proto jsme 
rádi, že na konci pětiměsíč-

ního trvání projektu, jsme všechny zdárně prošly před zkušební komisí a získaly certifikát 
opravňující ke cvičení s dětmi na nestabilních pomůckách. Přihlášením do projektu jsme 
se zavázaly k pravidelnému, dlouhodobému cvičení. Udržitelnost projektu je 5 let. Ale již 
nyní víme, že nebude problém pravidelné cvičení v našem školním vzdělávacím programu 
udržet, prospíváme tím hlavně dětem a jejich zdraví.

martina Porupková

„zDravá záDa na vYsoČinĚ“  projekt podporují:
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v jiHLavĚ zPÍvaLi „zPĚváČCi“ z maTeřskÉ ŠkoLY 
masarYkovo námĚsTÍ

Děti naší mateřské školy se již několikátým 
rokem účastní pěvecké soutěže Zpěváčci, pořá-
dané Horáckým folklorním sdružením Jihlava.

Letos byla našimi zástupci dvě děvčata, Adélka 
Drlíčková a Viktorka Kroulíková. Zpívala písničky 
z našeho podhoráckého regionu. Jednu za dopro-
vodu klavíru a jednu solově. Na klavír obě děvčata 
doprovodila paní učitelka Soňa Prokešová.

Děkujeme rodičům, učitelkám za krásný kla-
vírní doprovod i děvčatům za reprezentaci naší 
mateřské školy. 

               
Jana Krejčová, mŠ masarykovo náměstí

naBÍDka sPorToviŠŤ U zákLaDnÍ ŠkoLY

Po zimní sezóně, kdy byly a jsou obě tělocvičny Základní školy Velká Bíteš využívány v čase od  
8:00 hod do 13:30 hod pro výuky povinné tělesné výchovy a následně do 16:00 hodin pro nepovinné 
a zájmové školní pohybové aktivity, došlo k uvolnění kapacity v podvečerním a večerním čase. 

V této době využívaly velkou tělocvičnu bezplatně bítešské sportovní organizace pro 
své mládežnické oddíly. Jednalo se především o FC Spartak pro tréninky mladých fotba-
listů počínaje přípravkou, kde jsou děti někdy i předškolního věku, přes všechny žákovské 
kategorie až po dorost, což představuje více než 100 chlapců. Také mladí tenisté pro svou 
zimní přípravu využili tyto prostory. Basketbalový oddíl Tygři Školního sportovního klubu 
Základní školy Velká Bíteš zde má své zázemí celoročně. Ve všech případech patří poděko-
vání především trenérům, kteří věnují svůj volný čas dětem zdarma.

Uvolněné kapacity ve všední dny od 16:30 hod do 20:00 hod je možné využít nyní také širší veřej-
ností. Pronájem má dvě varianty. Pokud půjde o aktivity s mládeží, je podobně jako u výše uvedených 
aktivit bezplatný (děti jsou přece žáky naší školy), vedení školy vítá zájemce o práci s mládeží. Pokud 
půjde o pronájem pro ostatní skupiny, činí cena pronájmu 200,- Kč za jednu hodinu. Tato cena platí  
i pro venkovní víceúčelové hřiště. Základní podmínkou je vždy zcela jasně určená zodpovědná osoba, 
která garantuje dodržování jak zásad bezpečnosti, tak pořádku na sportovištích.

Pronájem může mít charakter dlouhodobý (včetně prázdninových měsíců) nebo se může 
jednat i o jednorázové akce, v případě venkovního hřiště s možností hrát většinu míčových 
her včetně tenisu i o víkendu.

Zájemci mohou kontaktovat vedení školy – tel 566 688 012, 721 355 088, skola@zsbites.cz.

mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy
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kvaLiTa vzDĚLávánÍ na zákLaDnÍ ŠkoLe

Od počátku tohoto školního roku informujeme veřejnost o různých činnostech na 
Základní škole Velká Bíteš. Hodnotit objektivně kvalitu vzdělávání je nadmíru obtížné.  
V následujících řádcích uvedeme alespoň dvě dle našeho názoru objektivní skutečnosti, 
které nám mohou v této záležitosti napovědět.
První: v roce 2011 jsme obdrželi výsledky z  mezinárodního výzkumu PISA - Programme 
for International Student Assessment, do kterého byla naše škola zařazena. Byl zaměřen 
na porovnání znalostí a dovedností patnáctiletých žáků v oblasti čtenářské, matematické  
a přírodovědné gramotnosti v 65 zemích celého světa.  Vlastní zadávání prováděli pracov-
níci České školní inspekce tak, aby byla zajištěna maximální objektivita.

Jaké bylo umístění Základní školy Velká Bíteš mezi vybranými 134 základními školami 
v Česku?

Přírodovědná gramotnost - 2. místo, Čtenářská gramotnost - 7. místo, matematická  
gramotnost - 46. místo.
Druhá:  dlouhodobé statistiky uvádí, že na osmiletá gymnázia (OG) odchází ze základních 
škol 11% - 13% žáků z pátého ročníku - v Kraji Vysočina to bylo v roce 2011 – 11,4 %. 
Jaká je situace na bítešské základní škole? 

Předkládáme tabulku z oficiálních zahajovacích výkazů, které škola povinně zasílá na 
mŠmT ČR. Za poslední čtyři roky odešlo na osmiletá gymnázia celkem 11 z 260 žáků  
5. ročníku, což představuje 4,2 %. Přitom úspěšnost přijetí je takřka 100%. Pro přehlednost 
uvádíme jednotlivé roky.

rok             OG          počet žáků v 5. roč.               %
2008             3                       69                               4,3
2009             2                       68                               2,9
2010             5                       67                               7,5
2011             1                       56                               1,8

Dle našeho názoru je důvodem velice nízkého odchodu žáků na víceletá gymnázia mimo 
jiné dostatečné zázemí pro jejich intelektuální a zájmový rozvoj, které jim škola poskytuje.
Třetí:  v úvodu uvádíme pouze dvě skutečnosti. Ano, třetí nás teprve čeká na konci letoš-
ního školního roku. Ve dnech 21. 5. - 8. 6. 2012 proběhne generální zkouška ověřování 
výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku všech základních škol v České republice. Jsme pře-
svědčeni, že výsledky potvrdí výše uvedené skutečnosti.

To vše by se nepovedlo bez soustavné a dlouhodobě přičinlivé píle pedagogů naší školy.

mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy
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inovaCe ve vÝUCe oBráBĚČů kovů, Žáků sTřeDiska 
PrakTiCkÉHo vYUČovánÍ PBs veLká BÍTeŠ, zLePŠÍ 
jejiCH PřiPravenosT Pro TrH PráCe 

Středisko praktického vyučování PBS 
Velká Bíteš s partnerem Střední odbor-
nou školou Jana Tiraye realizuje projekt 
nazvaný „Inovace v rozvoji kompetencí 
žáků dle potřeb trhu práce“, zaměřený 
na zvýšení konkurenceschopnosti 
svých žáků. 

Projekt probíhá od 1. 11. 2009 a bude 
trvat do 31. 5. 2012. Cílem projektu je 
rozvoj kompetencí žáků dle potřeb trhu 
práce formou inovativního využití ICT 
ve všeobecně vzdělávacích a odborných 
předmětech. Stěžejním bodem je zamě-
ření se na znalost žáků v oblasti CNC 
programování v řídicím systému Hei-
denhain a Sinumerik nad rámec škol-
ních osnov a nad rámec běžné výuky 
probíhající na SOŠ Jana Tiraye Velká 
Bíteš. Žáci v rámci nepovinně volitel-
ného předmětu pracují na programova-
cích stanicích a prakticky se vzdělávají 
na CNC strojích pod pedagogickým 
dozorem. Navrhují základní techno-
logické postupy a vytvářejí řídicí pro-
gramy dle zadané výkresové dokumen-

tace. mezi další aktivity související s projektem patří: jazyková vybavenost studentů, která 
je podpořena výukou technické angličtiny vedenou lektorem. Žáci nejvyššího ročníku jsou 
připravováni na vstup do pracovního poměru formou e-learningového kurzu, ve kterém 
se učí formulovat motivační dopis, psát strukturovaný životopis, vyhledávat zaměstnání  
u personálních agentur, na veletrzích, internetu a mnoho dalších užitečných informací, jak 
reagovat při pracovním pohovoru. Neposlední částí projektu je podpora oboru Obráběč 
kovů formou informačních náborových akcí na základních školách. Všechny tyto aktivity 
vyžadují značnou finanční podporu, která byla poskytnuta ze strany Evropského sociálního 
fondu a ze státního rozpočtu ČR ve výši 5 451 800 korun. 

Ing. miloslav Forejt

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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vernisáŽ v zákLaDnÍ ŠkoLe

V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o jedné z mimoškolních aktivit žáků 
zdejší základní školy, která se týká historie. 

V pondělí 2. dubna 2012 se v prostorách 2. stupně Základní školy Velká Bíteš usku-
tečnila vernisáž, na níž byly představeny panely, jež prostřednictvím životních příběhů 
informují o dějinách 50. let 20. století v Československu. Dva panely se přitom týkaly 
přímo Velké Bíteše a jejího blízkého okolí.  Vyprávějí o paní Zoře Krupičkové a panu 
Františku Lysém.

Úvodní slovo na zmíněné vernisáži patřila panu řediteli, mgr. Daliboru Kolářovi, 
který přivítal všechny hosty a krátce pohovořil o pořádaných školních a mimoškolních 
aktivitách.

milým zpestřením vernisáže určitě bylo vystoupení dětí z 1. stupně, které pod vede-
ním p. učitelky mgr. I. Novákové zazpívaly několik lidových písniček.

Na vernisáži promluvil i pan starosta Ing. milan Vlček za zřizovatele naší základní 
školy. Celorepublikový projekt Stopy totality představila i jedna z jeho hlavních organi-
zátorů, paní ing. arch. Dana Gabalová.

K zúčastněným hostům krátce pohovořili i pamětníci, paní Zora Krupičková a pan 
Stanislav mihal. Žáci, kteří historický kroužek navštěvují, představili některé panely, 
které si pak zájemci mohli samostatně prohlédnout. 

Je potěšitelné, že se na vernisáži sešlo dostatek hostů. Byli zde zástupci místního  
i regionálního tisku, televize, ředitelé zdejších i okolních škol, rodiče, pedagogové a žáci 
naší školy.

Putovní výstava bude v Základní škole Velká Bíteš k vidění do 20. 4. 2012. Potom se 
přestěhuje do dalších škol v naší republice.

Jsme rádi, že jsme mohli široké veřejnosti představit práci našich žáků.

mgr. Eva Čermáková
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kULTUra

vÍTánÍ jara na ŠmeLCovnĚ

V neděli 25. března 2012 se konalo na Šmelcovně v údolí Bílého potoka tradiční každo-
roční vítání jara. Úvodem zarecitovaly děti ze Základní školy Domašov několik básniček  
a následně byla zapálena moréna - symbol končící zimy - a vhozena do potoka. Tím 
byla symbolicky ukončena zima. Společně s touto akcí zde byla na blízké louce k vidění 
přehlídka koní, dále zde byly pro návštěvníky přichystány stánky s občerstvením  
a drobnými suvenýry. Vzhledem k pěknému počasí se zúčastnilo mnoho lidí od nejmenších 
až po seniory. Akce se vydařila a pořadatelé se již těší na další ročník.

      Silvie Kotačková
    Informační centrum a Klub kultury

PaveL HeLan – aPrÍLovÝ PremiÉrovÝ

Na aprílovou neděli o čtvrté hodině odpolední vystoupil 
v městské restauraci „Naše bítešská“ v kulturním domě ve 
Velké Bíteši skladatel, kytarista a zpěvák Pavel Helan. Jeho 
unplugged vystoupení doslova naplnilo význam slov, jako 
je příjemný, inteligentní, vtipný. Tento písničkář nejenže 
naplnil do posledního místa naši restauraci, ale svou hud-
bou a inteligentním humorem doslova učaroval celému 
publiku. A proč premiérový? Jak sám autor řekl: „Mám pro 
Vás asi deset nových písniček, které jsem ještě nikde nehrál, 
takže je to taková „světová premiéra“, proto si ani nedovo-
lím vybírat vstupné. Co kdyby se Vám to nelíbilo…“. Za sebe 
mohu jasně konstatovat, že líbilo. A myslím si, že stejný 
dojem získala absolutní většina, protože se tento „mini-
koncert“ protáhl do nočních hodin, ale nelze opomenout  
i ten fakt, že část obecenstva se více než aktivně zapojila a přidala k Helanově produkci. 

Tomáš Jelínek
ředitel IC a KK

mÓDa PřÍroDnÍCH vLáken

V úterý 27. března 2012 v 17 hodin proběhla ve výstavní síni Informačního centra  
a Klubu kultury přehlídka tvorby módního salónu Ivety Nedomové. Úvodním slovem přiví-
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tal přítomné dámy ředitel Informačního centra a Klubu kultury 
Tomáš Jelínek a poté předal slovo paní Nedomové, která pře-
hlídku zahájila. modelky předvedly originální návrhy z přírod-
ních vláken, pletené i šité módy pro štíhlé i plnoštíhlé dámy, např. 
kalhoty, halenky, šaty, ale i doplňky jako kabelky, šály, návleky na 
ruce. Paní Nedomová navodila příjemnou atmosféru svým zají-
mavým a vtipným komentářem k jednotlivým modelům. Vět-
šinu svých modelů dotváří návrhářka ručně, malováním přímo 
na hotové oděvy i doplňky. Předností modelů je snadná údržba  
i cenová dostupnost. mezi její zákaznice patří např. Květa Fia-
lová nebo Naďa Konvalinková, které rády na přehlídkách její 
tvorbu předvádějí. 

