ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Květen 2015
Masarykovo náměstí 1945/2015.
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KRÁLOVNIČKY

Královničky v Březském v roce 2014

Foto: Silva Smutná

Březské u Velké Bíteše 24. května 2015
Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním
obřadních zpěvů a tanců – začátek v 15 hodin
Žehnání ratolestí v pátek 22. května při večerní mši svaté
ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v úterý sedmého dubna po velikonočních svátcích jsme
se dočkali zahájení první etapy stavebních prací v ulici
Kpt. Jaroše. Rozsah a postup prací nám potvrdily vhodnost zvolené úplné uzavírky předmětné komunikace.
Toto dopravní omezení však bylo od počátku kompenzováno zodpovědným a vstřícným přístupem stavební
firmy JCZ Maršovice, která provádí práce na vodovodu,
dešťové a splaškové kanalizaci, k otázce průjezdu a průchodu přes staveniště majiteli domů a provozoven v ulicích Kpt. Jaroše a Zmola. Po zahájení prací a ověření
reálného stavu dopravy po objízdné trase kolem průmyslové zóny u D1 a Košíkova jsme ještě v trase doplnili další prvky (nový měřič rychlosti při vjezdu do města na ulici Hybešova, maketa policisty na stejné ulici u přechodu
k prodejně „COOP Jednota“, informační cedule o provozu prodejen na ulici Kpt. Jaroše),
které přispěly, jak ke zklidnění dopravy, tak k informovanosti návštěvníků prodejen a provozoven na ulici Kpt. Jaroše, které mají po dobu stavebních prací nepřerušený provoz.
Společně s Policií ČR jsme pak projednali častější měření dodržování rychlosti na ulici
Hybešova ze strany dopravní policie.
V uplynulém měsíci jsme rovněž zahájili práce na rekonstrukci druhé budovy radnice.
Na bourací práce a práce na rekonstrukci přípojek, podchycování základů a založení dostavby severní části objektu, naváží v květnu úpravy vnitřní dispozice budovy, zejména
jejího přízemí. Zde bude po dokončení prací sídlit majetkový odbor města. Správní odbor
včetně matriky, který zde do rekonstrukce měl své místo, je již ke dnešku zcela přestěhován
na své nové působiště do první budovy radnice. Po dobu rekonstrukce bude dále změněn
režim u pracovišť, které se nacházejí v patře rekonstruované druhé budovy. Finanční odbor
a bytový úsek majetkového odboru budou mít úřední hodiny pro veřejnost pouze v pondělí
a ve středu. Pokladna úřadu se dočasně přesunula do první budovy radnice, kde sdílí prostory společně s matrikou.
Rovněž v mateřské škole v Lánicích se rozběhly stavební práce na rekonstrukci
patra objektu. Z dotačního programu ministerstva školství nám byla v dubnu na tuto
akci potvrzena státní dotace ve výši téměř 7,3 milionu Kč, což činí cca 90% nákladů
na stavbu. Vzhledem k tomu, že se zahajuje bouracími pracemi, bylo na základě
schůzky vedení školy s rodiči projednáno dočasné přestěhování stávajících dvou tříd
dětí přibližně na dva týdny do základní umělecké školy. Na oběd budou děti chodit do mateřské školy na náměstí, svačinky jim bude škola dovážet. Počítáme s tím,
že využijí i zahradu školy na náměstí.
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Tolik k nejdůležitějším probíhajícím stavbám ve městě. Skutečný rozsah prací na
přípravě a realizaci investičních akcí v uplynulém měsíci byl však daleko obsáhlejší.
Ať se to týkalo dokončení práce na dalších úsecích trasy metropolitní sítě města,
umožňující propojení optických vláken a tím komunikaci mezi radnicí a městskými organizacemi. Dále výkupu pozemků a přípravy projektu jižního obchvatu k územnímu řízení,
přístavby kulturního domu, rekonstrukce ulice Pod Spravedlností, kruhové křižovatky
a rekonstrukce ulice Na Valech nebo mnoha dalších akcí.
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás tímto zároveň pozvat ve čtvrtek 7. května 2015 v 19.00 hodin na Náměstí
Osvobození ve Velké Bíteši, kde u pomníku padlých proběhne pietní akt v souvislosti
se sedmdesátým výročím ukončení druhé světové války. Během doprovodného programu
zahraje dechová hudba „Muzikanti Ladislava Prudíka“, který ukončí slavnostní ohňostroj.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Pátek dne 1. května 2015 v 8.30 hodin
VII. ročník „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“ – JUDO
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak
Úterý dne 5. května 2015 v 19.00 hodin
MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP V DUCHU LIDOVÉM
Vystoupení Zuzany Lapčíkové - cimbál a zpěv, Josef Fečo - bas a Ondrej Krajňák - klavír
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Od 4. května do 15. května 2015 po – pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 16.30 hodin
KŘOVINY A JINÉ LINORYTY - VÝSTAVA GRAFIK MILOŠE SLÁMY
Vernisáž v pondělí 4. května v 17.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Pátek dne 8. května 2015 od 13.00 hodin
TRADIČNÍ IX. ŽEHNÁNÍ MOTOREK
Na parkovišti u První brněnské strojírny, Vlkovská 279, Velká Bíteš.
13.00 hodin – sraz; 14.00 hodin – žehnání motorek ct. ot. Bohuslavem Poláčkem;
15.00 hodin – slavnostní vyjížďka.
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
Čtvrtek dne 7. května 2015 v 19.00 hodin
OSLAVY 70. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Náměstí Osvobození u pomníku padlých, Velká Bíteš
Pietní akt, proslov starosty města Ing. Milana Vlčka a významných hostů, dechová hudba
„Muzikanti Ladislava Prudíka“, slavnostní ohňostroj.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 9. května 2015 od 14.00 hodin
VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ NA KONEC VÁLKY VE VELKÉ BÍTEŠI
S DĚTSKÝM ODPOLEDNEM
Průvodní slovo a malá výstava fotografií Mgr. Ivo Kříže, ředitele Muzea ve Velké Bíteši.
Dětské odpoledne ve spolupráci s klubem vojenských veteránů v Březníku – historická
vozidla, polní kuchyně, soutěže pro děti (za odměnu jízda v historických vozidlech).
Dolní (Knollův) mlýn, Janovice č.p. 55, Velká Bíteš
Organizuje: Okrašlovací spolek Dolní mlýn, o.p.s.
Úterý dne 12. května 2015 v 18.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „Z LOUŽE POD OKAP“
Hrají: Dana Homolová, Vladimír Kratina, Filip Tomsa a Michaela Dolinová
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 13. května 2015 v 17.00 hodin
VELKÁ BÍTEŠ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU
Vernisáž výstavy k výročí 70. let od konce II. světové války v Městském muzeu ve Velké
Bíteši, Masarykovo náměstí 5.
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Čtvrtek dne 14. května 2015 ve 14.30 hodin
ČLENSKÁ SCHŮZE Svazu Diabetiků – BESEDA S LÉKAŘEM
MUDr. SVATOPLUKEM HORKEM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš
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Pátek dne 15. května 2015 od 9.00 do 18.00 hodin
Den otevřených dveří firmy ag foods group a. s.
Oslavvy 25. výročí založení firmy AG FOODS Group a.s., Košíkov 72
Návštěva administrativní části budovy, prezentační místnost s kavárnou, prohlídka laboratoře, výrobních a skladových prostor, ochutnávka produktů, možnost nákupu, soutěž pro
děti, dárek.
Organizuje: AG FOODS Group, a.s.
Pátek dne 15. května 2015 v 19.00 hodin
KONCERT VÍTĚZŮ MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ
SOUTĚŽE JAKUBA PUSTINY
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné dobrovolné.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 17. května 2015 od 8.00 hodin
OSLAVY 120. LET ZALOŽENÍ SDH RUDA
Od 8.00 hodin mše svatá za hasiče, od 12.00 hodin oslavy na návsi, ukázka dovedností
hasičů, ukázka staré a nové požární techniky. V průběhu oslav zahraje harmonikářská skupina ze Študlova.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Ruda
Neděle dne 17. května 2015 od 11.00 hodin
OSLAVY 130. LET ZALOŽENÍ SDH TASOV
Svěcení praporu při mši svaté v 11.00 hodin ve farním kostele v Tasově, program před požární zbrojnicí od 13.00 hodin, občerstvení zajištěno, k poslechu hraje kapela „Muzikanti
Ladislava Prudíka“.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Tasov
Středa dne 20. května 2015 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Našimi hosty budou fyzioterapeutky Alžběta Belejová a Mgr. Marie Zavadilová.
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek dne 21. května 2015 v 15.30 hodin
KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM – ZOO
V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček a Městská knihovna ve Velké Bíteši
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Čtvrtek dne 21. května 2015 v 17.00 hodin
HMYZ V ZAHRADĚ
Beseda s Pavlem Holánkem
Praktická dílna – výroba úkrytů pro hmyz s Karlem Pospíchalem. Sraz u ZŠ Sadová.
Organizuje: ZŠ Velká Bíteš
Sobota dne 23. května 2015 od 8.00 hodin
XXXVII. JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY
Od 8.00 do 10.00 hodin prezentace turistů na návsi v Jinošově. U studánek vítání turistů
chlebem a solí. Od 12.00 hodin občerstvení s táborakem u rybníku Bělizna, hry pro soutěživé děti, ukázka cvičených psů. Po ukončení trasy soutěž o ceny. Celý program bude
doprovázet hudba. Ve 12.00 a 13.00 vystoupení Zumba Tonic. Délka trasy 12 km.
Organizuje: ZO Český zahrádkářský svaz Jinošov za podpory OÚ Jinošov, OÚ Hluboké
a OÚ Krokočín
Pátek dne 22. května 2015 od 16.30 hodin
NOC KOSTELŮ
Chrám sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
16.30 program pro děti, 18.00 mše svatá se svěcením královenských ratolestí,
19.00 večerní program
Organizuje: Římskokatolická farnost
Sobota dne 23. května 2015 od 11.00 do 15.00 hodin
XXII. SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL VYSOČINA 2015
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Veterán Praga Car Club Brno
Neděle dne 24. května 2015 v 15.00 hodin
KRÁLOVNIČKY
Březské u Velké Bíteše
Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním obřadních zpěvů a tanců. Žehnání ratolestí
v pátek 22. května při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
Organizuje: Muzejní spolek Velkobítešska
Úterý dne 26. května 2015 v 7.20 hodin
ZÁJEZD – Lysice zámek, Doubravice nad Svitavou pštrosí farma, Černá hora exkurze v pivovaru.
Cena senioři: 250 Kč (doprava, vstupné), ostatní 300 Kč. Odjezd: zastávka na sídlišti
7.20 hodin, Masarykovo náměstí 7.30 hodin. Rezervace na Klubu kultury, Masarykovo
náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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Úterý dne 26. května 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – na školní zahradě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Sobota dne 30. května 2015 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – „za Helenkou a Ríšou do Pohádky máje“
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI ČERVNU:
Středa dne 3. června 2015 od 9.00 hodin
DEN DĚTÍ
Ukázka hasičské techniky, záchranné služby a Policie ČR, spolupráce s BESIP s doprovodným programem na téma bezpečnost silničního provozu, ukázka výcviku záchranářského
psa, dětské hry, skákací hrad a trampolína.
Prostranství před kulturním domem a dětské hřiště u sokolovny, Velká Bíteš. V případě nepříznivého počasí bude program přesunut do velké sportovní haly TJ Spartak Velká Bíteš a sálu KD.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
(Den dětí IC a KK od 9 do 12 hodin, Den dětí TJ SPARTAK od 14.30 hodin ve sport. hale).
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak

BÍTEŠSKÁ POUŤ 19. – 21. června 2015
Pátek dne 19. června 2015 v 19.00 hodin
Koncert – Tišnovský komorní orchestr
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota dne 20. června 2015
Od 10.00 hodin – Mistrovství ČR historických velocipedů
Od 14.00 hodin – Pouťový program na Masarykově náměstí
Vystoupí: Žáci ZUŠ Velká Bíteš, Český animační team, WraaDap Band Zdeňka Treblíka
ze ZUŠ Smetanova Brno, Vendula Příhodová, Láďa Kerndl a The Bugles (The Beatles
revival). Součástí farmářské trhy, bohaté občerstvení, nabídka kvalitního vína a produktů
místních podnikatelů a živnostníků.
Sobota dne 20. června 2015 v 12.00 hodin
PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Komentovaná prohlídka kostela a věží při příležitosti Bítešské poutě, sraz zájemců
o prohlídku před hradební věží
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
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Neděle dne 21. června 2015
15.00 hodin – „Mladé Bítešsko“
17.00 hodin – vystoupení Dechové hudby „Doubravěnka“
Prostranství před Kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota 20. – neděle 21. června 2015
Sobota 13.00 – 18.00 | Neděle 8.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ S KLUBOVOU EXPOZICÍ KRÁLÍKŮ
STŘÍBŘITÝCH MALÝCH
Výstava se koná v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ul. Lánice č. p. 55.
Organizuje: Český svaz chovatelů, základní organizace Velká Bíteš

ZPRÁVY Z RADNICE
ZÁMĚR PRODEJE BYTU
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a usnesením rady města Velká Bíteš č. 51/12/15/RM ze dne 16. 3. 2015 záměr
prodat:
– bytovou jednotku č. 280/23 v budově č.p. 280 na p.č. 803 v k.ú. a obci Velká Bíteš
– spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 280 bydlení a na po		 zemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří ve výši id. 7290/71884 v k.ú. a obci
		 Velká Bíteš
za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 949.060,- Kč se splatností kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy.
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1 ve II. nadzemním podlaží domu č.p. 280 na
ul. U Stadionu ve Velké Bíteši.
Byt sestává ze dvou pokojů o výměře 14,9 m2 a 13,6 m2, kuchyně o výměře 14,9 m2,
předsíně o výměře 2,5 m2, koupelny s WC o výměře 4,5 m2 a balkónu o výměře 1,5 m2.
Celková podlahová plocha bytu činí 51,9 m2. K bytu náleží i 2 sklepy umístěné mimo
bytovou jednotku, a to sklep o výměře 1,4 m2 a sklep o výměře 13,9 m2 a 2 sklepní kóje
o výměře 7,02 m2 a 1,53 m2.
Nabídky kupní ceny budou předloženy v uzavřených obálkách označených „NEOTVÍRAT – PRODEJ BYTU Č. 280/23“.
Nabídky je možno podávat do 18. 6. 2015 do 12 hod. na podatelně Městského úřadu
Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš. K později podaným nabídkám nebude přihlíženo.
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Náležitosti nabídky:
– fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,
		 telefonní číslo, podpis
– právnická osoba: název, sídlo, IČ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za práv		 nickou osobu a její podpis, telefonní číslo.
Bytová jednotka č. 280/23 je oceněna znaleckým posudkem č. 37-5/2015 ze dne
30. 3. 2015, znalecký posudek je k nahlédnutí na majetkovém odboru městského úřadu
Velká Bíteš.
Byt bude k 1. 7. 2015 vyklizen.
Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo od záměru prodeje bytové jednotky č. 280/23 v budově č.p. 280 na p.č. 803 v k.ú. Velká Bíteš odstoupit.
Milan Vlček, starosta města Velká Bíteš

BÍTEŠSKÉ ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO GRANTOVÉ
PROGRAMY
Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nastavila nový systém poskytování dotací z rozpočtů krajů a obcí. To je důvod, proč se letos mění grantový systém ve Velké Bíteši.
Rada města schválila návrhy tří Grantových programů na rok 2015: Sport a tělovýchova
(2 mil. Kč), Kultura a ostatní zájmová činnost (400 tis. Kč) a Ostatní aktivity (210 tis. Kč).
Zastupitelstvo následně na svém jednání 13. dubna grantové programy schválilo.
„Velká Bíteš žije pestrým společenským životem a formou grantů chce vedení bítešské
radnice dát místním spolkům a sportovním klubům příležitost dále zkvalitnit nabídku trávení volného času,“ říká k tomu místostarosta Tomáš Kučera.
Žádosti o poskytnutí prostředků z Grantového programu budou moci zájemci podávat
v průběhu května. Konkrétní podmínky budou uveřejněny na webových stránkách města.
Ladislav Koubek

BÍTEŠSKÉ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM OPĚT
ÚSPĚŠNĚ ZÍSKALO DOTACI
Rada Kraje Vysočina na svém 9. zasedání dne
10. 3. 2015, usnesením číslo 0490/09/2015/RK,
rozhodla Turistickému informačnímu centru ve
Velké Bíteši poskytnout dotaci na zkvalitnění
služeb ve výši 46.000,- Kč.
Tomáš Jelínek, ředitel IC a KK
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V sobotu 4. dubna 2015 se ve 14.45 hodin naší kolegyni Janě Mézesové narodil ve Fakultní nemocnici
Brno - Bohunice prvorozený syn Tadeáš. Při narození
malý Tadeášek vážil 3,82 kg a měřil 54 cm.
Rodičům gratulujeme, přejeme hodně štěstí,
zdraví a malému Tadeáškovi šťastnou cestu životem.
Informační centrum a Klub kultury

Malý Tadeášek. | Foto: Archiv rodiny

ŠKOLY
KVĚTEN V MATEŘSKÉM CENTRU BÍTEŠÁČEK
V květnu se na všechny těšíme
v rámci pravidelné úterní herny.
Pro malé návštěvníky máme připravené velké překvapení v podobě
nových hraček. Radost dětem jistě
udělá velký hrací domeček, houpadlo pro dva či nové odrážedlo.
V rámci našeho čtení v knihovně
si uděláme prostřednictvím pohádek,
her a vyrábění výlet do ZOO, a to
ve čtvrtek 21. května 2015 v 15.30
v Městské knihovně ve Velké Bíteši.

Nové hračky v MC. | Foto: Archiv MC

Petra Pařilová za MC Bítešáček

DRUHÝ ROČNÍK PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
I letos se Mateřské centrum Bítešáček ve spolupráci s Kolpingovou rodinou rozhodlo
uspořádat příměstský tábor. Termín je 27. – 31. 7. 2015. Tábor bude opět určen pro děti ve
věku od 4 let (nebo pro ty, které již chodí do mateřské školy alespoň rok) do 7 let (pro děti,
které v červnu ukončí 1. třídu). Zázemí tábora bude v Kulturním domě ve Velké Bíteši,
kde má Mateřské centrum svou hernu. Využívat budeme farní zahradu, oranžové hřiště
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a další zajímavá místa ve Velké Bíteši. Strava je pro děti zajištěna Jeřábkovou pekárnou
(svačiny) a restaurací Naše bítešská (obědy). Cena tábora za celý týden bude 900 Kč (cena
je včetně stravy, pitného režimu, programu), pokud bude mít někdo zájem o tábor jen v určitých dnech, cena bude 200 Kč/den. Přednost ale bude dána dětem, které budou na táboře
celý týden. Přihlášku na tábor naleznete na stránkách farnosti (http://velkabites.farnost.cz)
nebo vám jí můžu poslat mailem (můžete si o ní napsat na mcbitesacek@seznam.cz nebo
na facebook – skupina MC Bítešáček).
Jana Střechová za MC Bítešáček a Ladislav Koubek za Kolpingovu rodinu

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši, to je MŠ U Stadionu a MŠ na Masarykově náměstí (včetně MŠ Lánice), na školní rok 2015/2016 se koná ve čtvrtek dne
21. května 2015 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 2015, např. v jarních měsících 2016, musí je k docházce rovněž přihlásit již
		 nyní. V případě naplnění kapacity MŠ by bylo možné později přihlášené dítě při		 jmout k docházce jen na případně uvolněné místo.
• Rodiče obdrží registrační číslo, pod nímž bude jeho žádost evidována. Tento číselný
		 identifikátor je potřeba si pečlivě uschovat. Dle novelizace školského zákona,
		 ve znění zákona č.472/2011 Sb., § 183 odst.2, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje
		 žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděle		 ným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zákonné opatření
		 souvisí s ochranou osobních údajů, je tedy zajištěna anonymita dítěte.
• Rodiče mohou zvolit délku pobytu v MŠ i termín nástupu.
• K zápisu do MŠ si rodiče vezmou rodný list dítěte, cizinci ze států mimo Evropskou
		 unii potvrzení o povolení pobytu dítěte na území ČR.
• Žádost (tiskopis) o přijetí dítěte do MŠ si rodiče
		 mohou stáhnout na www.msbites.cz MŠ U Stadionu
		 a na www.skolkabites.cz. MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice
		 vyzvednout v den „Zápisu“ (popřípadě i dříve) v mateřské škole
		 a vyplněný tiskopis posléze co nejdříve mateřské škole předat
		 Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte
		 nechat potvrdit požadované údaje od dětské lékařky.
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•
		