Přítomné dámy si po skončení programu modely mohly 
vyzkoušet a některé si je i zakoupily.

Tímto děkujeme paní Nedomové za krásnou přehlídku a pří-
jemně strávené odpoledne.

Silvie Kotačková
 Informační centrum a Klub kultury

ve znamenÍ smYČCů

Dubnový koncert BHP se nesl ve znamení smyčců. Houslistky - dvě Ivany - Kovalčíková  
a Frajtová, sestavily program z děl autorů od nejstarších až po současné. Po Bachovi a Rege-
rovi zazněl Koncert pro dvoje housle, smyčce a basso continuo a moll A.Vivaldiho. Jak je  
z výčtu nástrojů zřejmé, na toto obsazení by dvě houslistky nestačily. „Na pomoc“ jim přišli 
členové Tišnovského komorního orchestru a podle ohlasů publika mělo tohle číslo největší 

úspěch.
Druhou polovinu koncertu 

začal Schnittkeho skladbou 
moz-Art pro dvoje housle. 
A my byli tak trochu zasko-
čeni. Tentokrát bez slovního 
výkladu „a là výchovný kon-
cert“, na který jsme si už tak 
trochu zvykli, bez varování 
zazněla hudba, na jakou 
– soudě podle pozdějšího 
ohlasu – jsme nebyli při-
praveni. Skladba patří totiž  
k hudební formě, zvané 
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Iveta Nedomová.
Foto: Silvie Kotačková

Houslistky zleva Ivana Frajtová a Ivana Kovalčíková. Foto: Otto Hasoň
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„polystylismus“. Jeho znakem je použití alespoň dvou různých historických stylů hudby. 
Tak vznikla hudební koláž, tentokrát ze spojení klasicismu (W. A. mozart) a hudby post-
moderní. (Samozřejmě, že jsem se pro vědomosti obrátila na internet. Tam jsem si také 
poslechla onu skladbu, tentokrát již trochu poučena, a podařilo se mi „vystopovat“ mozar-
tovské melodie, zachumlané do disharmonických mlh postmoderny.) Nebuďme sklíčeni, že 
jsme nepochopili. Na Googlu jsem se ještě dočetla, že na některém z koncertů si posluchači 
odmítali připustit, že již skladba začala a chovali se podle toho. 

Tak jako se ctiteli klasického realistického výtvarného umění nebude chtít na výstavu 
umělce – modernisty, tak si i my, posluchači, vyhledáváme, co našemu sluchu a citu lahodí. 
Na výstavě můžeme díla, která nám nesedí, obejít, na koncertu nikoli. Takže se pochvalme. 

Přežili jsme ve zdraví útok moderny a přiznejme si, že to zážitek byl. Takový, že se i zavi-
lým odpůrcům Bohuslava martinů zdály jeho následující Etudes faciles lépe poslouchatelné. 
myslím, že i takové hudební zážitky je nutné občas poznat. Na koncerty chodíme nejen pro 
zážitky, které očekáváme, ale i pro poučení. Alespoň my, z BHP. Tak nashledanou příště!

Zora Krupičková

BeseDa o BonsajÍCH

Věnujete se pěstování kontejnerovaných rost-
lin, ať už doma nebo na zahradě, a chtěli byste 
se tomuto koníčku posunout někam dál? Nebo 
jste v pěstování úplní začátečníci a láká vás před-
stava, že si sami vypěstujete malý kvetoucí stro-
mek? Tak právě pro vás je připravena na první 
květnovou středu, tedy 2. května, přednáška  
o bonsajích. 

Sejdeme se v 18 hodin v místní knihovně a pre-
zentace s promítáním potrvá asi hodinu. Zaměříme 
se v ní na přiblížení bonsajového umění, povíme 
si praktické rady pro začátečníky a zmíníme se  
i o bonsajové činnosti našeho spolku. Podle zájmu 
bude nachystaná i praktická ukázka tvarování. 
Samozřejmostí bude prostor pro diskuzi.

Cíl našeho Bonsai clubu je prostý. Jde nám o to, aby se bonsajové umění přiblížilo lidem, 
aby mu byli schopni porozumět a pochopili, co jim může přinášet. Pokud tedy po přednášce 
budete schopni orientovat se v bonsajových technikách, zvládnete vysvětlit pojem „yama-
dori“, a dovedete říct co „je“ a co „není“ bonsai, byla beseda úspěšná a náš cíl tak byl splněn.

Za ostatní členy Bonsai clubu děkuji knihovně za poskytnuté prostory a těším se s vámi 
na viděnou.

Jiří Jašek
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ŽiDovská vioLonCeLLa

Violoncello má v 15. ročníku Bítešského hudebního půlkruhu výsadní postavení. Sezónu 
zahajoval Jan Škrdlík, prémiovým koncertem byl křest CD martina Švajdy, cellista David 
Hrubý se mezi ostatními členy Korngold quartetu také neztratil. Sametový zvuk tohoto 
nástroje se podle mého názoru nemůže „oposlouchat“, proto je na závěrečný mimořádný 
koncert BHP v úterý 15. května v 19 hodin v kulturním domě připravena lahůdka – vio-
loncellové duo Dominiky a Jiřího Hoškových. Pro Dominiku Hoškovou jsme se rozhodli 
už na základě Listiny mladých umělců Nadace Českého hudebního fondu, určitě by to byl 
skvělý řádný koncert. Ovšem nabídce, že zahraje se svým tatínkem a pedagogem doc. Jiřím 
Hoškem hudbu židovských autorů, se prostě nedalo odolat. 
Představme tedy protagonisty:

Dominika Hošková (*1982) začala hrát na violoncello ve čtyřech letech. Po ukončení AmU 
ve třídě svého otce doc. J. Hoška studovala na Conservatoire national supérieur de Paris, poté 
pokračovala na Jeruzalémské hudební akademii. Od roku 2010 studuje v doktorandském pro-
gramu na HAmU. Získala řadu ocenění v interpretačních soutěžích. Je absolutní vítězkou 
soutěžního konkursu o stipendium Yamaha 2004 a všeoborové smyčcové soutěže David Gritz 
memorial Competition, Jeruzalem 2009. Na Rose Choron Chamber music Competition zís-
kala v r. 2009 a 2010 první cenu. Zúčastnila se řady mezinárodních interpretačních kursů.

Doc. mgr. jiří Hošek (*1955) začal hrát na klavír ve třech letech, od deseti let na violon-
cello. Na konzervatoři v Praze studoval hru na violoncello ve třídě prof. Dr. Pravoslava Sádlo-
Páva, pokračoval na AmU v Praze ve třídě prof. miloša Sádla. Svá studia si rozšířil půlroční 
stáží na pařížské konzervatoři u prof. Bernarda michelina. Ze zahraničního školení nutno 
jmenovat účast na Bartókově semináři u prof. Lászlo mezö v Szombathely (maďarsko).  
V letech 1982-1986 byl stipendistou Hudebního studia ČHF, kdy pracoval pod vedením 
prof. Alexandra Večtomova a prof. Josefa Chuchra. Věnoval se převážně sólové koncertní 
činnosti, byl jmenován sólistou Českého rozhlasu. Pedagogicky působí na AmU v Praze.

Na programu závěrečného koncertu 15. sezóny BHP 15. května uslyšíme hudbu Josepha 
Haydna, Antonína Krafta, Ernesta Blocha, Jacquese Offenbacha a Davida Poppera. Navíc nás 
čeká vyhodnocení Velké dětské soutěže, nové programové ročenky a také nové permanentky.

Otto Hasoň 

HisTorie

vzPomÍnkY TomáŠe smUTnÉHo

Dodatek k předcházejícímu vyprávění: 
malou vzpomínkou se musím vrátit o více jak 50 roků zpět. To jsem již pracoval v PBS 
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(od 29. 9. 1951). Jednoho 
dne jsem obdržel listovní 
obsílku z Vojenské nemoc-
nice, abych se dostavil na 
kontrolu zdravotního stavu 
do Vojenské nemocnice  
v Brně – Zábrdovicích. Tro-
chu mě to překvapilo, avšak 
dával jsem to do souvis-
losti s mým těžkým úrazem 
ke konci voj. Služby a více 
jak 1 a půl roční pracovní 
neschopnosti. Bylo to někdy 
po půli roku 1953. Přesné 
datum nevím. Jen si pama-
tuji, že ten týden jsem měl 
odpolední směnu a také jsme 
začali se stavbou rodinného 
domku. 

Odjel jsem v určený den 
ráno autobusem do Brna. 
Dále tramvají směrem přes 
Cejl k Židenicím, kde hned 
za řekou Svitavou jsem 
vystoupil a pěšky šel kou-
sek k nemocnici. Vedle ní 
je blízko kostel a kousek dál 
hlavní brána do areálu Zbrojovky. Jaká shoda náhod. Velmi dobře jsem to tam znal. Totiž 
hned u vstupu do Zbrojovky je ulice Lazaretní, kam jsem chodil do školy (původní českou 
na Francouzské ulici zabrali Němci). Do nemocnice jsem však již nedošel. Před ní mě zasta-
vil muž, snad se legitimoval a řekl „půjdete se mnou“. Přešli jsme na druhou stranu ulice, 
kde byl další muž s autem. Vyzvali mě k nasednutí a jeli jsme. Přijeli jsme k vyšší budově 
v Příční ulici (jedna z ulic odbočující z Francouzské). Druhá shoda náhod. Po Francouz-
ské jsem chodil pěšky do školy (pokud se nejelo tramvají). Na Příční ulici jsem jeden rok 
o prázdninách chodil do továrny k p. Hoškovi na povinnou praxi. „Vystupujem“. Vedou 
mě po schodišti do 2. či 3. patra vyšší budovy (hned vedle továrny pana Hoška). Otvírají 
dveře větší místnosti, vyzvou mě ke vstupu. místnost opouštějí, zavřou, zamknou. místnost 
je holá, uprostřed jen stůl a několik židlí. Je tam na denní dobu poněkud šero. Okno do 
dvoru. Usedám na židli a čekám… Klid. Nikdo nikde. Sedím 20 minut, půl hodiny… Pak 
se otevřou dveře a pomalu vchází vyšší muž. Nepozdraví. Jen tak ledabyle vytáhne pistoli  
a pohodí ji na stůl… STB…

21

Část pracovníků střediska, 15 let věrnosti závodu.

Část pracovníků stř. 8322.
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Pozn. Je na čtenářích, aby si domysleli…

Závěrem svého kusého a zkomoleného vyprávění (spíše vzpomínek) chci poděkovat těm, 
kteří budou mít tolik trpělivosti a tyto řádky si někdy přečtou a zavzpomínají. A pokud to 
nevyhodí, snad i jejich potomci.

Ve Velké Bíteši dne 15. prosince 2007

arCHeoLogiCkÝ vÝzkUm v zanikLÝCH oTĚCHLeBeCH

Lokalita s náznakem opevnění na 
hranicích katastrů Jestřabí, Březky 
a Nových Sadů bude možná roz-
poznána jako předchůdkyně Velké 
Bíteše. místo u spojnice obou velko-
bítešských osad vytipoval akad. arch. 
Ing. arch. Jan Velek (Galerie Sýpka), 
který připravil podklady k archeolo-
gickému výzkumu včetně souhlasu 
vlastníků pozemků, za což jim náleží 
poděkování. Pro výzkum získal prof. 
PhDr. Josef Unger, CSc. z Ústavu 
antropologie Přírodovědecké fakulty 
masarykovy univerzity, který v sou-
časnosti pokračuje se svými studenty 
v archeologickém výzkumu v neda-
lekém Tasově u fary. V zaniklých 

Otěchlebech započal datováním zlomků keramiky z povrchových sběrů, dále s geology 
posoudí, zda-li náznak opevnění není ve skutečnosti přirozený útvar, a poté by pokračoval 
v průzkumu formou sond.

Soudě podle stop v terénu a povrchových nálezů se zde asi nacházelo ohrazené sídliště 
zaměřené na těžbu rud. Zatím nejstarší keramika je datována do první poloviny 13. sto-
letí. Významné v poznání by bylo, kdyby tu bylo rozpoznáno osídlení starší, než dosavadní 
nálezy dokazují, neboť na Velkobítešsku chybí doklady osídlení před 13. stoletím. Nemusí 
ovšem nutně záležet jen na stáří osídlení. Je totiž možné, že právě sem byla zasazena původní 
městská lokace Heinrichsu první třetiny 13. století, než byla přenesena na vhodnější místo 
do Bíteše (tehdy možná jen zeměpanského dvorce). K místu se vztahuje i pověst vyprávěná 
v 19. století a zmíněná Janem Tirayem. Podle ní bývala Bíteš městem nadmíru rozsáhlým  
a po velké bitvě v prostoru mezi Bíteší, Novými Sady a Jasenicí byla téměř zničena. Teorie  
o významu lokality jsou odvážné a pověsti též. Nezbývá než se zvědavostí počkat na výsledky 
archeologického výzkumu.