•
		

Kritéria přijetí si stanovuje každá MŠ samostatně dle své kapacity a možností. Kriteria budou zveřejněna na webu obou škol.
Rodiče si mohou objednat čas, kdy se dostaví s dítětem k zápisu, a to v rezervačním
systému na výše uvedených webových stránkách obou MŠ od 11. 5. 2015.
Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

PŘEDŠKOLÁCI V MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A MŠ LÁNICE
Pomalu se blíží prázdniny
a předškoláci se na ně těší nejen pro aktivity s nimi spojené,
ale hlavně proto, že po prázdninách půjdou do školy. Však se
na ni stále ve školce pilně připravují a i doma s rodiči mají
vypracovaný nejeden úkol.
Aby byl přechod do školy pro
děti co nejsnazší, pořádají učitelky ZŠ a MŠ podle plánu spoPohádka o dvanácti měsíčkách. | Foto: Archiv MŠ
lupráce edukativně stimulační
odpoledne pro děti a rodiče. V rámci těchto aktivit již proběhlo odpoledne s grafomotorikou, beseda s pracovnicemi PPP, ukázková hodina rozvoje předmatematických představ.
Na další měsíce jsou připraveny například odpoledne zaměřené na rozvoj předčtenářské
gramotnosti, či návštěvy dětí ze ZŠ v MŠ a naopak. Aby si ale předškoláci nemysleli,
že škola je jenom o učení, nastudovaly paní učitelky ZŠ se svými žáky dvě krásné pohádky.
Pásmo Z pohádky do pohádky pod vedením učitelky Mgr. Ilony Liškové děti zhlédly
v předvánočním čase a na pohádku O dvanácti měsíčkách pozvala učitelka Mgr. Marcela
Doubková a její žáci předškoláčky do ZUŠ. Hlediště a osvětlené pódium dětem navodily
atmosféru „opravdového divadla“ a umocnily zážitek z představení.
Využíváme této příležitosti a chceme poděkovat vedení školy, učitelce Mgr. Schwarzbachové, Mgr. Vídeňské, Mgr. Doubkové, Mgr. Liškové a Mgr. Novákové za to, že se snaží
předškolákům co nejvíce vstup do ZŠ usnadnit a ve svém volném čase tyto aktivity pro ně
připravují. Děkujeme.
Učitelky předškoláků z MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

PŘÍRODA NA DOSAH – TENTOKRÁT V ZOO JIHLAVA
S kým kamarádí žirafa? Strká pštros hlavu do písku? Tohle,
a ještě mnohem více se děti MŠ Masarykovo náměstí a MŠ
Lánice dověděly díky naučnému výletu do Zoo Jihlava.
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V rámci realizace grantového programu Příroda na dosah z Fondu Vysočiny měly děti cestu zcela zdarma
a hradily si pouze vstup do zoologické
zahrady. Hned po příjezdu jsme navštívili environmentální centrum v ZOO
Jihlava „PodpoVRCH“, které je určeno
k realizaci výukových programů o zvířatech, přírodě a ekologii. Program Zoo
v krabici dětem zábavnou formou přiNávštěva v ZOO. | Foto: Archiv MŠ
blížil život zvířat v Africe. Děti si také
vyrobily masky zvířátek, zatančily si a hurá na prohlídku opravdových, živých zvířátek!
Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

VESELÁ ŠKOLKA V AKCI

Vystoupení na setkání seniorů v Kulturním domě. | Foto: Archiv MŠ

Malí tanečníci z národopisného kroužku Bítešánek zatancovali na setkání seniorů 1.BS.
Setkání se uskutečnilo 10. 4 2015 v místním kulturním domě.
Děti na podiu potleskem přivítalo zaplněné hlediště a tak mohly začít. Měly za úkol
natrhat nůši trávy a přinést ji domů. Jenže to se napoprvé nějak nepodařilo…… Na práci
zadanou rodiči totiž zapomněly a začaly si hrát. A kde? No přece u rybníka. Nejdříve se
cestou pořádně urousaly, pak se na chvíli proměnily v husičky, které se bály střelce. Holčičky s pěti tanečníky to pěkně rozparádily při písničce Holka modrooká. Chvíli nato se
objevil hastrmánek. Ten dětem hru u rybníka dovolil s podmínkou, že mu nesmí vyplašit
žádnou rybniční havěť. A děti se snažily. Líbivá mazurka „Jsou na potoce ráčata“ toho byla
důkazem. A trávu domů nakonec také přinesly….. Za doprovodu harmoniky do mikrofonu
zpívala Deniska Neubauerová.
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Pro všechny přítomné bylo
zajímavé pozorovat děti, jak si
celé vystoupení náramně užívaly. Do každé role, tanečku,
říkadla či pokřikovánky šly
s plným nasazením, což diváci
v hledišti vždy ocenili potleskem. Po odtančení celého
pásma byly děti znovu pozvány
na podium, kde na ně čekala
Vystoupení dětí na akademii. | Foto: Silvie Kotačková
další, tentokrát sladká odměna.
Další veřejné vystoupení dětí naší školky na sebe nenechalo dlouho čekat. V pátek
17. 4. 2015 se ve sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš konala „Okresní tělovýchovná akademie“. Kromě cvičenců z Velké Bíteše a tělovýchovných jednot z okolí se zde představilo
také několik dětí z Veselé školky, které cvičily s padákem při písničce „Večerníček“. Jejich
vystoupení bylo rytmické a velmi emotivní. Vyvolalo bouřlivý potlesk diváků a úsměv téměř na každé tváři. Za svoji snahu byly děti od organizátorů této akce odměněny balíčkem
sladkostí.
Kolektiv MŠ U Stadionu

JARO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V březnu proběhlo ve škole
takové množství zajímavých
akcí, že vyjmenovat všechny asi
nepůjde. Zaměříme se tedy jen
na některé.
Začít můžeme u vědomostních soutěží. V rámci matematiky se uskutečnily hned tři. Byla
to mezinárodní soutěž Pangea,
Matematický klokan a Pythagoriáda. Jak sdělili vyučující matematiky Iva Syslová a René Křípal, důraz je zde kladen zejména
Projekt „Volba povolání“. | Foto: R. Pohanková
na to, aby žáci získali vztah
k matematice a pochopili, jak je pro život důležitá.
V dubnu se konal jubilejní 20. ročník soutěže Eurorebus. Do krajského kola odjeli
s paní učitelkou Cendelínovu zástupci jak z prvního, tak i druhého stupně. Ti nejmladší – T. Kučera, T. Barák a N. Geisselreiterová vybojovali druhé místo a postupují do celostátního kola. Věřme, že i tam se jim povede výborně.
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Pro žáky byly připraveny
i pěkné kulturní akce. Například
druhé ročníky prožily Kocouří
den. Děti si četly o kocourovi
v botách, řešili kocouří matematiku a vyvrcholením byla kočičí
pohádka v divadle Polárka. Paní
učitelka Lišková a Sedláková
s radostí poznamenaly, že dynamické představení děti velmi
zaujalo.
Žáci 3. A si zahráli divadelní
představení spolu s dětmi z MŠ
Velikonoce v ZŠ. | Foto: I. Lišková
Masarykovo náměstí a MŠ Lánice. Pohádku o Dvanácti měsíčkách zhlédli též žáci z prvních ročníků a pozvaní byli
i rodiče. Představení s žáky nastudovala paní učitelka M. Doubková.
A nezapomnělo se ani na Velikonoce a oslavy spojené s těmito svátky. Paní učitelka
I. Lišková řekla, že děti plnily nejrůznější velikonoční úkoly, zopakovaly si, kdy přichází
škaredá středa nebo co znamená pašijový týden. Úplně nejvíc žáci ocenili velikonoční
zábavu v tělesné výchově, kdy hráli pohybové hry s plastovými vajíčky a papírovými slepičkami.
Druhé i třetí ročníky také navštívily výukové programy na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí. Paní učitelka Doubková míní, že děti sem jezdí opravdu rády. Druháčci se zde seznámili s životem včel, třetí ročníky se zapojily do velikonočního programu.
Žáci z šestých tříd jako tradičně zavítali do Brna, aby se v planetáriu a pavilonu Anthropos blíže seznámili s tím, co znají z hodin zeměpisu a dějepisu. Téměř šedesát dětí se
chovalo takřka ukázkově, pochvalovaly si učitelky, jež s dětmi do Brna zavítaly. Někdo
ocenil pohádkový příběh v planetáriu, jiný byl nadšený z velikosti mamuta. Exkurze se
líbila úplně všem, což je dobře.
V minulém příspěvku jsme vás informovali také o aktivitách, které čekají na žáky v osmých třídách a souvisejí s výběrem dalších škol, učilišť a budoucího povolání. 19. března
se uskutečnil projekt, v jehož rámci měli žáci možnost zavítat do různých firem a podniků
ve Velké Bíteši. Třídní učitelky osmých tříd, M. Vlčková, E. Čermáková a R. Pohanková
touto cestou všem zúčastněným podnikům a společnostem děkují za vstřícnost a ochotu,
s jakou na tomto projektu spolupracovaly. Věříme, že žáci získané poznatky dobře zužitkují.
Deváté třídy se rozjely za poznáním v rámci učiva fyziky. V posledním březnovém dni
navštívili jadernou a vodní elektrárnu. O chodu elektráren se poučili díky připraveným
výukovým pořadům. Všichni se však shodli na tom, že mnohem zajímavější a atraktivnější
byla možnost spatřit na vlastní oči jaderný reaktor, turbínu v provozu nebo se procházet ve
stěnách přehrady, sdělila paní učitelka Vlčková.
Eva Čermáková, pedagog
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KADEŘNICE ZE SOŠ JANA TIRAYE SE ZÚČASTNILY
ODBORNÉ SOUTĚŽE VE ZNOJMĚ
Adeptky kadeřnického řemesla
z velkobítešské Střední odborné
školy Jana Tiraye se dne 15. dubna
2015 zúčastnily 6. ročníku tematické
soutěže v odborných dovednostech
ve Znojmě. Soutěž s názvem ŠARM
2015 proběhla V tělocvičně školy
při SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo,
s.r.o. V účesové tvorbě na téma
„ SMYSLNÁ ŽENA BUDOUCNOSTI“ naši školu reprezentovala
Lenka Šoustarová, žákyně 2. ročníku oboru kadeřník. Modelkou
Lenka Šoustarová s modelkou Eliškou Čeledovou a detailní záběr na
byla Lence také žákyně naší školy,
soutěžní účes. | Foto: Archiv SOŠ
Eliška Čeledová.
Soutěžící měly za úkol vytvořit na modelce náročný a nápaditý účes s vhodnou ozdobou,
který vystihne zadané téma. Odborná porota hodnotila originalitu nápadu, profesionální
provedení, kreativitu, barevnost vlasů i celkový dojem modelky. Do klání se ve zmíněné
kategorii zapojilo celkem 14 soutěžících a Lenka zde s 12 body obsadila velmi pěkné
6. místo.
Lenka Šoustarová svou svědomitou přípravou pod vedením učitelky odborného výcviku Jany Uhlířové, a profesionálním výkonem v soutěži přispěla k reprezentaci školy,
za což jí upřímně děkujeme. Poděkování patří také modelce Elišce Čeledové a v neposlední řadě paní Ině Rybníčkové, která nám pro tuto příležitost ochotně zapůjčila šaty ze
svého salonu.
Jana Uhlířová, učitelka odborného výcviku

INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016
Zápis do přípravných a prvních ročníků jednotlivých
oborů se uskuteční ve dnech 1. 6. – 4. 6. 2015 v učebnách
ZUŠ.
Počet přijímaných žáků je omezen celkovou kapacitou
školy (300 žáků) povolenou MŠMT.
Obor hudební – pondělí a středa od 13.00 – 16.00 hod.
Orientační talentová zkouška, vyplnění přihlášky a zápis v učebně houslí.
(přízemí - p. uč. Barbora Ryšánková)
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Obor taneční – pondělí a středa od 13.00 – 16.00 hod.
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis ve velkém sále ZUŠ.
(přízemí - p. uč. Zdeňka Punarová)
Obor výtvarný – pondělí a úterý od 14.00 – 16.00 hod.
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis v učebně výtvarného
oboru. (přízemí - p. uč. Jarmila Tomková)
Zápis do hudebních oborů v Osové Bítýšce proběhne ve čtvrtek 4. 6. 2015 od
14.00 – 16.00 hod. v ZŠ Osová Bítýška.
Přihlášky lze také stáhnout z webu školy www.zusbites.cz (sekce dokumenty) a vyplněné
již přinést na příjímací řízení.
František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Velká Bíteš

KULTURA
K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN NÁS BAVIL MIROSLAV DONUTIL
Klub kultury (opožděně k Mezinárodnímu
dni žen) připravil ve čtvrtek 26. března o třetí
hodině odpolední v kulturním domě „one man
show“ jedinečného filmového a divadelního
herce, moderátora, baviče a vypravěče Miroslava
Donutila „Cestou necestou“. Se svými nezapomenutelnými životními historkami o cestování,
kamarádech a rybaření pobavil přes čtyři stovky
návštěvníků. Zaplněným kulturním sálem zněl
každou chvíli vřelý aplaus a smích. Během svého
vystoupení několikrát zazpíval písničky ze svého
aktuálního CD „Písničky, které mám rád“. O přestávce si mohli přítomní zakoupit knihy o tomto
legendárním herci nebo CD s jeho písničkami
a nesmrtelnými historkami, které si mohli rovnou
nechat podepsat na malé autogramiádě. Na závěr
show si všichni společně zazpívali známou píseň
„Pramínek vlasů“ od Jiřího Šlitra.
Mistr v akci. | Foto: Otto Hasoň
Miroslav Donutil bezesporu patří v současnosti k domácí herecké špičce a my jsme rádi, že jsme ho po dlouhé odmlce mohli opět
u nás v Bíteši mít.
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Stejně jako v minulém roce podpořila tuto akci odborová organizace OS KOVO při
PBS Velká Bíteš a.s.. Po ukončeném představení a určitě příjemně prožitým odpolednem
pořadatelé věnovali každé ženě k jejich světově uznávanému svátku krásnou rudou růži.
Informační centrum a Klub kultury

JOSEF ŠPAČEK EXCELOVAL VE VELKÉ BÍTEŠI
Ti z Vás, kteří byli 7. dubna 2015
při tom, mi určitě dají za pravdu.
Tento aprílový podvečer nám zůstane navždy v paměti. Koncertní
mistr České filharmonie Josef Špaček a klavírista Stanislav Gallin si
zcela podmanili bítešské publikum.
Původně měl za klavír usednout Miroslav Sekera, ale z důvodu účasti na
turné po USA musel bohužel na poslední chvíli odříci. Stanislav Gallin
Josef Špaček a Stanislav Gallin. | Foto: Otto Hasoň
byl však téměř plnohodnotnou náhradou. Ve Velké Bíteši nehrál poprvé, v roce 2012 zde účinkoval jako člen Orbis tria.
Program koncertu byl velmi pestrý. Na úvod zazněla Sonáta e moll, KV 304
W. A. Mozarta, která je jednou z mála jeho skladeb psaných v mollových tóninách. Skladatel v ní vyjadřuje smutek ze ztráty matky. Skladba E. W. Korngolda Mnoho povyku pro
nic nás zavedla na začátek 20. století. Scénická skladba ke hře W. Shakespeara má celkem
4 části: Nevěsta, Pochod stráže, Zahradní scéna a Horn pipe. Oběma hráčům se skvěle
podařilo vyjádřit obsah a náladu jednotlivých částí. Projevily se zde již prvky filmové
hudby, které se Korngold později věnoval. První půli koncertu uzavřela skladba Angličana
R. Vaughana Williamse Lark Ascending. Skladatel se inspiroval básní G. Mereditha.
Vytvořil hudební dílo zachycující skřivánčí zpěv, který stále stoupá výš a výš a navozuje
jakýsi pocit nekonečna. Skladba dosáhla velké popularity a zejména ve Velké Británii patří
k nejhranějším opusům. Interpretačně je nesmírně náročná, přesto se Josefu Špačkovi podařilo mistrně vytvořit tah stále stoupajícího skřivánčího zpěvu. Samozřejmě vše na základě bezchybného ladění a technické dokonalosti.
Po přestávce nastal skutečný vrchol večera. Zazněl známý Houslový koncert g moll
Maxe Brucha. V tomto romantickém díle o třech větách nechal Josef Špaček své housle rozeznít naplno. Musím konstatovat, že v této skladbě svým uměním jednoznačně
převyšoval klavírní doprovod po všech stránkách – dokonalým zvukem, technickou virtuozitou a zejména hudebním projevem. Radost a vnitřní zápal, se kterými tuto skladbu
hrál, byly doslova nakažlivé. Na samotný závěr si posluchači vyslechli známou Ravelovu
skladbu Cikán. Ta udělala definitivní uměleckou tečku za nezapomenutelným večerem.
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Přesto, že se jedná jednoznačně o virtuózní typ skladby, u Josefa Špačka není technika
nikdy primární. Vždy stojí zcela samozřejmě a nenápadně v pozadí a plně slouží k vyšším
cílům jeho hudebního pojetí. Zkrátka obsah vítězí nad formou. Po závěrečných ovacích ve
stoje nám umělci přidali ještě třešničku na dortu – 3. větu ze Sonatiny G dur A. Dvořáka.
Když diváci opouštěli tentokrát zcela zaplněný sál kulturního domu, věřím, že si v duchu
řekli: „Ešče, že sme šli!“ Sama jsem v předsálí potkávala rozzářené obličeje, na nichž bylo
vidět, že si domů odnášejí obrovský zážitek. Asi nejlépe to vyjádřil jeden nejmenovaný
posluchač – zastavil se ve dveřích, pohlédl na mě a řekl: „Dnes to hrálo samo!“
Marika Kašparová za BHP

MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP V DUCHU LIDOVÉM
Na závěr letošní sezóny BHP jsme pro Vás jako mimořádný koncert připravili vystoupení Zuzany Lapčíkové a jejího tria. Hrát se bude ve složení: Zuzana Lapčíková - cimbál a zpěv, Josef Fečo - bas a za klavír usedne Ondrej Krajňák. Virtuosní cimbalistka,
osobitá zpěvačka a skladatelka pochází z moravského Slovácka. Hru na cimbál absolvovala na brněnské konzervatoři. Vyhrála řadu národních soutěží a zúčastnila se mnoha mezinárodních festivalů. Hrála a nahrávala s mnoha moravskými cimbálovými muzikami,
Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, různými komorními seskupeními
i orchestrálními tělesy. Její diskografie čítá přes 40 titulů.
Jistě stojí za zmínku, že v roce 2000 přijala pozvání George Mráze k natáčení CD Morava v N. Y. C. s Billy Hartem a Emilem Viklickým. Tato nahrávka se setkala v jazzovém
světě s mimořádnou odezvou, když se v prestižním Jazztitude žebříčku deseti nejlepších
jazzových nahrávek roku 2001 umístila na pátém místě ve světě. Lapčíková vystoupila
též na Pražském jaru jako host George Mráze. Její pole působnosti je opravdu široké.
Překračuje hranice folklórního žánru a vstupuje na pole hudby artificiální (barokní,
soudobá - od komorních formací až po orchestrální tělesa) a mezižánrových propojení
(jazz, soudobá hudba). Na svém kontě má i nominaci na cenu Alfréda Radoka 2006.
Zuzana Lapčíková také již 18 let vyučuje hru na cimbál ve Zlíně a Uherském Hradišti
a vychovává tak kvalitní hráče na cimbál pro souborovou hru v regionu.
U nás v Bíteši vystoupí s programem Balady a Janáčkovské parafráze. Určitě si nenechte
tento mimořádný koncert ujít a přijďte v úterý 5. května v 19 hodin do KD Velká Bíteš.
Těšíme se na Vás! Čeká nás též vyhodnocení dětské soutěže a zahájení prodeje permanentek
a programových brožur na 19. sezónu. Troufám si říct, že je zase na co se těšit.
Ondřej Sedlák

KŘOVINY A JINÉ LINORYTY – VÝSTAVA MILOŠE SLÁMY
Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši se od 4. května do 15. května uskuteční
výstava grafik Miloše Slámy s názvem „Křoviny a jiné linoryty“.

20 | Květen 2015

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

Jarní keř u lesa. | Foto: Archiv autora

Úly v zimě. | Foto: Archiv autora

Miloš Sláma žije a pracuje v Křoví u Velké Bíteše a v Polničce u Žďáru nad Sázavou.
Vystudoval VOŠ Václava Hollara v Praze (atelier grafiky a knižní ilustrace), po roční stáži
v Paříži (1990) samostatně vystavuje. Opakovaně získal ocenění v soutěži Grafika roku
a jeho práce jsou zastoupeny v soukromých i veřejných sbírkách doma i v zahraničí. Jeho
doménou jsou vícebarevné linoryty vytvářené postupným odrýváním z jedné matrice.
Slámovy drobné i rozměrné grafiky jsou charakteristické pronikáním světla do prostoru na hranici reálného a imaginárního, zobrazováním struktur větvoví, keřů, stromů,
trav a harmonií barev. Často pracuje v tematických cyklech. Po návštěvě Svaté hory Athos
v Řecku (2007) vytvořil sérii inspirovanou ikonami, v roce 2009 se zabýval vztahem prostoru, světla a hmoty v architektuře J. B. Santiniho-Aichela. Zde začal poprvé kombinovat
tisk z výšky a hloubky, následně vytvořil touto technikou metaforický cyklus Křoviny.
Příležitostně se zabývá tvorbou pro sakrální architekturu a ilustracemi.
Je autorem Grafického ručního lisu Sláma. Více na www.milosslama.cz a www.grafickylisslama.cz. Slavnostní vernisáž bude za přítomnosti autora v pondělí 4. května v 17.00
hodin. Výstava je prodejní a bude otevřena po – pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 16.30
hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Informační centrum a Klub kultury

NOC KOSTELŮ 2015
Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.
Kniha žalmů, verš 139,12
Myšlenka otevřít chrámy v noci vznikla ve Vídni, kde se roku 2005 poprvé konala
„Lange Nacht der Kirchen“. Roku 2009 nápad překročil hranice a své brány otevřelo
i několik kostelů a modliteben v naší zemi. O rok později se už Noc kostelů konala po celé
České republice. Akce získala obrovskou oblibu: vloni se 450 000 návštěvníkům otevřelo
na 1 400 duchovních míst.
Protože Bítešáci jsou lid kulturní, jezdívají na Noc kostelů do Brna či dalších farností.
Aby si mohli slavnost vychutnat i doma, otevírá se chrám svatého Jana Křtitele o týden
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dříve, než po celé Evropě. Letos proběhla minianketa, zda-li neporušit zdejší tradici a přece
jen se nepřipojit k jednotnému termínu. Podstatná část dotázaných si - právě kvůli možnosti vydat se o týden později jinam - rozhodně přála zůstat u speciálního data, a tak náš
kostel přivítá své noční návštěvníky už v pátek 22. května.
Od půl páté patří kostel dětem. V 18 hodin bude sloužena slavnostní mše se svěcením
ratolestí pro královničky. V následujícím programu se představí například komorní pěvecký sbor Danielis z Rousínova, početná schola z Újezdu u Brna či sourozenecké multiinstrumentální trio Bohumilové. A co naše osvědčené programové stálice? Ani ty nepřijdou zkrátka. Více však už neprozradím. Sledujte plakáty, facebook a internetové stránky
www.velkabites.farnost.cz. Ať vás Noc kostelů radostně prozáří.
Michaela Hanzelková

RALLYE VYSOČINA 2015
Dne 23. května 2015 se uskuteční
rallye automobilových veteránů pod
názvem „Rallye Vysočina 2015“.
Start rallye proběhne z náměstí
Svobody v Brně a cíl bude v Zubří
na Vysočině. Trať rallye povede po
pěti létech opět přes Velkou Bíteš,
kam budou veteráni přijíždět kolem
11 hod a na náměstí budou stát cca do
14 hodin. Potom budou pokračovat
Veteráni ve Velké Bíteši – 2009. | Foto:Archiv Praga klubu
dále, z náměstí budou odjíždět po
sobě v minutových intervalech. Na bítešském náměstí celou akci bude zajišťovat jako vždy
Ctibor Veleba - předseda Tatra muzea Bítov.
Praga klub, Brno

POZVÁNKA NA DOLNÍ MLÝN
V sobotu 9. května ve 14.00 hodin se sejdeme s pamětníky na konec války ve Velké
Bíteši. Zavzpomínáme, jak bítešané hromadně utíkali po prvním bombardování dne
26. května 1945 do okolních vsí a na mlýny a jak se jim tam žilo.
Průvodní slovo a malá výstava fotografií Mgr. Ivo Kříže, ředitele Muzea ve Velké Bíteši.
Dětské odpoledne ve spolupráci s klubem vojenských veteránů v Březníku – historická
vozidla, polní kuchyně, úkoly pro děti. Za odměnu jízda v historických vozidlech.
Koně ve válkách – výstava fotografií a jízda na koních ve vojenském sedle. Spolupráce na
akci: Myslivecké sdružení Velká Bíteš, Bobrosvišti. Občerstvení zajištěno, přijďte s dětmi zavzpomínat, poučit se i pobavit.
Milada Vaňková, za Okrašlovací spolek Dolní mlýn, o.p.s.

22 | Květen 2015

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

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 128:

Dům čp. 128 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

V roce 1414 držel dům asi tkadlec Adam. Mnohem později, roku 1587, jej Jiřík Žufnů
prodal v ceně 120 zlatých Jakubu Korunovi. Už v roce 1590 Koruna prodal dům dále,
a to za 200 zlatých Tobiáši Macháčkovi. Od roku 1599 platila vejrunky již vdova Anna
Macháčková, až v roce 1602 prodala dům za 170 zlatých Jiříku Kutílkovi a připrodala mu
„na kousku vobilí, kruh [hrnčířský], klín železný, sekera, motyka, rejče 2, stůl“. Potom roku
1612 Kutílkův dědic Martin Carda prodal dům v téže ceně Štěpánu Musilovi.
Jelikož v roce 1650 zůstal po Musilovi pouze nezletilý sirotek, městský úřad jej zastoupil a prodal dům i se stodolou Za Kostelem v ceně 130 moravských zlatých hrnčíři
Jiříku Jelínkovi. Ten jej prodal roku 1661 v téže ceně svému tovaryšovi Janu Patočkovi,
a „že pak krunt od Jiříka Jelínka po ten čas, co na něm byl, se zlepšil, závdavku Jan Patočka položil 4 zlaté moravské, kterýžto Jiřík Jelínek k sobě hotově přijal“. S tím postoupil
i užívání obecní zahrádky „pod zdí městskou“ a odstěhoval se na dům čp. 10 na náměstí.
Patočka pak roku 1700, když se přestěhoval na dům čp. 90 na náměstí, prodal tento dům za
100 moravských zlatých Ondřeji Staňkovi. A „zahrádka pod zdí městskou na obci ležící,
to aby společně s Vavřincem Šanderou [čp. 127] užívali a panu purkmistru, pánům radním
nynějším i budoucím při svaté panně Kateřině každoročně jednu slepici do domu radního
oba spolu odvozovali“.
Městský úřad pak roku 1753 prodal pozůstalý „grunt neb požár“ hrnčíři Ignáci Mrázkovi, kterému byla cena snížena, protože „hned z gruntu stavěti musí“. V roce 1781 byl
dům připsán zřejmě synovi Ignáci Michalu Mrázkovi. Ten jej pak roku 1794 postoupil
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svému zeti sklenáři Jiříku Veselému. Následně v roce 1831 postoupil svůj podíl 480 zlatých na domě Jan Dvořák svému bratrovi Pavlu Dvořákovi. Poté roku 1849 již vdova
Marie Dvořáková vlastnila celý dům v ceně 1120 zlatých a následujícího roku nechala
připsat jeho polovinu svému novému manželovi Ignáci Novotnému. Ten se pak roku 1860
stal vlastníkem celého domu.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 26, 56, 96, 99, 225, kn. č. 11788,
fol. 210–212, 245, kn. č. 11.789, fol. 58, 257, 261, 274, kn. č. 11793, fol. 76, kn. č. 11795, fol. 432.