Jan Zduba
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Plánek lokality před archeologickým výzkumem podle architekta 
Jana Velka.
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návraT Domů

Bítešsko-náměšťské hudební oslavy Vivat musica, které se uskutečnily v září 2002 
na popud městského muzea ve Velké Bíteši, připomenuly 250té výročí počátku správy 
náměšťského hrabství rodinou Haugwitzů. Nyní o téměř deset let později, 3. dubna 2012, se 
konala zádušní mše za zemřelé členy rodu a uložení ostatků do rodinné hrobky v Náměšti 
nad Oslavou. mše se zúčastnili na základě pozvání též členové muzejního spolku Velkobí-
tešska.

Rodinnou hrobku ve vlastnictví města nechal v roce 1995 na své náklady opravit Karel 
Antonín Haugwitz a ještě téhož roku v ní spočinul. Nyní byly přičiněním Johanny El-Kalak 
Haugwitz z Rakouska a její sestřenice Glorie Droste zu Vischering z Německa přeneseny 
do hrobky ostatky šesti členů rodiny, kteří zemřeli v emigraci. Na pěti nových náhrobcích 
jsou vytesána jejich jména: Karel (1874 Náměšť – 1948 Linz), Jindřich (1901 Osová – 1966 
Wien), Otokar (1902 Osová – 1989 Salzburg) a jeho choť marie Karolína (1915 Adersbach 
– 2004 Freilassing), Alice (1905 Totmegyer – 1987 Wien) a Jindřich (1933 Náměšť – 2010 
montreal). 

Během mše někteří z pozůstalých vyslovili v překladu následující. Johanna El-Kalak 
Haugwitz: „Bože, děkujeme Ti, že dnes naši milovaní rodiče, náš dědeček, můj bratr se 
navracejí do své vlasti, kterou tak bolestně postrádali. Jejich postoje a jednání jsou nám 
příkladem. my, potomci, jsme se zde v Náměšti setkali s přátelským a přívětivým přije-
tím. I za to jsme vděčni. Bože, prosíme Tě, dej nám dětem sílu uznat a zpracovat bezpráví 
minulosti, protože pouze tak může dojít ke smíření. Pane, prosíme Tě, vyslyš nás.“ Gloria 
Droste zu Vischering: „Dnes je den radosti, dnes je den poděkování Bohu. Dne 13. dubna 
1945 jsme museli Náměšť opustit a dnes 3. dubna 2012 se rodina vrací. mnozí poprvé od 
roku 1945. můj otec [Otokar] často říkal v zármutku: šťastní jsou ti, kteří umírají tam, kde 
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Jedna z návštěv členů rodiny Haugwitzů ve Velké Bíteši, tentokrát 5. 4. 2012. Zleva: miloš Zduba, Johanna 
El-Kalak Haugwitz z Vídně, Patrik Haugwitz z Vermontu (USA), vdova Gisel Haugwitz z kanadského 
montrealu, Silva Smutná a marie Zdubová. Foto: Jan Zduba
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se narodili. Dnes můžeme říci: šťastní jsou ti, kteří jsou pohřbení tam, kde se narodili.“ 
Patrik Haugwitz: „můj pán je můj pastýř. Oceány nás rozdělily a generace přešly. A dnes jsi 
mě ve svém milosrdenství opět spojil se svou rodinou a domovem. Za to, Pane, jsem Ti na 
věky vděčný.“

Jan Zduba, muzejní spolek Velkobítešska

HisTorie veLkoBÍTeŠskÝCH Domů – ČP. 76
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. 76:

V roce 1414 držel dům patrně Štěpán, později v roce 1594 vít kolář. Po něm následoval 
asi před rokem 1607 jakub kolář. Roku 1626 koupil dům po Jakubovi za 150 moravských 
zlatých jiřík Šandera, jehož manželka Brigita zde měla dědický podíl. V domě následně 
bydlel kolář Tomáš Brodský. Roku 1655 byl dům po Jiříku Šanderovi připsán patrně  
i s nájemníkem (?) Brodským příbuznému Šimonu Šanderovi. Ten jej prodal roku 1668 za 
100 moravských zlatých janu zlatníkovi, který jej v roce 1675 prodal dále za tutéž částku 
václavu Balšínkovi.

Následně roku 1678 „Jejich Opatrnosti páni ctihodní a páni radní na místě všech nápad-
níků prodali krunt se vším všudy, což od starodávna k němu přináleží a předešlý zápisové 
ukazují, na řád zpustlý, po Václavovi Balšínkovi, který z něho pryč zběhl,“ za 60 moravských 
zlatých václavu konečnému. „I jsouce pak hrubě zpustlý, vedle zřízení zemského po tři léta 
pořád zběhlá lhoty jemu se udělují. A ještě k tomu z obecního důchodu jeden tisíc šindele (a to 
aby nejméně za dvě neděle dříví dal sobě dělati a takového kruntu začal spravovati a stavěti) 
koupiti, ano i taky dříví z obecní komory vydati se jemu má.“ Obec tak vynaložila za šindel  
54 krejcarů. Roku 1717 zdědil dům v ceně 60 moravských zlatých Václavův syn jan konečný. 
Později roku 1760 již vdova po Janu Konečném Kateřina, „jsouce již starostí sešlá“, postou-

pila domek svému synovi jakubu 
konečnému. Kateřina si přitom 
vyžádala výměnek a „co se tejče 
ovec naspolek, co má Veruna sestra 
Jakuba, to jí připatřiti má.“ Jakub 
měl nadále splácet obci z domu 
šedesát zlatých po každoročních vej-
runcích dvou zlatých. malou zajíma-
vostí je, že roku 1779 jednu takovou 
splátku „pan primátor Johann Nepo-
muk Gionimo k svým rukoum přijal  
k pátečnímu oučtování k vyplacení 
cimbálu [na věžních hodinách] na 
rathauz.“ Roku 1791 Jakub, „jsouce 
již věkem sešlý,“ postoupil domek 
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Dům čp. 76 (vlevo) v Kostelní ulici v současné době. Foto: Jan Zduba
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svému synovi Leopoldu konečnému, který měl platit obci z domu ještě 56 moravských 
zlatých.

Roku 1808 vdova po Jakubovi Barbora Konečná prodala dům po svém synovi Leopol-
dovi s polnostmi za 500 zlatých, a to „synovi po její sestře“ ševci matěji kurkovi. Poté roku 
1814 již vdova Lucie postoupila dům v ceně 750 zlatých svému novému manželi sedláři 
jiříku Pallovi. Od něj koupil dům roku 1842 za 1190 zlatých josef Tiray. Již roku 1845 se 
stala majitelkou domu josefa Tirayová. Ta jej nechala v roce 1847 připsat své dceři amálii 
Tirayové, která jej již následujícího roku 1848 postoupila svému manželi josefu karrerovi. 
Roku 1867 koupil dům za 1800 zlatých dále jan Tiray. Následně v roce 1875 se stala vlast-
níkem domu jana Tirayová. Obecní kronika uvádí, že dům býval ve vlastnictví Tirayovy 
rodiny do roku 1897.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. Am Velká Bíteš, sig. Ea1, sig. C 18, č. 8, kn. č. 11787, fol. 64, kn. 
č. 11788, fol. 112, 113, kn. č. 11789, fol. 144, kn. č. 11793, fol. 37, kn. č. 11795, fol. 171-173.

Jan Zduba

sBor DoBrovoLnÝCH HasiČů

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

na UPomÍnkU ve váLCe PaDLÝCH BraTřÍ HasiČů
Čest památce obětí světových válek, německé okupace a holocaustu!

1914 - 1918

Na frontě první světové války padli 2 členové.
† antonín BarTonĚk – činný člen od r. 1907 – * 2. 6. 1885 ve Velké Bíteši – zemřel  
12. 8. 1915 v nemocnici v Žoltanci, okres Žolkrew u Lvova na černý tyfus. Jmenovaný konal 
vojenskou povinnost od počátku mobilizace 1. 8. 1914. 
† František BarTonĚk – činný člen od r. 1907 – * 27. 1. 1878 ve Velké Bíteši, četař zem-
ského praporu č. 37 padl 14. 5. 1917 na italském bojišti Paljevo, okres Gorice. 18. 5. 1917 byl 
pohřben na vojenském hřbitově III v Paljevo. Ve výboru Dobrovolného hasičského sboru 
města Velké Bíteše byl revisor účtů 1914-1915.
na následky první světové války zemřel
† antonín janeČek – činný člen – * 3. 6. 1875 ve Velké Bíteši, vojín; zemřel dne 
20. 5. 1922; 7. 9. 1914 nastoupil vojenskou službu následkem mobilizace. Náhradník 
výboru 1911-1912 a člen výboru 1912-1913 Dobrovolného hasičského sboru města 
Velké Bíteše. 
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1938 - 1945

† Bohuslav křÍŽ – přispívající člen od r. 1927 – * 21. 2. 1882 malenovice u Zlína. Velitel 
Civilní protiletecké ochrany ve městě od r. 1936. Popraven zastřelením na protinacistický 
odboj v Kounicových kolejích v Brně 22. 6. 1942. 
† karel FUCHs – činný člen – * 6. 2. 1901 Hodonín. Ze sboru dobrovolných hasičů ve 
Velké Bíteši vystoupil v r. 1935, v roce 1937 byl přijat zpět za činného člena. Svým men-
ším dodávkovým autem často zajišťoval přepravu hasičů k požárům. Bratr Karel Fuchs  
v r. 1934 provedl návrh úpravy karosérie automobilové stříkačky typu R 19 Walter PN. 
Náměstek velitele automobilové stříkačky požární služby CPO 1936 – 1938. Funkce ve 
výboru: náhradník výboru SDH 1922 – 1923 a jednatel SDH 1924 – 1925. Karel Fuchs 
dle pamětníků dobrovolně ukončil svůj život při převozu do transportu. Úředním místem 
úmrtí je uveden koncentrační tábor Osvětim. Datum úmrtí na základě osvětimské pamětní 
knihy 13. 8. 1942. 

Budiž všem, kteří museli obětovat svůj život
na poli válečném, světlá památka!

Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Bíteši

ČinnosT DoBrovoLnÝCH HasiČů v oBDoBÍ  
FaŠisTiCkÉ okUPaCe

Po příchodu německých okupačních jednotek v roce 1939 byly v brzku změněny sta-
novy a přizpůsobeny politickým poměrům. Hasiči se staly složkou civilní protiletecké 
ochrany. Nové heslo sboru „Na pomoc!“ vyjadřovalo také účel spolku, tj…. „zachraňovat 
životy a majetek při všech neštěstích, napomáhat při provádění zákona o požární poli-
cii a pomáhat při provádění 
zákona o CPO“. Podrobné 
záznamy o činnosti během 
let okupace se nedochovaly. 
Za dobu okupace zaviněný 
požár byl velmi stroze tres-
tán. Zbývá jen dodat, že 
činnost ve válečných letech 
sestávala výhradně z proti-
požární prevence, hlídko-
vých žňových služeb a při 
zdolávání požárů zejména 
v posledních dnech a hodi-
nách války i při odstraňo- Vyhořelé náměstí TGm. Foto:  Archiv SDH
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vání válečných hmotných škod po 9. květnu 1945, kdy byla teprve Velká Bíteš osvobo-
zena. Končila druhá světová válka a porážka fašistických armád končila naším územím 
a tento zápas prošel i naším městem. V dalších dnech při stálém odstřelování tříštivými 
a zápalnými bombami byly zapáleny stodoly v Růžové ulici a tříštivá puma dopadla též 
do naší zbrojnice. Naštěstí mnoho nepoškodila automobilní stříkačku Walter. 5. května 
vnikl německý stíhací oddíl gestapa, tzv. jagdkomando, jenž se usídlil v našem městě, 
do zbrojnice a s hurónským řevem ukradl červenou automobilovou stříkačku pro své 
divoké jízdy po okolí pro pronásledování našich lidí. Ohrožováni partyzány toto porou-
chané auto-stříkačku zanechali na silnici k Přibyslavicím, kde bylo obětavými lidmi jako 
neschopné dotaženo koňmi do Bíteše a schováno. K nejstatečnějším zásahům sboru se 
bude vždycky počítat záchrana civilních obětí na sklonku druhé světové války. V noci na 
9. května bylo veliké bombardování Bíteše z letadel a zapáleno mnoho domů ve vnitřním 
městě (11) a mnoho rozbořeno. Bombardování trvalo až do rána, ještě v ranních hodi-
nách, když první oddíly ruské vtrhly do Bíteše, bylo bombardováno. Bíteš do jarního jitra 
stále bombardována a v jednom plameni. Hasičské stroje porouchány a nedalo se jich 
použít, s ohrožením vlastního života naši občané, kteří zůstali doma, hájili si své všemi 
prostředky, které byly po ruce. V červáncích ranního jitra dne 9. května přivítali jsme 
naše osvoboditele a snad hasili jsme již poslední největší požár.  