Jan Zduba

KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY VE VELKÉ BÍTEŠI
V prvních měsících roku 1945 již bylo zřejmé, že se válka chylí ke konci. Rudá
armáda se probojovala na Slovensko, postupovala na Moravu a koncem dubna bylo
osvobozeno Brno. Náhle ale nastal nečekaný obrat událostí. Německá vojska vytvořila
silnou obranu s výhodným postavením na říčanském kopci. Postup od Brna se zastavil
a Bíteš se dostala do přímé blízkosti bojů válečné fronty. Městem projížděly kolony
německé armády a jejich přítomnost naznačovala, že den kýžené svobody se blíží.
Německé velitelství nařídilo místním občanům účast na výkopových pracích zákopů
po obvodu města proti postupu Rudé armády. Město bylo téměř každodenně od konce
dubna až do 9. května bombardováno z letadel a dělostřelecky odstřelováno. Mezi
obyvatelstvem byli mrtví a ranění, mnoho domů bylo pobořeno a vypáleno. Lidé se
skrývali ve sklepích nebo utekli z města do okolních lesů, vesnic a samot. Němci
se ze všech sil zuřivě bránili a Velká Bíteš byla zcela pod jejich kontrolou. Důvodem byla skutečnost, že město bylo významnou silniční křižovatkou a klíčovým uzlem strategického ústupu armád v okolí Brna směrem na západ. Nejhůře byla Bíteš
postižena v noci z 8. na 9. května. Na křižovatce Kostelní ulice a náměstí se slévaly
mohutné proudy německého vojska a při průchodu městem se stávaly terčem útočících
letadel i dělostřelecké palby. Kolem 22 hodiny ozářil prostor náměstí světelný zdroj,
pomalu se snášející na padáku k zemi. Osvětlený prostor se stal snadným terčem pro
shoz tříštivých i zápalných bomb. Zapáleny byly domy při silnici v západní části náměstí a ohnivá záře dobře naváděla letadla bombardující německý ústup. Klid nastal
teprve mezi 4. a 5. hodinou ranní 9. května. Do města začali proudit vojáci osvobozující Rudé armády. Po 8. hodině raní však dva svazy letadel nečekaně zaútočili na malé
zbytky ustupujících němců, kteří již byli dávno rozprášeni a silně promíšeni s oddíly
Rudé armády, dokončujícími poslední fázi bojových akcí – čištění dobytého území
od nepřítele a přebírání zajatců. Letadla shodila pekelný náklad v prostoru severovýchodně od města a zasáhla jeho okrajové části, včetně pásu zastavěné plochy podél
náměstí a Hrnčířské, Růžové i Kozí ulice. Tak skončil nejhrůznější nálet s největšími
škodami na životech a majetku bítešských obyvatel.
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Dva týdny konfrontace města s válečnými událostmi zanechaly stopy:
– újma na životě 30 osob, újma na zdraví cca 20 osob
– z 412 Velkobítešských domů 249 poškozeno a 27 obytných a 25 hospodářských zcela
		 vyhořelo a 19 rozmetáno bombami
– poškozeny komunikace, znehodnoceny plochy polních porostů
– potrháno elektrické a telefonní vedení, narušena síť vodovodního potrubí
Dle výkazu škod způsobených ve Velké Bíteši válečnými událostmi druhé světové války,
čítala škoda na životech, majetku a jiných (totální nasazení v protektorátu i mimo něj – tzv.
nucené přikázání) 32 259 340 Kčs.
Snad bude vhodné zopakovat jména těch, jejichž životy skončili násilně v letech okupace, nebo kteří ztratili svůj život následkem válečných událostí.
BABÁK ZDENĚK
BALÁK FRANTIŠEK
CAHA MATĚJ
ČEJDA JOSEF
CIGLÍN ALOIS
DOLEŽAL JAN
FUCHS KAREL
FUCHSOVÁ KATEŘINA
FUCHSOVÁ RUDOLFA

popraven ve Velkém Meziříčí 1945
zabit při náletu 1945
zabit při náletu 1945
zabit při náletu 1945
popraven ve Vratislavi 1944
popraven ve Vratislavi 1944
zahynul v koncentračním táboře 1943
zahynula v Terezíně 1944
zahynula v Terezíně 1944

FUCHSOVÁ ŽOFIE

zahynula v Terezíně 1945

GREGOR GUSTAV
HOLÍK JAN
KRČA LEV
KŘÍŽ BOHUSLAV
LEV VÁCLAV
MUŽÍK JAN
NOVÁK ANTONÍN
OBERREITER JAN
POSPÍŠIL FRANTIŠEK
POSPÍŠILOVÁ ANNA
RAUŠOVÁ FRANTIŠKA
RUDOLF IVAN
RUDOLF KAREL

zemřel na následky zranění po náletu 1945
zabit při náletu 1945
zabit při náletu 1945
popraven v Brně 1942
zemřel v koncentračním táboře 1940
zabit nalezenou bombou 1945
zastřelen u Březského 1945
zabit nalezenou bombou 1945
zabit při náletu 1945
zabita při náletu 1945
zabita při náletu 1945
zabit při náletu 1945
zabit při náletu 1945
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RUDOLF MOŘIC
RUDOLFOVÁ ALENA
RUDOLFOVÁ EMA
SYSEL AUGUSTIN
VALACH ANTONÍN
VALOVÁ MARTA
ŽÁK FRANTIŠEK

zabit při náletu 1945
zabita při náletu 1945
zabita při náletu 1945
zabit nalezenou bombou 1945
zemřel ve vězení 1943
zabita nalezenou bombou 1945
zemřel na následky věznění 1943

Jména bíteškých obětí druhé světové války byla zvěčněna na pomníku padlých,
který se nachází v prostranství u kostela sv. Jana Křtitele a rozmnožily tak desítky jmen
obětí první světové války, na jejichž paměť byl pomník v roce 1925 slavnostně odhalen.
Ve čtvrtek 7. května v 19.00 hodin proběhne právě na tomto místě, které se stalo symbolem vzpomínek na naše mrtvé spoluobčany, připomenutí již 70. výročí konce druhé světové války, které zahájí úvodním slovem starosta města Ing. Milan Vlček.
Dalším počinem k tomuto kulatému jubileu bude výstava pořádaná Městským muzeem
ve Velké Bíteši, jejíž vernisáž se uskuteční ve středu 13. května v 17 hodin ve výstavních
prostorách muzea na Masarykově náměstí 5.
K 70. výročí ukončení války byla vydána reedice knihy „Zlomený čas“ bítešských autorů Jaromíra Kotíka, Markéty Lolové a Aloise Koukoly. Kniha pojednává o osudech
mladého německého důstojníka, kterého konec války zasáhl někde u Velkého Meziříčí, kde
byl zajat. Odtud se dostal až do zajateckého tábora v ruském gulagu, kde setrval až do roku
1949. Kniha je k zakoupení v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí
5 ve Velké Bíteši za 139 Kč.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Výbor SDH Velká Bíteš děkuje touto cestou všem občanům, kteří podpořili již
VII. železnou sobotu, která se uskutečnila 11. 4. 2015. V letošním roce byli občané
opravdu štědří. Finanční zisk je určen pro rozvoj dobrovolné požární ochrany ve městě.
Děkujeme, Vaši hasiči

26 | Květen 2015

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

POZNÁVÁME SVŮJ REGION – pánov
III. pokračování
Pánovský mlýn
Tam, kde se do mírně zvlněné Bítešské vrchoviny postupně zařezává
tok Bílého potoka, který kdysi tvořil
hranici deblínského panství, se na katastru Pánova nachází stejnojmenný
Pánovský mlýn, nazývaný podle
posledních majitelů také Urbánkův. Patří do skupiny sedmi mlýnů,
které lemují potok od Křoví až po
Šmelcovnu a využívají jeho spádovou energii. Čtyři - Rýglovský,
Spálený, Absolínův a Javůrecký - leží
na pravém břehu a patřily k vesnicím
Radoškov, Hluboké a Javůrek. Tři
zbývající, uváděné již v zemských
deskách a deblínských registrech
Pánovský mlýn. | Rodinný archiv
z roku 1570 - Pánovský, Pavlovcův
a Maršovský – najdeme na levém břehu a patřily k deblínskému panství a tím i k městu
Brnu. „Mlýn novej za Pánovem postavil krátce před rokem 1570 mlynář Jan Šplechta“,
uvádí tyto historické materiály.
1886

Pánovský mlýn ve vlastnictví rodiny Urbánků:

Urbánek Ignác (I) z Katova s manželkou Františkou kupují mlýn od rodiny Brabců ze
žďáreckého mlýna. (Pozn. autora: Úředně zapsané jméno „Ignác“ bylo v hovorovém,
někdy i v úředním jazyce běžně nahrazováno lépe česky znějícím jménem „Hynek“).
Urbánek Ignác (II) (*1882 †1964), manželka Marie, děti: Marie (prov. Šabacká), Vladimír, František a Ignác.
Urbánek Ignác (III) (*1915 †1999), manželka Anna, děti: Hynek, Jiří a Marie, provdaná
Voborná.
1933 – K mlýnu byla přistavěna pila „sámovka“, poháněna soustavou transmisních převodů od vodního kola.
1946 – Vodní kolo se naposledy roztočilo a pan Urbánek za pomoci mistra Sekaniny
z Blanska a pana Ráčka z Křižínkova postavil Bánkiho vodní turbínu.
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Technické parametry:
Typ:
Rovnotlaká turbína na malé
spády a malá množství vody,
výrobně levná.
Zvláštnost:
Jednoduché lopatky oběžného kola, umístěné mezi
dvěma čelními kruhovými
deskami jsou obtékány ve
dvou směrech (viz obr.).
Průměr turb. kola: 500 mm
Počet lopatek: 32 (lopatky jsou vykované
z kotlových trubek)
Princip Bánkiho turbíny.
Spád:
cca 4 m
Průtok:
max. 120 l/s
Při malém průtoku vody byl mlýn poháněn Diesselovým motorem.

| Foto: Zdroj wikipedie

Poznámka: Turbína i mlýn jsou toho času v rekonstrukci.

Urbánek Hynek (IV), Ing. (*1943), lesní inženýr, revírník v důchodu – poslední majitel.
Dodatek:
Mezi významné pánovské rodáky uváděné v následující kapitole patří také tento mlynářský rod Urbánků a obecně mlynáři na Bílém potoce, kteří v době
II. světové války pomáhali přežít lidem na útěku před Němci. Musíme se sklonit před jejich
obdivuhodnou statečností, protože ukrývání cizích osob bylo trestáno smrtí:
Za odbojovou činnost během II. světové války obdržel Ignác Urbánek (nar. 1915) Osvědčení druhého stupně (§ 251) a jeho žena Anna Osvědčení třetího stupně. Při této příležitosti,
v době, kdy vzpomínáme 70. výročí ukončení největší válečné tragédie lidských dějin, je třeba
také ocenit solidaritu obyvatel okolních obcí, mezi kterými se nenašel žádný konfident.
Významní pánovští rodáci
Dějiny českého národa nejednou dokládají, že významné osobnosti, které byly schopné
v době ohrožení bojovat za jeho svébytnost, zachování jazyka i jeho všeobecný rozvoj,
mnohdy pocházely z prostého lidu žijícího i v méně známých koutech naší vlasti. Takový byl
i je selský rod pánovských Velebů a výše uvedený mlynářský rod Urbánků:
Vilém Veleba – (1870 - 1956)
JUDr. Vilém Veleba, advokát, se narodil na Pánově dne 8. června 1870. Vystudoval
právnickou fakultu a v sedmadvaceti letech odešel do Znojma jako ctižádostivý advokátní
koncipient s cílem doplnit malou skupinu nadšených českých právníků a intenzívně se
účastnit českého vlasteneckého dění. Otevření jeho české advokátní kanceláře bylo významným mezníkem ve vývoji znojemského češství. Aby co nejvíce posílil svůj vliv na