PoDĚkovánÍ

Hasič je člověk, který je při-
pravený nejen psychicky, ale 
také fyzicky zvládat to, co by 
nás ostatní ani nenapadlo. Hasič 
je ten, kdo jde tam, odkud 
ostatní utíkají. Hasič je ten, 
koho vyhlížíme, když sami ztrá-
címe naději. Hasič je ten, komu 
věříme, že zvládne to, v čem 
my jsme pohořeli. A právě své 
vysoce společensky prospěšné 
poslání ve prospěch občanů 
města se rozhodli při příležitosti 
140. výročí založení sboru představit veřejnosti dobrovolní hasiči akcí „Den otevřených 
dveří“. Děkujeme touto cestou sběratelům předmětů s hasičskou tématikou br. Jiřímu 
Křemžovi, br. Janu Havlovi z SDH Snovídky, Daliboru Slavíkovi z SDH Janovice za 
zapůjčení exponátů. Bratřím z SDH Radňoves za vystavení historických stříkaček. Dále 
děkujeme všem členům SDH a příslušníkům HZS Velká Bíteš, kteří se jakkoliv účast-
nili příprav a bez kterých by se tato organizačně náročná akce neuskutečnila. Zvláštní 
poděkování patří firmě Elektronika Vildomec. A v neposlední řadě děkujeme všem 
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spoluobčanům, kteří svou návštěvou prokázali zájem o dění v naší organizaci a o službu 
bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu.

Pro velký úspěch se bude výstava opakovat 2. 9. 2012 v rámci hlavních oslav na masary-
kově náměstí.

Výbor SDH Velká Bíteš  

Poznáváme svůj region - Březka

Poloha: Vesnice je vzdálena necelých 5 km vzdušnou čarou směrem západním od Velké  
 Bíteše. Leží na mírném svahu, několik desítek metrů jižně od silnice spojující  
 Velkou Bíteš s Tasovem. V téměř pravidelném kruhu je obklopena vesnicemi:  
 Nové Sady, Bezděkov, Jáchymov, Holubí Zhoř, Čikov, Jasenice, Jestřabí  
 a Jindřichov. Jejím spodním, jihovýchodním okrajem protéká potok  Drchalka,  
 jehož jedna větev pramení u Jáchymova a druhá u Bezděkova. Potok napájí  
 obecní rybník a v jižním cípu katastru se vlévá do potoka Jelenky, přitékajícího  
 od Holubí Zhoři.

Nadmořská výška:        493 m.n.m.
Nejvyšší bod katastru:  Chocholáč – 506 m.n.m. (asi 1km východně od obce)
Počet obyvatel:              95 (k 1. 1. 2012)

státní správa: Po zrušení roboty v roce 1848 se Březka v letech 1850 až 1892 stává součástí 
 osady Jasenice. V roce 1892 vzniká samostatná politická obec Březka, složená se  
 ze tří osad: Březky, Jestřabí a Jindřichova. Je jednou z nejmladších obcí na moravě  
 a v roce 1920 se z ní osady Jestřabí a Jindřichov oddělují. Politická existence nyní  
 již samotné obce Březky trvá s menšími peripetiemi až do roku 1980, kdy se  
 stává místní částí města Velké Bíteše. 

Původ názvu: Našimi předky zřejmě oblíbený, v širokém okolí hojně se vyskytující, takový je  
 slovní základ „břez-“ názvu obce Březka. Je odvozený od rychle rostoucí břízy  
 bělokoré, rozšířené pro svou nenáročnost po celé Vysočině. Připomeňme si  
 názvy některých okolních, více či méně vzdálených obcí: Březejc, Březí, Březina,  
 B ř e z k a, Březské a přiznejme si, že se v tom sami mnohdy obtížně orientujeme.

zástavba: Na historických snímcích (viz foto na přídeští) nás upoutá, na svou dobu zvláštní, 
 způsob zástavby, neobvyklý pro malé podhorácké vesnice. Je patrný zejména  
 v horní části, kde jsou domy postaveny ve dvou rovnoběžných řadách kolem  
 středové osy vesnice, přiléhají těsně k sobě, podobně jako v městských ulicích  
 a s nadstavěnými sýpkami působí jako poschoďové. 
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Historie
Pro lepší pochopení a možnost srovnání uvedu nejprve citát z „Vlastivědy moravské“, ve 

kterém je obec Březka představena pohledem bítešského rodáka, učitele a historika, čest-
ného občana města, Jana Tiraye – tak jak ji viděl on, v reálném čase kolem roku 1900:

„Ves tato jest západně na 
neveliké rovině, ve výši 493 
m a tvoří ulici s domy těsně 
k sobě přistavěnými, jednak 
průčelím, jednak štítem do 
ulice obrácenými. Zacho-
valo se také několik dře-
věných chalup. Roku 1349 
patřila Březka, jakož i roku 
1376 k panství Osovskému. 
Roku 1398 odstoupila vdova 
Alžběta po panu Janu mlad-
ším z Meziříčí svoje věno, 
také zde zapsané, Alžbětě, 
vdově po Vilémovi ze Světlova. R. 1437 se uvádí B. Již jako částka panství Náměšťského, k němuž 
přísluší dodnes. B. jest z nejmladších nyní politických obcí na Moravě, neboť utvořena byla teprve 
r. 1896 z osad B., Jestřábí a Jindřichova, které vyloučeny byly z polit. obce Jasenice a zároveň 
dodatečně přiděleny k okresu Bítešskému. Obec má jmění (polí a luk) hromadně asi 10 jiter.

T r a t i: V hadinkách, Na tálkách, V příčníku, Na honech, Na klínku, Na dlouhých, Na 
Sekeře, U chocholáče, Na vostrovcích, Na dílech, Na brdech. - Nejdéle rodné domy mají (přes 
100 let) rodiny: Adamova, Šilhánova, Dufkova, Nevrtalova. 

Nejstarší písemnou zmínkou, bohužel ale nedoloženou, je tedy podle výše uvedeného 
autora rok 1349, zatímco prvním doloženým údajem je zápis v „Zemských deskách brněn-
ských“ z roku 1371.

Historický dokument z roku 1563. Foto: Alois Koukola

„Chaloupky“ na historické fotografii. Foto: Archiv rodiny Burešových  
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V historických pramenech z následujícího 15. století najdeme v některých archiváliích 
zápisy, ve kterých je Březka zmíněna zejména v souvislosti se změnami majetkové držby. 

Z 16. století pochází část zachovalého opisu pozemkové knihy, z něhož vyplývá, že ves-
nice držela dva dvory – pusté Otěchleby a Bezděkov. V městských knihách města Velké 
Bíteše jsou někteří obyvatelé Březky uváděni také v souvislosti s čarodějnickými procesy. 
Nejzajímavějším dokumentem z té doby, uloženým v Okresním archívu ve Žďáře nad Sáza-
vou, je listina ze 4. července 1563 (viz foto), v níž marek Dvořák a Jiřík Brychta, obyvatelé 
Velké Bíteše dosvědčují, že prodali Komínkovi z Březky pole zvané Padělky, ležící mezi 
zhořskými a březskými poli.

Ucelenější obraz o vesnici si uděláme, posuneme-li se až do 17. století, kdy na Náměšťském 
panství vládli neoblíbení cizáci – Verdenberkové. Tehdy museli sedláci z Březky vozit do 
Náměště prkna z křovského mlýna. Dlouhá cesta a těžký náklad vyčerpávaly koně a voly 
tak, že sedláci nemohli svým robotním povinnostem dostát. Vypravili proto na zámek do 
Náměště sedláka Jíru Lacinu s prosbou, aby urozený pán z nich tuto povinnost sňal, nebo 
ji alespoň ulehčil. Se zlou se ale Jíra potázal. Když přednesl tuto prosbu pukrabímu, zbil ho 
tak, že ohluchl a druhý den na následky zranění zemřel.

Po třicetileté válce (1618 – 1648) zůstalo v obci pouze 13 usedlostí, z toho bylo 7 pustých. 
Poddanské poměry byly pro obyvatele nadále svízelné až neúnosné. Na svátek sv. Jiří a sv. 
Václava byli povinni odvádět desátky jak na náměšťské panství, tak na faru do Tasova. Další 
velkou zátěží pro vesnici byly výdaje spojené s ubytováním vojska, vyvolané blízkostí stra-
tegické „císařské“ silnice spojující Brno s Jihlavou. Například v prosinci roku 1648 museli 
„březovští“ poskytnout vojsku 4 zlaté, 4 míry ovsa, 2 centy sena a 14 otepí slámy. Ze zprávy, 

Vesnice na konci 19. stol. s tancovačkou na návsi.   Foto: Archiv rodiny Burianových  
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uvedené ve vojenské korespondenci dne 3. 4. 1701, si lze učinit konkrétní představu o výda-
jích pro 6 vojáků na 3 dny:

18 funtů* masa, 36 funtů chleba, 36 mázů** piva, 4 míry ovsa, 150 funtů sena a 100 otepí 
slámy.

Nebyly to ovšem jediné výdaje, vesnice musela také poskytovat přípřeží, tzn. dát k dis-
pozici koně.

Z matrik a katastrálních map vedených v 18. století jsou už známá jména většiny obyva-
tel a jejich vlastnické poměry. Bližší informace lze nalézt v bítešských městských knihách. 
Například příběh Šimona Kršky z Březky, který se v roce 1705 provinil tím, že „... sobě prst 
na pravé ruce utnouti se opovážil...“. Kolem roku 1705 proběhla v obci pozemková reforma 
a téměř 5 lánů z celkových 9 a 1/4 bylo svedeno pod „panský pluh“.

19. století se svými reformami přineslo venkovskému lidu jistou naději. Březka se stala 
(viz úvod) součástí osady Jasenice a v roce 1892 samostatnou politickou obcí – jednou  
z nejmladších na moravě. (Z tohoto období také pochází výše uvedená fotografie). Prvním 
starostou samostatné obce se stal František Dufek z č. 6, který „úřadoval“ až do roku 1899, 
kdy byl vystřídán Františkem Adamem z č. 10.

*    1 funt = 0,408 kg **  1 máz = 1,069 litru  
Pokračování příště

Alois Koukola

osTaTnÍ

Co jsoU koLÍkY s rezavÝmi koULiČkami naHoře  
koLem siLniC?

Jedná se o instalaci pachového ohrad-
níku DUFTZAUN firmy  HAGOPUR, 
který je již odzkoušen v Německu, kde 
je v současnosti ošetřeno tímto příprav-
kem asi 35 000 km rizikových úseků sil-
nic s účinností 70 až 80%. Téměř každý 
den slyšíte ve zprávách o střetu vozidla 
se zvěří.

Rozhodli jsme se počátkem roku 
2011 pro silnici Velká Bíteš směr Při-
byslavice – úsek od bývalé bítešské 
cihelny na vršek kopce, směr Křoví 

– úsek od samoty (Oberreiter) po potok a směr Košíkov – úsek před stanicí Čepro k dál-
ničnímu mostu, kde nejvíc docházelo ke střetům. Na těchto úsecích bylo ročně sraženo  
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6 až 8 ks srnčí zvěře, což představovalo nejen škodu na zvěři, ale také na vozidlech a v první 
řadě nebezpečí nehody se zraněním. Jen zhotovení přes 600 kolíků, rozmístění a aplikace 
pěny na vršek nás stálo nemalé úsilí. Pěnu a pach zatím uhradil Kraj Vysočina a přispěly 
některé pojišťovny. Na ošetřených úsecích byl během roku 2011 sražen pouze 1 ks srnčí 
zvěře. Účinnost pachu je jen 3 měsíce, potom se musí znovu do pěny nastříknout. 

Neničte toto zařízení. Slouží nejen k ochraně zvěře, ale přispívá také k bezpečnosti silnič-
ního provozu, která se týká nás všech.

     Klapal Josef
myslivecké sdružení Velká Bíteš 

PoDĚkovánÍ

V pátek 13. dubna 2012 jsme přijali pozvání k návštěvě hasičské zbrojnice ve Velké Bíteši, 
kde se konal Den požární bezpečnosti a výstava dobových hasičských doplňků a modelů 
hasičských vozidel z celého světa. Zajímavé exponáty, pěkné povídání s nahlédnutím do 
historie hasičského sboru.

Ještě jednou děkujeme za pozvání a čas, který jste nám věnovali. 
Seniorklub

PoDĚkovánÍ

Výbor ZO OS KOVO První brněnské strojírny a.s. by rád touto cestou poděkoval kolek-
tivu pracovníků restaurace Naše bítešská za výbornou obsluhu a jídlo při setkání bývalých 
zaměstnanců (seniorů) PBS a. s.  Zároveň patří poděkování vedení všech tří společností  
PBS a.s., PBS TURBO s.r.o a PBS Energo a.s. za vstřícný přístup k této akci a za umožnění 
vstupu bývalým zaměstnancům do prostor celého závodu.

Dodatečné poděkování patří též Klubu kultury a p. Raušovi Jiřímu za uskutečnění pro-
gramu k mDŽ s Romanem Vojtkem, Šárkou markovou a martinem Hrdinkou. 

za výbor ZO OS KOVO
Škarpíšek František   

CHraŇme LesnÍ zvĚř

Na konci února jsem měl možnost zúčastnit se členské schůze mysliveckého sdružení 
Velká Bíteš (mS VB). Byl to pro mě zdroj poznání toho, v jakých souvislostech les fun-
guje, jak významný vliv na lesní zvěř má chování lidí při obyčejné procházce lesem. Chci 
se o ně rozdělit s těmi, kteří navštěvují lesy se svými volně pobíhajícími psy.

Vždy jsem si myslel, že pes volně utíkající přírodou neškodí, pokud zrovna nehoní 
nějakou srnu nebo zajíce. Bohužel není to pravda. Škody, které tito volně pobíhající psi 
způsobují, spočívají v tom, že pokud proběhnou lesem, kde se skrývá zvěř (je jedno, zda 
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to je koroptev, zajíc nebo srnka), tak vyplaší ze svých úkrytů vše ve velkém okolí, i když 
nevycvičené oko nic neuvidí.  Při množství takových návštěv toto proběhne několikrát 
denně a důsledkem je, že zůstávají opuštěná hnízda s mláďaty a v zimě se zvěř úprkem 
vysílí, následně v okamžiku, kdy opět ulehne, dostává zápaly plic a následně uhyne.

V současnosti všichni vnímáme důležitost ochrany přírody (investují se nemalé částky 
na odstranění ekologických škod, rekultivují se skládky, staví se čističky odpadních vod), 
ale někdy zapomínáme, že součástí této přírody je i lesní zvěř, kterou svým špatným chová-
ním v lese doslova zabíjíme. Přitom nám je líto každého opuštěného pejska.

Volně pobíhající psi jsou v současnosti v lesích, jako je například hojně navštěvovaná 
Letná s údolím potoku Bítýška, jedním z hlavních důvodů úbytku zvěře. 

Cílem mysliveckého sdružení Velká Bíteš není vyhnat lidi se psy z lesů, ale dbát na 
dodržování základních pravidel chování návštěvníků lesa. Jak zní tato pravidla a jak je  
v zákoně ošetřen pohyb psů v přírodě, jaká jsou práva myslivecké stráže a povinnosti maji-
tele psů, si můžete podrobněji přečíst na webových stránkách města www.vbites.cz v článku 
pana Klapala.

Proto prosím, stejně jak máte rádi své psy a dopřáváte jim svobodu pohybu, dopřejte tuto 
svobodu i zvěři v lesích.

Tomáš Kučera

reakCe na ČLánek „z minULosTi ÚsTavnÍ PÉČe“

Dovolte mi, abych reagovala na článek „Z minulosti ústavní péče“ uveřejněném v dub-
novém Zpravodaji. S hlubokými vzpomínkami jsem si jej přečetla a pak na několik dní 
odložila, aby se emoce uklidnily.

Vím, že péče o obyvatele umístěných v Ústavech sociální péče je v současné době jiná než 
před mnoha lety, kdy jsem pracovala v jinošovském Schonwaldu já, jako zdravotní sestra. 
Už uběhl nějaký čas, mně za pár měsíců bude devadesát let, ale vím, že v letech 1960 – 1965, 
kdy jsem ve výše uvedeném ústavu pracovala, byl tento „Domov“ skutečným domovem 
pro 112 klientů. Pečovalo o ně 6 zdravotnických pracovníků, ne sester, ale obětavých žen  
z domácnosti, vyškolených ČSČK ve Velké Bíteši v ošetřovatelské technice a první pomoci. 
Dále 2 administrativní pracovníci, 1 provozní a pracovníci kuchyně a prádelny.

Pokud si pamatuji složení obyvatel bylo následující: 4 klienti ve věku do 65 let, kteří ani 
nemluvili, 45 bylo ležících se všemi potížemi stáří a nemocí a ostatní nad 80 let většinou 
zcela závislých na péči ošetřovatelek. Umístění byli většinou v pokojích po 8 obyvatelích, 
pouze vrchní sál měl obložnost 16 lůžek mužů. Další místnosti byly pro 3 a 4 ženy. Ty se 
ponejvíc bavily pletením a háčkováním.

I vybavení zámeckých pokojů a chodeb bylo pro personál na údržbu velice náročné – 
zámecká malba, podlahu pokrývaly parkety, které se musely každý měsíc drhnout a mořit.  
A tak jsme alespoň chodby a provozní místnosti pokryli svépomocí linoleem. Toto ale 
památkový úřad ústavu vytkl a nastala nová úprava.

Vzhledem k postižení obyvatel byla jejich skladba různá – od klidných až po agresivní, 
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těžko zvladatelné. Jelikož i toto ztěžovalo naši práci, bylo vyhověno naši žádosti o rozdělení 
obyvatel podle zdravotního stavu. Odbor sociální péče v Třebíči rozhodl, že v tomto ústavu 
budou umístěni pouze muži a to méně zvladatelní a mentálně postižení.

To jsou moje reminiscence. Není možné všechno hanit a kritizovat jenom proto, že jsme 
žili a pracovali v letech, kdy bylo hůř. Nevím, kolik bývalých pracovníků ještě žije, ale mys-
lím, že by si zasloužili víc pochopení a uznání za to, co v domově dokázali vytvořit i za 
špatných podmínek pro všechny, ale hlavně pro ty, kteří neměli jinak kde žít. 

marta Příhodová

BÍTeŠskÉ mUzeUm o sezÓnĚ 2012

V měsíci květnu začíná v Bítešském muzeu otevírací sezóna. Letošní rok bude muzeum 
po celou sezónu, tj. od května do září, otevřeno i v sobotních dnech v době 9 - 13 a 14 - 17 
hodin. Přístupné bude také poslední neděli v měsíci v čase 9 – 13 a 14 – 16 hodin.

Pro zájemce je také možno po předchozím objednání zrealizovat prohlídku kostela  
sv. Jana Křtitele s výkladem ke stavbě samotné i k opevnění nacházejícím se kolem kostela, 
které bylo součástí městských hradeb.

Jakékoliv informace o výstavách a přednáškách najdete na stránkách města Velké Bíteše: 
www.velkabites.cz/cs/zivot-ve-meste/kultura/muzeum

Ivo Kříž
městské muzeum ve Velké Bíteši

sPorT

jUBiLejnÍ 15. roČnÍk TUrnaje ve sToLnÍm TenisU

V sezóně 2011/2012 hrály okresní přebor (OP) ve stolním tenise tři družstva TJ Spartak 
Velká Bíteš. mužstvo „A“ ve složení Jiří Dvořák, Vladimír Kopáček, Ladislav Ošmera a Anto-
nín Poledna obsadilo v OP II. třídy celkové 5. místo. Družstvo „B“, které hrálo rovněž OP 
II. třídy, a to ve složení Petr Jirásek, Luboš Kopáček, Jan musil a Lucie Zezulová, skončilo na  
8. místě. Družstva „A“ i „B“ by tedy příští sezónu měla setrvat v okresním přeboru II. třídy. Za 
družstvo TJ Spartak Velká Bíteš „C“ hráli Jiří Dvořák (shoda jmen s hráčem „A“), Jiří Geissel-
reiter, Gustav majer, Lukáš Netrda, milan Péťa, Ladislav Vaculík, miloš Vaculík a umístili se 
na 10. místě v OP V, což znamená, že si příští sezónu zahrají okresní soutěž. Více informací  
o uplynuté sezóně najdete na www.pinec.info.

7. dubna 2012 se již popatnácté konal Velikonoční turnaj ve stolním tenisu pod patronátem 
TJ Spartak Velká Bíteš. Turnaj byl rozdělen na 2 části, z nichž první byla zasvěcena registrova-
ným hráčům a druhá neregistrovaným. V 1. části se utkalo 10 hráčů z různých, i vzdálených, 
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oddílů stolního tenisu, ve druhé si zahrálo 20 neregistrovaných sportovců. Turnaj završily 
čtyřhry, které hráli registrovaní i neregistrovaní hráči společně.

Umístění v turnaji:
Registrovaní:
1. místo: Kos Jiří – Znojmo
2. místo: Kříž Jaromír – Telč
3. místo: Koukola michal – Bílina
4. místo: Nováček Petr – Náměšť nad Oslavou
Neregistrovaní:
1. místo: Bajer František – Heřmanov
2. místo: Hurt Jan – Kratochvilka
3. místo: Vaverka Viktor – Kratochvilka
4. místo: Vaverka Josef – Kratochvilka
Čtyřhry:
1. místo: Kříž Jaromír – Zezulová Lucie – Telč, Velká Bíteš
2. místo: Kos Jiří – Šilpochová Laďka – Znojmo
3. místo: Koukola michal – mašek Zdeněk – Bílina, Říčany u Brna
Nováček Petr – Kopáček Luboš – Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš

Za pomoc při realizaci  
15. ročníku Velikonočního tur-
naje děkuje oddíl stolního tenisu 
těmto sponzorům: Barvy Laky 
Pavel Krupička, BIKOS s r.o., BDS 
s r.o., DPL Velká Bíteš, Drogerie 
Dana Ráčková, Elektrizace želez-
nic Vlkov, Gemax s r.o. Hodonín, 
Jiří Vrábel, Velká Bíteš, KA STAV 
s r.o. Karlov, Kafe Jana, Koopera-
tiva pojišťovna a.s., LABARA –  
R. Holík, Jindřichov, Lékárna  
U Tří sloupů, město Velká Bíteš, 
mO mRS Velká Bíteš, Oriflame 
m. menclerová, Orlen Oil Česko 

s r.o., Penzion U Raušů, PF Postforming s r.o., Potraviny Janda, PBS a.s., Restaurace 103, 
Restaurace Na Růžku Šibrava, Restaurant Sport Petr Klíma, Rytectví, reklama Stanislav 
mihal, Sapho s r.o., Líbeznice u Prahy, Slámovo uzenářství s r.o., Stavebniny Bikos s r.o., 
Stavebniny Krupička, TJ Spartak, Vaculík Ladislav zednické práce Osová, Weiss – oleje, 
Jeřábkova pekárna. 

Za oddíl stolního tenisu Lucie Zezulová
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voLejBaLovÝ TUrnaj smÍŠenÝCH DrUŽsTev 

Zdravím všechny příznivce sportu a zvláště volejbalu. V sobotu 31. března 2012 proběhl 
ve sportovní hale a v tělocvičně ZŠ volejbalový turnaj smíšených družstev. Celý turnaj zahá-
jil a všem týmům dobrou hru popřál (dříve také aktivní volejbalista) pan starosta Ing. milan 
Vlček. Díky již tradiční možnosti využít tělocvičnu ZŠ, se turnaj odehrál ve dvou skupinách 
po 5 týmech. Z každé skupiny potom dva nejlepší týmy postoupily a hrály o 1. a 3. místo.  
I když ne každý tým přijel s cílem celý turnaj vyhrát, někomu stačil dobrý pocit z předve-
dené hry, někdo spíše přijel sbírat zkušenosti a určitě nejeden tým se těšil na po turnajové 
posezení v restauraci „na 103“, hrál se každý zápas v plném nasazení se snahou zvítězit, 
vždy však v přátelské atmosféře a fair play. Některé zápasy, zejména potom boj o první 
místo mezi „Pyjonýry“ a týmem „Tuhý a Kořínek“, přinesly volejbal velmi dobré úrovně. Je 
proto škoda, že obecenstvo většinou opět tvořili pouze rodinní příslušníci či přátelé hráčů.

A jak celý turnaj dopadl?
1. místo – Tuhý a Kořínek ze Slavkova u Brna
2. místo – Pyjonýři z Brna
3. místo – Apollo – z Velké Bíteše
4. místo – Tullamore z Velké Bíteše
5. místo – SK Písečné
6. místo – Včera nic ze Slavkova u Brna
7. místo – Sako Zbraslav
8. místo – Frantíkovci z Velké Bíteše
9. místo – Křeni z Brna
10. místo – Kotlanda z Brna

Během turnaje proběhla vložená soutěž o „volejbalového gumáka“, kdy soutěžící stáli na 
lavičce, ohnuli se v pase a byl jim změřen přesah.
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1. místo – 24 cm – Nicol z družstva Pyjonýři
2. a 3. místo – 23 cm – Hanka Vičarová z družstva Tuhý a Kořínek
2. a 3. místo – 23 cm – Viktor Procházka z družstva Tullamore

Závěrem bych rád poděkoval paní Holíkové a panu Světlíkovi za bezchybně připravený 
turnaj a pochopitelně také níže uvedeným sponzorům:

Květiny Bohumila Drlíčková, Restaurace u Raušů, PBS a.s., Labara, Jeřábkova pekárna, 
Restaurace „na 103“, mangold s.r.o., Sportbar Klíma.

Za družstvo Frantíkovci se loučí a na příští turnaj se těší František Drlíček. 

okresnÍ TĚLovÝCHovná akaDemie

V pátek 13. dubna 2012 v 17 hodin 
proběhla Okresní tělovýchovná 
akademie TJ Spartak ve spolupráci  
s OVASP Žďár nad Sázavou. Akade-
mii zahájil pan Ondřej Blaha a sta-
rosta města Ing. milan Vlček. Pánové 
přivítali všechny přítomné.

Vystoupilo zde přes 200 účinku-
jících různých oddílů, např. DDm  
z Náměště nad Oslavou, mažoretky 
Lažánky, vystoupení cvičenek pod 
vedením paní Sládkové, Aero-
bic team DDm Nové město na 
moravě, studio IDA Žďár nad Sáza-
vou, gymnastky pod vedením paní 
Zdražilové Nové město na moravě, 
TJ Spartak – Judo, volejbal přípravka, moderní gymnastika, skupina „LOS KOKOS“ 
– Fitcentrum mejzlíková, „Dětské hřiště“, „Srdce z ledu“ z mighty shake Zastávka. 
Zpestřením bylo vystoupení seniorek ze Žďáru nad Sázavou, kdy lze vidět, že se může 
cvičit v každém věku. 

O Akademii je čím dál větší zájem, o tom svědčí velké množství diváků, nejen rodičů 
vystupujících, ale i široké veřejnosti. Hosté po celou dobu účinkujícím tleskali. Bylo vidět, 
že se jim vystoupení líbí. Všichni vystupující od nejmenších až po nejstarší byli šikovní  
a měli vše dobře nacvičené. Po skončení dostali účinkující za své vystoupení malé dár-
kové balíčky. Už teď se můžeme těšit na další akademii, a to vánoční, která se uskuteční 
začátkem prosince 2012.

Silvie Kotačková
Informační centrum a Klub kultury

37

Z vystoupení. Foto: Silvie Kotačková



ZPRAVODAJ   |   město Velká Bíteš   |   Květen 201238

CviČTe s námi

Po páteční Okresní tělovýchovné akade-
mii se v sobotu 14. dubna sportovní hala 
opět zaplnila, tentokrát příznivkyněmi 
aerobiku. Sešly se, aby se pod vedením zku-
šené lektorky Katky Slavíčkové dvě hodiny 
věnovaly nejenom stále oblíbenému aero-
biku, ale také uvolňovacím a protahova-
cím cvikům na podložkách na zemi. Katka 
svým profesionálním přístupem a nasa-
zením strhla k nadšení všechny přítomné. 
Ani si neuvědomíte, že cvičíte, stačí jen 
poslouchat a vnímat rytmus….

Zpestřením byla vložená patnáctiminutová ukázka orientálních tanců, do které lektorka Andrea 
Ondrová zapojila všechny zúčastněné a zjevně je svým vystoupením zaujala. Proto jsme se roz-
hodli pozvat paní Ondrovou znovu do sportovní haly, konkrétně na sobotu 26. května 2012. Od  
9 do 11.30 hodin se budou střídat orientální tance, rock ́ n roll, cvičení na gymbalech a overbalech, 
chvilka posilování a protahování, latinské tance a podle nálady country nebo kankán.

Nejenom že si skvěle zacvičíte, ale také se pobavíte a odreagujete od vašich všedních starostí. 
Akci však nemůžeme uspořádat bez dostatečného počtu zájemců, proto vás srdečně zveme  
a prosíme o přihlášení nejpozději do 20. května buď emailem (tjspartak@centrum.cz), nebo 
telefonicky (tel. 737 743 444). Bližší informace budou uvedeny na plakátech a webových strán-
kách TJ Spartak (www.tjsp.cz).

Závěrem bych chtěla ještě jednou poděkovat Katce za perfektní vedení lekce „Cvičte s námi“  
a všem aktivním účastnicím, jejichž zásluhou panovala celé dopoledne příjemná pohoda a dobrá 
nálada. Věřím, že ve stejném duchu proběhnou i další naše společné akce. 

Hana Holíková, TJ Spartak

soUHrnY UsnesenÍ

soUHrn UsnesenÍ ze sCHůze raDY mĚsTa veLká BÍTeŠ 
Č. 7/12 konanÉ Dne 5. 3. 2012 

• 2/7/12/rm - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 6/12 ze dne 26. 2. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 5. 3. 2012
• 3/7/12/rm – rozhoduje vyřadit akci „Kanalizační přípojka ZŠ Tišnovská“ z evidence rozestavěných akcí města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 3. 2012

Ze cvičení. Foto: Otto Hasoň
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• 4/7/12/rm – bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš  
a převedení zbývající částky 1.940.919,61 Kč z hospodářské činnosti za rok 2011 na rozpočtový účet 
města (položka 4131).
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2012
• 5/7/12/rm - doporučuje Zm revokovat usnesení č.11/12/12/Zm a rozhodnout o uzavření „Smlouvy 
o realizaci přeložek“, souvisejících s akcí „modernizace dálnice D1“, mezi městem Velká Bíteš  
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 
4, PSČ 140 00 v předloženém upraveném znění.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 12. 3. 2012
• 6/7/12/rm - rozhoduje přijmout cenovou nabídku muzea Vysočiny Jihlava, masarykovo nám. 55, 
586 01 Jihlava a uzavřít smlouvu o dílo na záchranný archeologický výzkum stavby III/3791 Velká 
Bíteš za cenu 20.900 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 3. 2012
• 7/7/12/rm – rozhoduje vyřadit z evidence vybavení bytu č. 11 v domě masarykovo nám. č. p. 67 ve 
Velké Bíteši, zařizovací předměty dle žádosti nájemce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2012
• 8/7/12/rm – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout nebytový prostor č. 101  
v domě Lánice č. p. 300 ve Velké Bíteši o celkové ploše 164,60 m2 od 1. 5. 2012.
odpovědnost: majetkový termín: 30. 3. 2012
• 9/7/12/rm – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout nebytový prostor č. 102  
v domě Lánice č. p. 300 ve Velké Bíteši o celkové ploše 144,61 m2 od 1. 4. 2012.
odpovědnost: majetkový termín: 12. 3. 2012
• 10/7/12/rm – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za měsíce I. – II. roků 2010, 2011 a 2012.
odpovědnost: rada města termín: 5. 3. 2012
• 11/7/12/rm – souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou Velká Bíteš, 
Tišnovská 116, příspěvková organizace dle žádosti č. j. mÚVB/1271/12.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 3. 2012
• 12/7/12/rm – bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření mateřské školy Velká Bíteš, masarykovo 
náměstí 86, příspěvková organizace za rok 2011.
odpovědnost: rada města termín: 5. 3. 2012
• 13/7/12/rm – schvaluje hospodářský výsledek mateřské školy Velká Bíteš, masarykovo náměstí 
86, příspěvková organizace za rok 2011 a jeho rozdělení do rezervního fondu a do fondu odměn dle 
předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitelka mŠ termín: 31. 3. 2012
• 14/7/12/rm – schvaluje hospodářský výsledek Informačního centra a Klubu kultury města Velké 
Bíteše, příspěvková organizace za rok 2011 a jeho rozdělení do rezervního fondu a do fondu odměn 
dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31. 3. 2012
• 15/7/12/rm – schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace 
za rok 2011 a jeho rozdělení do rezervního fondu dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31. 3. 2012
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• 16/7/12/rm – schvaluje hospodářský výsledek Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace za 
rok 2011 a jeho rozdělení do rezervního fondu dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitel polikliniky termín: 31. 3. 2012
• 17/7/12/rm – schvaluje záporný hospodářský výsledek Střední odborné školy Jana Tiraye Velká 
Bíteš, příspěvková organizace za rok 2011 a způsob jeho úhrady dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitelka SOŠ termín: 31. 3. 2012
• 18/7/12/rm – schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková 
organizace za rok 2011 a jeho rozdělení do rezervního fondu a do fondu odměn dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 3. 2012
• 19/7/12/rm – schvaluje hospodářský výsledek Základní umělecké školy Velká Bíteš, Hrnčířská 
117, příspěvková organizace za rok 2011 a jeho rozdělení do rezervního fondu a do fondu odměn dle 
předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31. 3. 2012
• 20/7/12/rm – rozhoduje souhlasit s požadovanou rekonstrukcí bytu č. 2, U Stadionu 475C, 
Velká Bíteš v rozsahu uvedeném v žádosti nájemkyně č. j. mÚVB/671/12 za podmínky, že práce 
bude provedena na vlastní náklady žadatelky, odbornou firmou a v souladu se stavebním zákonem. 
Provedenou rekonstrukcí musí být dosaženo minimálně původního standardu bytu. Rm dále souhlasí 
s odpuštěním nájemného po dobu rekonstrukce, nejdéle však po dobu 2 měsíců.
odpovědnost: odbor majetkový, ENCOm termín: 15. 3. 2012
• 21/7/12/rm – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem Informační centrum a Klubu 
kultury města Velké Bíteše, příspěvková organizace, IČ 43381154, masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, 
na pronájem nebytového prostoru č. 101 - restaurace v kulturním domě, Vlkovská č. p. 482, Velká 
Bíteš o celkové podlahové ploše 261,44 m2 od 6. 3. 2012 za nájemné 553 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 3. 2012
• 22/7/12/rm – pověřuje členku Rm Ing. Evu Zavadilovou přípravou podkladů rozhodnutí  
o předložených žádostech o dotace.
odpovědnost: členka Rm termín: 19. 3. 2012
• 23/7/12/rm - doporučuje Zm souhlasit s předloženým návrhem na předběžné rozdělení dotace ve 
výši 1.280 tis. Kč, jež byla alokována ministerstvem kultury ČR městu Velká Bíteš v rámci Programu 
regenerace mPR a mPZ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 3. 2012
• 24/7/12/rm - rozhoduje souhlasit s tím, aby nájemce Jednota, spotřební družstvo Velké meziříčí 
provedl stavební úpravy pronajaté prodejny potravin Hybešova č. p. 241, Velká Bíteš dle návrhu za 
podmínky, že práce zajistí a provede nájemce na vlastní náklady a v souladu se stavebním zákonem. 
Obě smluvní strany se smluvně zaváží k nevypovězení nájemní smlouvy na pronájem prodejny 
potravin Hybešova č. p. 241, Velká Bíteš po dobu 5ti let. Rm dále rozhoduje souhlasit s finančním 
podílem města ve výši maximálně 75 tis. Kč bez DPH na úhradu poloviny nákladů na stavební 
úpravy a rekonstrukci elektroinstalace a s kompenzací nákladů na plynofikaci v maximální výši 80 tis.  
Kč + DPH snížením nájemného po dobu 4 let.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2012
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• 25/7/12/rm – v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o.:
- bere na vědomí zápis ze zasedání dozorčí rady č. 1/2012 ze dne 29. 2. 2012 
- schvaluje účetní závěrku za rok 2011 včetně převodu zisku do rezervního fondu (5%)  
 a převodu nerozděleného zisku na nerozdělený zisk z minulých let dle návrhu
- pověřuje předsedu dozorčí rady zpracováním návrhu možností obhospodařování lesních  
 pozemků ve vlastnictví města Velká Bíteš. 
odpovědnost: jednatel, předseda dozorčí rady termín: 23. 3. 2012
• 26/7/12/rm - rozhoduje zasílat členům redakční rady Zpravodaje souhrn usnesení Rady města 
Velká Bíteš po zveřejnění na webových stránkách města ve znění upraveném dle zák. č. 101/2000 Sb.
odpovědnost: tajemnice termín: průběžně
• 27/7/12/rm – rozhoduje požadovat od ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace 
předložení rozboru využívání bytů v ZŠ Velká Bíteš za poslední tři roky.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 16. 3. 2012
• 28/7/12/rm – pověřuje odbor majetkový analýzou realizace kontejnerové mateřské školy umístěné 
v zahradě mŠ na masarykově náměstí ve variantě jednotřídní, dvoutřídní s cílem zprovoznění k 1. 9. 
2012. Současně pověřuje ředitelku mŠ masarykovo náměstí zpracováním návrhu potřebných kroků  
k personálnímu a provoznímu zabezpečení této kontejnerové mateřské školy.
odpovědnost: odbor majetkový ředitelka mŠ termín: 16. 3. 2012
• 29/7/12/rm – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést část pozemku parc. č. 2865 – ostatní 
plocha o výměře cca 211 m2 v k. ú. Velká Bíteš do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkové organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 – Nusle za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku, 
vyhotovením znaleckého posudku a vkladem do KN hradí kupující a dále rada města rozhoduje 
uzavřít nájemní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace se sídlem 
Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 – Nusle na pronájem částí pozemků v majetku města:
v k. ú. Velká Bíteš
- část parc. č. 2891/4 – ostatní plocha o výměře 281 m2

- část parc. č. 2823 – ostatní plocha o výměře 150 m2

- část parc. č. 2865 – ostatní plocha o výměře 1122 m2

v k. ú. Ruda u Velkého meziříčí
- část parc. č. 1858 – ostatní plocha o výměře 461 m2

v k. ú. Holubí Zhoř
- část parc. č. 5633 – ostatní plocha o výměře 592 m2

- část parc. č. 5663 – ostatní plocha o výměře 121 m2

- část parc. č. 5672 – ostatní plocha o výměře 723 m2

- část parc. č. 5749 - ostatní plocha o výměře 564 m2

na dobu 2 let ode dne zahájení stavebních prací za nájemné 20 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 3. 2012
• 30/7/12/rm – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 v domě U Stadionu č. p. 548 vchod B 
ve Velké Bíteši na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013, výše nájemného bude činit 55 Kč/m2/ měsíc 
+ stanovená valorizace s tím, že si nájemce může požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude 
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plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor správní, ENCOm termín: 30. 3. 2012

soUHrn UsnesenÍ ze sCHůze raDY mĚsTa veLká BÍTeŠ 
Č. 8/12 konanÉ Dne 21. 3. 2012

• 2/8/12/rm - Rada města Velká Bíteš, jíž je podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. vyhrazeno 
rozhodovat ve věcech města Velká Bíteš, jakožto jediného společníka společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o., 
se sídlem Velká Bíteš, masarykovo náměstí č. p. 87, PSČ 595 01, IČ: 262 74 469, při výkonu působnosti valné 
hromady této společnosti rozhoduje takto:
1. Rada města Velká Bíteš odvolává pana Libora Koláře z funkce jednatele společnosti.
2. Rada města Velká Bíteš jmenuje jednatelem společnosti Ing. Pavla Gaizuru.
3. Rada města Velká Bíteš rozhoduje vypovědět manažerskou smlouvu ze dne 1. 1. 2007 uzavřenou mezi 
městem Velká Bíteš, jakožto jediným společníkem společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o., IČ: 26274469  
a panem Liborem Kolářem, a pověřuje starostu města a jednatele společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o., se 
sídlem Velká Bíteš, masarykovo náměstí č. p. 87, PSČ 595 01, IČ: 262 74 469 dáním této výpovědi.
4. Rada města Velká Bíteš doporučuje zastupitelstvu města Velká Bíteš schválit záměr fúze sloučením 
společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o., se sídlem Velká Bíteš, masarykovo náměstí č. p. 87, PSČ 595 01, IČ: 
262 74 469 se společností Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o., se sídlem Velká Bíteš, masarykovo nám. 88, 
okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01, IČ: 255 94 940 a pověřit jednatele Ing. Pavla Gaizuru zajištěním přípravy 
tohoto procesu a dokumentace.

soUHrn UsnesenÍ ze sCHůze raDY mĚsTa veLká BÍTeŠ  
Č. 9/12 konanÉ Dne 21. 3. 2012

• 2/9/12/rm - schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 7/12 ze dne 5. 3. 2012 a č. 8/12 ze dne 21. 3. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 21. 3. 2012
• 3/9/12/rm – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést pozemek parc. č. 1144/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2012
• 4/9/12/rm – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 88 – zahrada o výměře 
cca 50 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2012
• 5/9/12/rm - bere na vědomí rozbor užívání bytů v Základní škole Velká Bíteš předložený ředitelem školy 
dne 16. 3. 2012 a vyslovuje řediteli školy nespokojenost s nehospodárným využíváním majetku města.
odpovědnost: starosta termín: 30. 3. 2012
• 6/9/12/rm - rozhoduje poskytnout dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO 
Velká Bíteš ve výši 10.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 4. 2012
• 7/9/12/rm – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
pověřuje jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. zakoupením motorové rolby pro úpravu 
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ledové plochy zimního stadionu od města Nejdek.
odpovědnost: jednatel termín: 30. 4. 2012
• 8/9/12/rm – rozhoduje uzavřít s daňovým poradcem Ing. Lubošem Fajmonem, Strojírenská 396, 
Žďár nad Sázavou, smlouvu o poskytnutí služeb daňového poradce v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 3. 2012
• 9/9/12/rm – vyhlašuje 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 
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace:
- Základní škola Velká Bíteš
- Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš
- mateřská škola Velká Bíteš, masarykovo náměstí 86
- mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538. 
odpovědnost: starosta termín: 30. 3. 2012
• 10/9/12/rm – souhlasí s konáním tradičního 6. žehnání motorek na masarykově nám. ve Velké 
Bíteši dne 13. 5. 2011 dle žádosti Římskokatolické farnosti Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 30. 3. 2013
• 11/9/12/rm – souhlasí s navrženým termínem zápisu dětí do obou mateřských škol na školní rok 2012/2013.
odpovědnost: ředitelky mŠ termín: 17. 5. 2012
• 12/9/12/rm – bere na vědomí záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP v Základní škole 
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace ze dne 5. 3. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 21. 3. 2012
• 13/9/12/rm – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje rozpočtu města k 29. 2. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 21. 3. 2012
• 14/9/12/rm – souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 
538, příspěvková organizace a s odpisem promlčené pohledávky z r. 2007 dle žádosti č. j. mÚVB/1531/12.
odpovědnost: ředitelka mŠ termín: 30. 4. 2012
• 15/9/12/rm – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou se společností TBG PKS 
a.s., Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39, IČ 28261976, na pronájem části pozemku pod 
betonárnou, parc. č. 2729/18 o výměře 1320 m2 od 1. 4. 2012 za nabídnuté nájemné 106.300 Kč bez 
DPH/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 4. 2012
• 16/9/12/rm – rozhoduje souhlasit se stavební úpravou v bytě č. 1 v domě Návrší 249, Velká Bíteš, 
s podmínkou, že práce včetně materiálu bude provedena na vlastní náklady žadatelky bez možnosti 
pozdější návratnosti vynaložených finančních prostředků, odbornou firmou a v souladu se stavebním 
zákonem. Příčka musí být v případě odůvodněné žádosti vlastníka (např. při ukončení nájemního  
vztahu) odstraněna, a to rovněž na náklady žadatelky.
odpovědnost: odbor majetkový, ENCOm termín: 30. 4. 2012
• 17/9/12/rm – souhlasí s návrhem šikmé schodišťové plošiny předloženým ředitelkou Základní 
školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 30. 4. 2012
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• 18/9/12/rm – souhlasí s umístěním sídla společnosti AgroStar cisterny s.r.o., Stránecká Zhoř, 
Kochánov 9, PSČ 594 42, IČ 277 02 944, v objektu č. p. 623 na Jihlavské ulici ve Velké Bíteši situovaném 
na pozemku parc. č. 2993 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 30. 3. 2012
• 19/9/12/rm – schvaluje vyhlášení soutěže diplomových prací dle návrhu radního pro kulturu.
odpovědnost: radní pro kulturu termín: 15. 7. 2013
• 20/9/12/rm – souhlasí s využitím části pozemku parc. č. 88 v k. ú. Velká Bíteš pro realizaci projektu 
„Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2012“.
odpovědnost: starosta termín: 30. 3. 2012

soUHrn UsnesenÍ ze sCHůze raDY mĚsTa veLká BÍTeŠ 
Č. 10/12 konanÉ Dne 26. 3. 2012 

• 2/10/12/rm - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 9/12 ze dne 21. 3. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 26. 3. 2012
• 3/10/12/rm – rozhoduje uzavřít Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10064213 
„Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš“, kterou se doplňuje soupis účtů technické a finanční 
přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování akce o účet příjemce podpory č. 1726751/0100. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2012
• 4/10/12/rm – rozhoduje schválit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby v autobusové dopravě 
ve Velké Bíteši za rok 2011 a v souladu s článkem 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, zveřejňuje tuto zprávu po 
dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu Velké Bíteše. Souhrnná zpráva také bude trvale umístěna 
na webových stránkách města Velké Bíteše. 
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 3. 2012
• 5/10/12/rm - doporučuje Zm rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky v k. ú. Košíkov, a to:
- parcela 44/2 - zahrada o výměře 79 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 44)
- parcela 42/2 - zahrada o výměře 69 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 42)
- parcela 40/2 - zahrada o výměře 147 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 40)
- parcela 37/3 - zahrada o výměře 230 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 37)
- parcela 86/2 - ovocný sad o výměře 140 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 86)
- parcela 84/2 - ovocný sad o výměře 156 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 84)
- parcela 81/2 - zahrada o výměře 84 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 81)
- parcela 79/2 - ovocný sad o výměře 85 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 79),
do vlastnictví města s tím, že po dořešení vhodné plochy obratiště město zajistí na své náklady vybudování 
provizorní nezpevněné polní cesty.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2012
• 6/10/12/rm - rozhoduje zamítnout žádost p. Václava Dubena, Lípa 159, 582 57 Havlíčkův Brod,  
IČO 72960281 o pronájem pozemku ve Velké Bíteši k prodeji točené zmrzliny.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 4. 2012
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• 7/10/12/rm – rozhoduje uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu „III/3791 Velká Bíteš – 
Vlkovská – 2. etapa“ na pozemcích parc. č. 3009/1 a 3009/91 k. ú Velká Bíteš s Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2012
• 8/10/12/rm – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za měsíce I. – III. roků 2010, 2011 a 2012.
odpovědnost: rada města termín: 26. 3. 2012
• 9/10/12/rm – doporučuje Zm schválit úpravu rozpočtu roku 2012 dle rozpočtového opatření města č. 1/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 4. 2012
• 10/10/12/rm – rozhoduje nevyužít nabídky společnosti ARmATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s r. o. na 
odkup zařízení v nebytovém prostoru č. 101 v objektu Lánice 300, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 4. 2012
• 11/10/12/rm – rozhoduje souhlasit s požadovanými úpravami v bytě č. 3 v domě U Stadionu 281, 
Velká Bíteš, za podmínky, že práce včetně materiálu bude provedena na vlastní náklady žadatele bez 
možnosti pozdější návratnosti vynaložených finančních prostředků, odbornou firmou a v souladu se 
stavebním zákonem. Zařizovací předměty – kuchyňská linka a 2 ks vestavěné skříně – budou firmou 
ENCOm spol. s r. o. vyřazeny z evidence i nájmu ode dne 1. 4. 2012. V případě, že nájemce opustí  
z jakéhokoli důvodu byt, uvede jej do původního stavu nebo jej ponechá v aktuálním stavu, tj. včetně 
uvedených úprav a zařizovacích předmětů bez nároku na jakékoli finanční vyrovnání.
odpovědnost: odbor majetkový, ENCOm termín: 1. 4. 2012
• 12/10/12/rm – bere na vědomí návrh možností obhospodařování lesních pozemků ve vlastnictví města 
Velká Bíteš předložený předsedou dozorčí rady společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o.
odpovědnost: rada města termín: 26. 3. 2012
• 13/10/12/rm – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 293/1 – trvalý travní 
porost o výměře cca 520 m2 v obci Velká Bíteš a v k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše s těmito podmínkami:
- prodej pozemku bude řešen výběrovým řízením, min. prodejní cena ve výši 300,00 Kč/m2

- podmínkou prodeje bude závazek nabyvatele zakotvený do kupní smlouvy, který spočívá v nutnosti 
 dokončit výstavbu RD na předmětném pozemku do 7 let od data nabytí, za nesplnění této podmínky  
 bude nabyvatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč/m2 převedeného pozemku
- pozemek bude nabyvateli převeden s tím, že pro město Velká Bíteš bude sjednáno předkupní právo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 4. 2012
• 14/10/12/rm – rozhoduje schválit aktualizovaná pravidla města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 4. 2012
• 15/10/12/rm – doporučuje Zm rozhodnout uzavřít kupní smlouvu se společností TBG PKS a.s., 
Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39, IČ 28261976, na odprodej zařízení betonárny za 
nabídnutou cenu 100.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 4. 2012
• 16/10/12/rm – doporučuje Zm souhlasit s pokračováním prací na projektu Integrovaného systému 
nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) dle dokumentace ISNOV.
odpovědnost: místostarosta termín: 10. 4. 2012
• 18/10/12/rm – rozhoduje vyslovit poděkování paní Zoře Krupičkové za vedení městské kroniky  
v minulých letech a rozhoduje uzavřít dohodu o provedení práce s Ing. Aloisem Koukolou, CSc. na sepsání 
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kroniky města za rok 2012.
odpovědnost: starosta, odbor finanční termín: 15. 4. 2012
• 19/10/12/rm – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v domě č. 430 na ulici U Stadionu ve 
Velké Bíteši od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012, nájemné 55,- Kč/m2/měsíc, s možností jejího prodloužení na 
dobu určitou, pokud bude nájemce plnit své povinnosti a řádně platit v termínu nájem a služby.
odpovědnost: odbor správní, ENCOm termín: 31. 3. 2012
• 20/10/12/rm – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 94/11 na akci severozápadní obchvat 
se společností SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ 46968822, kterým se 
prodlužuje termín plnění do 31. 5. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2012

soUHrn UsnesenÍ ze sCHůze raDY mĚsTa veLká BÍTeŠ 
Č. 11/12 konanÉ Dne 2. DUBna 2012

• 2/11/12/rm - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 10/12 ze dne 26. 3. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 2. 4. 2012
• 3/11/12/rm – doporučuje Zm rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc. č. 1338 – orná půda 
(dle GP 1928-33/2012 parcela 1338/2 o výměře 100 m2) v k. ú. a obci Velká Bíteš  a části pozemku parc.  
č. 1335 – orná půda (dle GP 1928-33/2012 parcela 1335/2 o výměře 110 m2) v k. ú. a obci Velká Bíteš   do 
vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků  
a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2012
• 4/11/12/rm – rozhoduje souhlasit s požadovanými úpravami v bytě č. 1 v domě U Stadionu 283, 
Velká Bíteš, za podmínky, že práce včetně materiálu bude provedena na vlastní náklady žadatelky bez 
možnosti pozdější návratnosti vynaložených finančních prostředků, odbornou firmou a v souladu 
se stavebním zákonem. Zařizovací předměty – 2 ks vestavěné skříně – budou firmou ENCOm spol.  
s r.o. vyřazeny z evidence i nájmu ode dne 1. 4. 2012. V případě odůvodněné žádosti vlastníka (např. při 
ukončení nájemního vztahu) musí být vše uvedeno do původního stavu a to rovněž na vlastní náklady.
odpovědnost: odbor majetkový, ENCOm termín: 3. 4. 2012
• 5/11/12/rm - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti 1+0 v domě masarykovo 
náměstí č. 84 ve Velké Bíteši od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013, nájemné 55,- Kč/m2/měsíc + stanovená valorizace,  
s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou, pokud bude nájemce plnit své povinnosti a řádně platit 
v termínu nájemné a služby.
odpovědnost: odbor správní, ENCOm termín: 30. 4. 2012
• 6/11/12/rm - rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě masarykovo 
náměstí č. 67 ve Velké Bíteši ke dni 30. 4. 2012.
odpovědnost: odbor správní, ENCOm termín: 29. 4. 2012
• 7/11/12/rm – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti 2+1 v domě U Stadionu 
č. 280 ve Velké Bíteši od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013, nájemné 55,- Kč/m2/měsíc + stanovená valorizace, 
s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou, pokud bude nájemce plnit své povinnosti a řádně 
platit v termínu nájemné a služby. Současně rozhoduje ukončit dohodou nájemní smlouvu k bytu  
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č. 07 v domě Lánice 42 ve Velké Bíteši ke dni 30. 4. 2012.
odpovědnost: odbor správní, ENCOm termín: 30. 4. 2012
• 8/11/12/rm – doporučuje Zm rozhodnout o úplatném nabytí spoluvlastnických podílů ve výši 1/8 na 
pozemcích v k. ú. Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 940/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 396 m2

- parc. č. 970/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 238 m2

- parc. č. 3009/18 – ostatní plocha, silnice o výměře 136 m2

- parc. č. 877/3 – ostatní plocha, sportoviště o výměře 5557 m2

- parc. č. 878 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2

do majetku města Velká Bíteš od vlastníka, kterým je ČR - Státní statek Jeneč, Státní statek v likvidaci, 
se sídlem Nová 45, 370 01 České Budějovice za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Náklady 
spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2012
• 9/11/12/rm – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš a to:
- parc. č. 4003/3 – trvalý travní porost o výměře 267 m2

- parc. č. 4039 – trvalý travní porost o výměře 605 m2

- parc. č. 4030 – trvalý travní porost o výměře 342 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2012
• 10/11/12/rm – rozhoduje uzavřít s Českou poštou, s. p. novou mandátní smlouvu na SIPO na předpis 
nájmu za byty ve vlastnictví města Velká Bíteš, které město od 1. 1. 2012 spravuje.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2012
• 11/11/12/rm – souhlasí s instalací šikmé schodišťové plošiny v budově Tišnovská č. p. 116 ve Velké Bíteši.
odpovědnost: starosta termín: 15. 4. 2012
• 12/11/12/rm – rozhoduje uzavřít smlouvu č. 10074674 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci 
OPŽP na projekt „Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši“, která byla podepsána ředitelem 
SFŽP ČR dne 22. 3. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 4. 2012
• 13/11/12/rm – bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 6/2012 ze dne 28. 3. 2012  
a pověřuje místostarostu vypracováním písemné odpovědi kontrolnímu výboru.
odpovědnost: místostarosta termín: 28. 4. 2012
• 14/11/12/rm – souhlasí s přijetím účelově určených finančních darů Základní školou Velká Bíteš, 
Tišnovská 116, příspěvková organizace dle žádosti č. j. mÚVB/1802/12. 
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 30. 4. 2012 
• 15/11/12/rm – schvaluje odpisový plán Informačního centra a Klubu kultury města Velké Bíteše, 
příspěvková organizace na rok 2012 v předloženém znění.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31. 12. 2012
• 16/11/12/rm – doporučuje Zm schválit poskytnutí příspěvku Poliklinice Velká Bíteš, příspěvková 
organizace ve výši 270.000 Kč na opravu generátoru RTG s tím, že ředitel polikliniky po provedení 
opravy doloží Rm zprávu o postupu opravy a rozbor ceny předmětné opravy a pověřuje členku rady 
města Ing. Evu Zavadilovou prověřením hospodaření této příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 4. 2012     odpovědnost: členka Rm termín: 30. 6. 2012
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• 17/11/12/rm – pověřuje starostu sjednáním jednání s ředitelem Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková 
organizace ve věci možnosti budoucí optimalizace provozu a ekonomiky uvedené organizace.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2012
• 18/11/12/rm – v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  
a v souladu s  vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky  Základní školy 
Velká Bíteš, příspěvková organizace, v tomto složení:
a) členové určení zřizovatelem: předseda komise Ing. milan Vlček, Ing. Tomáš Kučera
b) člen určený ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina: Ing. Karel Látera
c) člen - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu  
 a typu příslušné školy: PaedDr. Zdeněk motlíček
d) člen - pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy: 
 mgr.et mgA. marcela Doubková                                          
e) člen - školní inspektor České školní inspekce: mgr. Stanislav Pulkrab
f) člen - člen školské rady: mgr. Aleš Koubek
- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky  Střední 
odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, v tomto složení:
a) členové určení zřizovatelem: předseda komise Ing. milan Vlček, Ing. Tomáš Kučera
b) člen určený ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina: Ing. Karel Látera
c) člen - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu  
 a typu příslušné školy: PaedDr. marek Kňažík
d) člen - pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy: 
 mgr. Šárka Dohnalová                                           
e) člen - školní inspektor České školní inspekce: mgr. Stanislav Pulkrab
f) člen - člen školské rady: Bc. Ludmila Pecinová
- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky  mateřské školy 
Velká Bíteš, masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, v tomto složení:
a) členové určení zřizovatelem: předseda komise Ing. milan Vlček, Ing. Tomáš Kučera
b) člen určený ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina: Ing. Karel Látera
c) člen - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu  
 a typu příslušné školy: mgr. Božena Suchánková
d) člen - pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:  
 Lenka Klimešová                                       
e) člen - školní inspektor České školní inspekce: mgr. Pavla Srnská
- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky  mateřské školy 
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace, v tomto složení:
a) členové určení zřizovatelem: předseda komise Ing. milan Vlček, Ing. Tomáš Kučera
b) člen určený ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina: Ing. Karel Látera
c) člen - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu  
 a typu příslušné školy: mgr. Božena Suchánková
d) člen - pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:  
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 Dagmar Egerová                                           
e) člen - školní inspektor České školní inspekce: mgr. Pavla Srnská
- určuje jako odborníky s hlasem poradním, kteří se účastní jednání těchto čtyř konkursních  
 komisí, členy Rady města Velká Bíteš
- pověřuje JUDr. Radku Klímovou funkcí tajemníka těchto čtyř konkursních komisí  
 (o průběhu konkursu pořizuje zápis, není členem komise).
odpovědnost: předseda komisí termín: 25. 4. 2012
• 19/11/12/rm – bere na vědomí předloženou zprávu informatika a rozhoduje koupit záložní zdroj 
napájení APC Symmetra LX 12 kVA.
odpovědnost: informatik termín: 10. 4. 2012
• 20/11/12/rm – doporučuje Zm rozhodnout přidělit  v rámci Programu regenerace mPR a mPZ finanční 
prostředky na tyto akce:
Římskokatolické farnosti Velká Bíteš - 410 tis. Kč na opravu věže kostela sv. Jana Křtitele 
městu Velká Bíteš   - 100 tis.Kč na opravu střechy a fasády dvorního traktu domu masarykovo nám. 14 
- 230 tis. Kč na opravu zadní fasády masarykovo námětí 87 (radnice)
- 540 tis. Kč na opravu domu masarykovo náměstí 5
Současně Rm doporučuje Zm poskytnout na opravu věže kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši 
Římskokatolické farnosti Velká Bíteš 250 tis. Kč z rozpočtu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2012
• 21/11/12/rm – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 
594 01 Velké meziříčí a uzavřít s ní smlouvu o dílo na „Opravu zadní fasády 1. budovy radnice masarykovo 
náměstí 87, Velká Bíteš“ za cenu 427.992 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 4. 2012
• 22/11/12/rm – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Jiří Vrábel, Růžová 146, 595 01 Velká Bíteš 
a uzavřít s ní smlouvu o dílo na „Opravu střechy a dvorního traktu masarykova náměstí 14, Velká Bíteš“ 
za cenu 176.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 4. 2012
• 23/11/12/rm – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 
Velké meziříčí a uzavřít s ní smlouvu o dílo na „Opravu domu masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš“ za cenu 
988.527 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 4. 2012
• 24/11/12/rm – bere na vědomí podnět č. j. mÚVB/1860/12 a doporučuje řediteli ICKK dopracovat 
pravidla pronajímání KD, která budou obsahovat maximální provozní dobu v jednotlivých prostorách 
KD a zapracovat do smlouvy o pronájmu KD mezi ICKK a nájemníky složení kauce, která bude v případě 
prokazatelného rušení nočního klidu provozem nájemníků v KD započtena vedením ICKK jako smluvní 
pokuta za porušení pravidel užívání KD.
odpovědnost: starosta termín: 29. 4. 2012
• 25/11/12/rm – bere na vědomí grantové tituly vypisované Krajem Vysočina a pověřuje informatika  
k podání žádostí o granty z Fondu Vysočiny z programu Informační a komunikační technologie 2012, a to 
titul B, C, D dle předloženého materiálu.
odpovědnost: informatik termín: 20. 4. 2012

49



ZPRAVODAJ   |   město Velká Bíteš   |   Květen 201250

soUHrn UsnesenÍ ze zaseDánÍ zasTUPiTeLsTva mĚsTa 
veLká BÍTeŠ Č. 13/12 konanÉHo Dne 12. 3. 2012 

• 1/13/12/zm: určuje ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Pelána a Jiřího Rauše.
• 3/13/12/zm: rozhoduje poskytnout peněžité dary ve výši 24.364,00 Kč a ve výši 23.366,00 Kč jako 
refundaci nákladů vynaložených na výměnu oken v pronajatých bytech.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor finanční termín: 31. 5. 2012
• 4/13/12/zm: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku parc. č. 1339/1 (dle GP č. 1928-33/2012 nově 
oddělené parcely 1339/11, 1339/12, 1339/13 a 1339/14) o celkové výměře 3518 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš z 
podílového spoluvlastnictví ve výši id. podílu každého z manželů do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady 
spojené s převodem, s geometrickým oddělením pozemku a vkladem do KN hradí kupující.
Dále Zm rozhoduje realizovat úhradu předmětného úplatného převodu ze schváleného úvěru na 
výkup pozemků pod fotbalovým stadionem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2012
• 5/13/12/zm: revokuje usnesení č. 11/12/12/Zm ze dne 13. 2. 2012 a rozhoduje o uzavření „Smlouvy 
o realizaci přeložek“, souvisejících s akcí „modernizace dálnice D1“, mezi městem Velká Bíteš  
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 
4, PSČ 140 00 v předloženém upraveném znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 3. 2012
• 6/13/12/zm: souhlasí s předloženým návrhem na předběžné rozdělení dotace ve výši 1.280 tis. Kč, 
jež byla alokována ministerstvem kultury ČR městu Velká Bíteš v rámci Programu regenerace mPR 
a mPZ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2012
• 7/13/12/zm: rozhoduje na základě žádosti osadního výboru zvýšit počet členů osadního výboru 
Košíkov ze šesti na sedm a volí jeho členem Radomíra Kozu.
• 8/13/12/zm: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší 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: 31. 3. 2012
• 9/13/12/zm: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 2865 – ostatní plocha o výměře cca 
211 m2 v k. ú. Velká Bíteš do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace se 
sídlem Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 – Nusle za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem 
s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku, vyhotovením znaleckého posudku  
a vkladem do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2012
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Zemní práce – JCB. Nabízím levně zemní práce (600 Kč). Kvalita práce je zaručena 20 letou praxí. 
Kontakt: 725 366 207.

TJ Spartak Velká Bíteš nabízí k odprodeji malotraktor Honda s lištovou sekačkou, k odprodeji nabízí 
také stavební míchačku. Informace na tel. č. 737 743 444

ZZN LOGO

12. ledna 2011 11:18:50
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SOBOTA 19. kvěTnA 2012

Kpt. Jaroše 252, Velká Bíteš
tel.:/fax: 566 520635
- široký sortiment zboží pro zemědělce, zahrádkáře, kutily i pro řemeslníky!

Sezónní akce:
hnojiva, substráty, postřiky
skleníky, fóliovníky
slunečníky, zahradní lavičky, houpací lavice, grily a potřeby pro grilování
nádoby na vodu 200 a 300l vč. víka a vyp. kohoutu od 499,-
nová kolekce sekaček AL-KO již od 1890,-
malotraktor VARI 43.950,- + vozík v hodnotě 9.000,- zdarma
krmné směsi, krmítka, napaječky, granule pro psy, kočky
ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy a obuv, letní obuv, botasky

hutní materiál
stáčené oleje /M 6 AD, PP 90,OH HM 46/
popelnice, stavební kolečka.....

Prodejní doba: Po až Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

Těšíme se na Vaši návštěvu - kolektiv ZZN Velká Bíteš

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Informa ní a Poradenské Centrum

tel.: 774 777 575  l  radek.zdarsky@zfpa.cz

POZVÁNKA
Vážení občané Velké Bíteše a okolí,

přijďte se seznámit s novým projektem Informační a Poradenské Centrum.
Představíme Vám naši administrativní kancelář, která Vám nabídne praktická řešení jak optimálně
pracovat s produkty se státní dotací (stavební spoření, životní pojištění, penzijní připojištění) a tak získat 
maximální příspěvky, které stát garantuje. Ročně je to až 7.400,- Kč na osobu.

Termín akce:  16. května 2012 v 17 hodin
   Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
   ve výstavní síni v prvním patře Klubu Kultury

Program:  představení kanceláře
   (Proč a jak využívat IPC. Proč a jak stát podporuje výše zmíněné produkty. Víte, že
   když zkombinujete tyto produkty, může být příspěvek státu zajímavější?)

   podpora klientů
   (Dohodnutí optimálních podmínek při jednání s fi nančními obchodními partnery 
   na našem trhu a náš servis)

   servis
   (Vy rozhodujete, my zajišťujeme, pružnost při změně legislativy)

   informace o vzdělávání
   (ZFP akademie, televizní pořady apod.)

   diskuze

Informační a Poradenské Centrum je návod pro Váš úspěch.

Kontakt:  Radek Žďárský
   tel.: 774 777 575
   e-mail: radek.zdarsky@zfpa.cz
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