28 | Květen 2015

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

české národní obrození ve městě, vstupuje do politického
života. V listopadu 1905, v doplňovacích volbách do říšské
rady ve Vídni, získává poslanecký mandát, což mu umožňuje působit ve prospěch českého obyvatelstva města. V následujícím roce ustavuje spolek Znojemské matice s cílem
zakládat nové české školy.
V roce 1907 se dr. Veleba podílí na založení prvních
českých novin ve městě – Moravského jihu, které finančně
podporuje. V roce 1909 věnuje část prostor svého domu
Národní jednotě pro jihozápadní Moravu, aby je použila
pro otevření české hospodářské školy. V následujícím roce
zakládá českou měšťanskou školu Znojemské matice (na
dnešní ulici Jana Palacha). V roce 1910 podporuje finančně
i právně místní sociálně demokratické předáky při stavbě Dělnického domu (na dnešní
Havlíčkově ulici).
V době I. světové války se snaží především zachránit české školy před zánikem. Po
částečném zmírnění válečného útlaku zakládá dívčí průmyslovou školu „Vlasta“ a kupuje
dům na náměstí Komenského pro obchodní školu. Na konci války je jeho jméno spojeno
s významnou politickou akcí, jakou byl tábor lidu konaný 1. září 1918 v Únanově.
Vznik samostatného Československa 28. října 1918 byl novým impulsem pro jeho obdivuhodné aktivity. Zakládá Národní výbor, stává se jeho předsedou a po definitivním přičlenění Znojma k Československu je jmenován vládním komisařem pro město Znojmo. Velké
zadostiučinění prožívá, když z oken radnice pronáší projev končící německou nadvládu
nad městem. Je to úžasné završení jeho vlasteneckých snah a zasloužená pocta jeho osobě.
Jako člen rady města si svým vystupováním získává respekt i u zástupců německé části
města. V lednu 1919 zakládá ve městě Československou národně demokratickou stranu, je
zvolen jejím předsedou a v dubnu 1920 členem zastupitelstva, které ho volí členem městské rady. Nadále se věnuje rozvoji českých škol a české kultury ve městě Znojmě.
Za druhé světové války byl vězněn, dočkal se osvobození města Rudou armádou a jako
rusofil ze staré Kramářovy školy je nadšen. Ještě jednou a naposledy se objevuje na krátký
čas v politické činnosti. Stává se předsedou 1. revolučního Národního výboru ve Znojmě.
Brzy však ustupuje novým politickým poměrům.
Vilém Veleba umírá 23. února 1956 ve věku 85 let ve Znojmě. V roce 1998 mu bylo
uděleno čestné občanství města Znojma in memoriam.
Jan Veleba – (* 1947)
Ing. Jan Veleba, Senátor PČR, zastupitel Velkého Meziříčí, předseda strany SPOZ,
bývalý prezident Agrární komory České republiky, se narodil 25. 8. 1947 v Novém Městě
na Moravě. Vystudoval obor mechanizace na Vysoké škole zemědělské v Brně (současná
Mendelova univerzita) a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval jako
technicko-hospodářský pracovník a později ředitel ve Státním statku Křižanov.
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V letech 1992–2003 zastával funkci tajemníka Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, v letech
2003 – 2005 byl jeho předsedou. Od roku 2005 do roku
2014 byl prezidentem Agrární komory České republiky.
Spoluzakládal Stranu venkova a byl za ni zvolen na období 1998–2002 do Zastupitelstva města Velké Meziříčí.
V roce 2002 stranu opustil. Do řad zastupitelů se vrátil
po volbách v roce 2010, kdy kandidoval jako nestraník
na kandidátce ČSSD. Roku 2012 byl zvolen jako bezpartijní senátor PČR v obvodě č. 44 - Chrudim. V roce 2014
vstoupil do SPOZ a stal se jejím předsedou. Jan Veleba
je ženatý a má tři děti.
Jeho volební krédo:
Politik musí být slušný člověk. Je čas konat a vytlačit
nepoctivce z veřejného života. Je čas zastavit rozkrádání naší země a pohnat k zodpovědnosti ty, kteří mají špinavé ruce. Jsem z Vysočiny,
umím bojovat a udělám pro návrat tradičních hodnot maximum.
Alois Koukola, dokončení příště

SPORT
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Nejprestižnější jarní jednorázový závod české silniční sezóny Velká Bíteš –
Brno – Velká Bíteš vyhrál Jiří Polnický
z týmu Whirlpool Author. Na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši porazil ve
38. ročníku závodu ve spurtu Daniela
Turka (Cycling Academy) a polského
jezdce Adama Stachowiaka (Kolss-BDC).
Pro letošní rok přišla pořádající Tělovýchovná jednota Favorit Brno s novým
Vítězové. | Foto: Jan Brychta
formátem tohoto závodu. Po třiceti sedmi
ročnících se veškeré centrum dění přesunulo do Velké Bíteše. Ačkoliv tato změna ze zaběhnutých kolejí sebou nesla logicky řadu nesnází, vše se podařilo včas a zdárně vyřešit.
O tom, že tento krok byl krokem správným směrem, svědčí nejenom ohlasy samotných
závodníků a cyklistických funkcionářů, ale také média hodnotila tuto změnu pozitivně.
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Nový koncept se závěrečnými větrnými okruhy přes Vlkov a Osovou Bítýšku byl vyvrcholením celého závodního
dne a skvěle prověřil připravenost všech
účastníků, kterých se na startu sešlo dvě
stě z šesti zemí.
Velké poděkování patří městu Velká
Bíteš v čele se starostou Ing. Milanem Vlčkem za vytvoření skvělého zázemí pro
uspořádání tak významné mezinárodní
Cyklistický závod ve Velké Bíteši. | Foto: Jan Brychta
akce. Poděkování si rovněž zaslouží ředitel Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše Tomáš Jelínek, jenž stál za
příkladnou regionální propagací akce, která zahrnovala výlep plakátů, webovou pozvánku
i hlášení místního rozhlasu, a díky kterému se do prostoru startu a cíle i na trať přišla
podívat celá řada diváků. Dále bychom chtěli poděkovat i dobrovolníkům z řad bítešských sportovců z TJ Spartak a Sokola a také místním podnikatelům, kteří věnovali věcné
a květinové dary pro nejlepší.
Z pohledu organizátora považujeme akci za zdařilou a věříme, že se do Velké Bíteše
příští rok vrátíme a třeba i napřes rok oslavíme jubilejní 40. ročník jednoho z našich nejvýznamnějších silničních závodů právě na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
Josef Vaishar, za TJ Favorit Brno

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 4. dubna 2015 se již poosmnácté konal Velikonoční turnaj ve stolním tenise – Memoriál Stanislava Miliana pod patronátem TJ Spartak Velká Bíteš. Stanislav Milian byl
dlouholetý člen TJ Spartaku, výkonného výboru a oporou družstva oddílu stolního tenisu.
Turnaj byl rozdělen na 2 části, z nichž první byla zasvěcena registrovaným hráčům a druhá
neregistrovaným. V 1. části se utkalo 16 hráčů z různých i vzdálených oddílů stolního tenisu,
ve druhé si zahrálo dokonce 23 neregistrovaných sportovců. Umístění v turnaji:
Registrovaní:
1. místo: VACULÍK Miloš – Moravská Slavia Brno
2. místo: MAŠTERA Martin – Velké Meziříčí
3. místo: KOUTNÍK Josef - Havlíčkův Brod
4. místo: VEŠKRNA Květoslav – Náměšť n/Osl.
Neregistrovaní:
1. místo: HURT Jan - Kratochvilka
2. místo: NEHŘIVÝ Jaroslav - Ludvíkov
3. místo: NOVÁK Miroslav - Kratochvilka
4. místo: JANDA Robert – Velká Bíteš
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Čtyřhry:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
		

HURT Jaroslav – VAVERKA Viktor - Kratochvilka
SVOBODA Antonín – ZEZULOVÁ Lucie - Velká Bíteš
BORKOVEC Vojtěch – VACULÍK Miloš - V. Bíteš, Osová
NEHŘIVÝ Jaroslav – KOUTNÍK Josef - Ludvíkov, Chotěboř

Společný nástup. | Foto: Otto Hasoň

Za pomoc při realizaci 18. ročníku Velikonočního turnaje děkuje oddíl stolního tenisu
těmto sponzorům: DPN V. Bíteš, Drogerie Ráčková V. Bíteš, Gemax s.r.o. Hodonín, Jeřábkova pekárna V. Bíteš, LABARA - R. Holík Jindřichov, Lesy sever, s.r.o. Bílina, Město
V. Bíteš, Penzion u Raušů V. Bíteš, PBS a.s. V. Bíteš, Restaurace Na Růžku Šibrava
V. Bíteš, Restaurant Sport Petr Klíma V. Bíteš, Rytectví, reklama St. Mihal V. Bíteš, STAMAL COLOR s.r.o. P. Krupička V. Bíteš, Stavebniny Bikos, s.r.o., V. Bíteš, STIHL Viking
I. Vrábelová, V. Bíteš, TJ Spartak V. Bíteš, Vaculík Ladislav zednické práce Osová, ZZN
prodejna hospodářských potřeb V. Bíteš.
V sezoně 2014/2015 hrály okresní přebor (OP) ve stolním tenise dvě družstva
TJ Spartak Velká Bíteš. Mužstvo „A“ ve složení Dvořák Jiří, Kopáček Luboš, Kopáček
Vladimír a Koukola Michal obsadilo v OP II. třídy celkové 2. místo, a tudíž postupuje
do OP I. tř. Družstvo „B“, které hrálo OP III. třídy, a to ve složení Jirásek Petr, Musil
Jan, Ošmera Ladislav a Zezulová Lucie, skončilo na 9. místě. Za družstvo TJ Spartak
V. Bíteš „C“ hráli Hykš Petr, Mayer Gustav, Netrda Lukáš, Péťa Milan, Timčenko
Oleksandra, Vaculík Ladislav a umístili se na 6. místě v Okresní soutěži (OS). Poslední
zástupce TJ Spartak Velká Bíteš - mužstvo „D“ obsadilo 10. místo v OS a hrálo ve
složení: Borkovec Pavel, Borkovec Vojtěch, Janda Jakub, Janda Robert, Stejskalová
Nikol a Svoboda Tomáš.
Více informací o uplynulé sezoně najdete na http://stis.ping-pong.cz.
Lucie Zezulová, za oddíl stolního tenisu
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VZPOMÍNKA NA STANISLAVA MILIÁNA
V sobotu 2. května 2015 by se dožil Stanislav Milián významného životního jubilea – 70 let. Odešel po dlouhé nemoci
náš kamarád, sportovec, který se zapsal do dějin Tělovýchovné
jednoty Spartak jako jedna z největších opor oddílu Stolního tenisu. Svými výkony se zasloužil o postup oddílu do vyšší třídy.
V mládí se věnoval atletice, plavání. Mezi jeho další velké koníčky patřilo rybaření a houbaření, nadevše miloval přírodu
v okolí našeho města. Rád poseděl s přáteli a pohovořil o nevšedních zážitcích, které přinášel jeho bohatý život. Nakonec
ho srdíčko přece jen táhlo ke „kulatému míčku – pink pongu“
– jak se říkávalo. Organizoval tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise. Dlouhá léta
byl členem výkonného výboru TJ. Pro jeho srdečnou povahu jsme ho měli všichni rádi.
V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat turnaj na jeho počest, který se uskutečnil
v měsíci dubnu a pojmenovat turnaj „Memoriál Stanislava Miliána“. Za jeho obětavou
práci pro TJ Spartak si to plně zaslouží.
Stando, zůstaneš navždy v našich vzpomínkách.
Výkonný výbor TJ Spartak

OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE VE VELKÉ BÍTEŠI
Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš uspořádala v pátek 17. dubna ve sportovní hale
již tradiční Okresní tělovýchovnou akademii, která se konala
v projektu České unie sportu
„Sportuj s námi“ a za podpory
Kraje Vysočina.
Nástupem všech účinkujících
Nástup účinkujících. | Foto: Silvie Kotačková
byla akademie zahájena předsedou TJ Spartak Ondřejem Blahou, který přivítal všechny přítomné. Již tradičně jako první vystoupily mažoretky z Lažánek. Děti z Mateřské školy U Stadionu spolu se svými učitelkami
předvedly vystoupení s názvem „Večerníček“. Oddíl moderní gymnastiky TJ Spartak pod
vedením Jiřiny Langové a Míši Křenkové předvedl svá vystoupení nejmladších 4–5 letých
děvčat a poté i starších, pokročilejších. Ve volných sestavách bez náčiní vystoupila Eliška
Příhodová, Radka Topinková, Tereza Hrdličková, Pavlína Klempířová a Adéla Antošová.
Jana Káňová nám předvedla sestavu s obručí a sestavu s míčem Michaela Dolíhalová.
Z Baver Třebíč přijela česká reprezentantka v moderní gymnastice Eliška Dočkalová, dále
Anna Černá a Kristýna Zedníčková a postupně se divákům předvedly ve svých skladbách.
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Sestava s míči. | Foto: Silvie Kotačková

Z Nového Města na Moravě z Domu dětí a mládeže přijely dívky s aerobicovou pódiovkou
ve věku 8–11 let pod vedením trenérky Anety Benešové a ukázaly skladbu s názvem „Vilma
a Fred Flinstounovi“. Dívky ve věku 12–15 let si užily svůj „Letní mejdan“ pod vedením trenérky Míši Hradilové. Děti z TJ a Školního klubu předvedly sestavu se stuhou a bez náčiní.
Mladší gymnastky z Náměště nad Oslavou přítomným poskytly rychlokurz v malování a naučily je malovat srdce z lásky. Nejstarší děvčata z náměšťského oddílu gymnastiky oslovila své malé kamarádky, se kterými nacvičila a předvedla pódiovou skladbu.
Jejich nápadem byl jak hudební doprovod, tak i choreografie a kostýmy. Dále své umění
předvedly gymnastky z Náměště na známou hudbu z muzikálu Fantom Opery „Together
forever“.
Na Tělovýchovné akademii také vystoupila již tradičně skupina Mighty Shake,
která má základnu v Zastávce u Brna. Mighty Shake Velká Bíteš trénuje 2x týdně hodinu
a půl na prvním stupni základní školy. Je zde složka dospělých a dětí, kteří každý rok jezdí
na několik pohárových soutěží, mistrovství Moravy a mistrovství ČR. Starší tanečníci nám
ukázali skladbu „Epidemie“ a ti menší skladbu „Kung Fu Kids“.
Dále diváci mohli zhlédnout ukázku z tréninku stolního tenisu z oddílu TJ Spartak pod
vedením Lucie Zezulové, ukázku z tréninku oddílu Volejbal žákyně pod vedením Petry Urbánkové a Hany Vaverkové a Volejbal přípravka pod vedením Petra Světlíka. Volejbalistky
žákyně se zúčastnily různých soutěží, většinou se jim dařilo, ale zažily také pár neúspěchů.
Jejich celkové umístění v rámci Jihomoravského kraje se stále zlepšuje. I když je konkurence velká, postoupily letos o dalších 7 příček a obsadily z 28 družstev celkově 17. místo.
Nechyběla zde ani ukázka juda pod vedením Ondřeje Blahy a ukázka florbalového oddílu pod vedením Tomáše Rozmahela, Tomáše Urbánka a Víta Vlčka.
I přes malé technické problémy svoji sportovní skladbu všichni účinkující výborně
zvládli. O akademii je velký zájem, účinkujících sportovců bylo 242. Za odměnu dostali malý dárkový balíček. Na závěr poděkoval Ondřej Blaha všem přítomným za účast,
trenérům i cvičitelům za jejich aktivní činnost v TJ. Poděkování patří Aloisi Špačkovi za
ozvučení, Ondru Blahovi za moderování a v neposlední řadě Haně Holíkové za organizaci
celé akce.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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OSTATNÍ
POZVÁNKA NA FARNÍ TÁBORY
Tee pee u Heřmanic budou dějištěm tábora. Tábořiště mezi Tasovem a Dolními Heřmanicemi se stane útočištěm pro školáky z druhého stupně. Ti zde budou mít tradiční farní
tábor, který se koná ve dnech 3. – 15. srpna 2015. „Přihlášky budeme přijímat do konce
června“, říká hlavní vedoucí Kateřina Ráboňová. Protože je ale o tábor tradičně velký zájem, platí zásada: kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tábor bude stát 2 000 korun a přihlášky
jsou k dispozici na stránkách farnosti velkabites.farnost.cz.
Mladší děti z 1. - 5. třídy se mohou těšit na tábor na faře v Čučicích u Ivančic. Uskuteční
se od 4. do 11. července. Hlavní vedoucí bude Jan Brym.
Ladislav Koubek

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 11/2015 KONANÉ DNE 9. BŘEZNA 2015
• 2/11/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 10/2015 ze dne 23. 2. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 9. 3. 2015
• 3/11/15/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace za rok 2014 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2015
• 4/11/15/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2015
• 5/11/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 2/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2015
• 6/11/15/RM – bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš
a převedení částky 76.391,10 Kč z hospodářské činnosti na rozpočtový účet města (položka 4131).
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2015
• 7/11/15/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 na plnění veřejné zakázky „Pevné hlasové služby pro
Město Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2015
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• 8/11/15/RM – rozhoduje odmítnout všechny předložené cenové nabídky a zrušit zadávací řízení na
veřejnou zakázku „Mobilní hlasové a datové služby pro Město Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2015
• 9/11/15/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Radnice Velká Bíteš – zadní
budova, stavební úpravy a přístavba“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2015
• 10/11/15/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Březka finanční příspěvek na setkání žen
dne 7. 3. 2015 ve výši 1.500 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2015
• 11/11/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1539/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2015
• 12/11/15/RM – bere na vědomí zprávu Lesního družstva svazu obcí s.r.o. o hospodaření za rok 2014.
odpovědnost: rada města termín: 9. 3. 2015
• 13/11/15/RM – bere na vědomí přehled výnosů z podnájmu a ubytování v Kulturním domě,
Vlkovská 428, Velká Bíteš za období od 1. 1. 2013 – 28. 2. 2015 předložený Informačním centrem
a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: rada města termín: 9. 3. 2015
• 14/11/15/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí kopírovacích služeb 215028 se společností COPY PLUS, s.r.o., IČO: 27756904, Merhautova 64, 613 00 Brno.
odpovědnost: informatik termín: 31. 3. 2015
• 15/11/15/RM – rozhoduje uzavřít se společností GEPRO spol. s r.o. Dodatek č. 4 k licenční
smlouvě 1240/2013 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat.
odpovědnost: informatik termín: 15. 3. 2015
• 16/11/15/RM – doporučuje ZM uzavřít s bývalým nájemcem bytu v domě č.p. 548 U Stadionu ve
Velké Bíteši předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 12/2015 KONANÉ DNE 16. BŘEZNA 2015
• 2/12/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 11/2015 ze dne 9. 3. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 9. 3. 2015
• 3/12/15/RM – rozhoduje ve věci iniciativy města Skuteč o vytvoření dalších obcí s rozšířenou
působností trvat na svém stanovisku vyjádřeném v usnesení Rady města Velká Bíteš č. 7/12/14/RM
ze dne 21. 5. 2014.
odpovědnost: starosta termín: 18. 3. 2015
• 4/12/15/RM – schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkové organizace za rok 2014 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 4. 2015
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• 5/12/15/RM – schvaluje výsledek hospodaření Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu s tím,
že z rezervního fondu může příspěvková organizace čerpat finanční prostředky pouze po odsouhlasení radou města.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2015
• 6/12/15/RM – rozhoduje na základě žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace souhlasit s realizací projektu „Zdraví ve zdravé přírodě“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o realizaci projektu s Krajem Vysočina dle žádosti Základní školy Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2015
• 7/12/15/RM – rozhoduje pokácet jasan na pozemku v majetku města parc. č. 352 v k.ú. Jestřabí
u Velké Bíteše za předpokladu souhlasu osadního výboru Jestřabí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 8/12/15/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Velká Bíteš a spol. RWE
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2015
• 9/12/15/RM – rozhoduje nesouhlasit se stavbou „Kompostárna bioodpadu Velká Bíteš“ na pozemku p.č. 1080/1 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 10/12/15/RM – rozhoduje neschválit spol. E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice snížení jednorázové úhrady za zřízení věcného
břemene zřizovaného na pozemcích ve vlastnictví města, a to na p.č. 385 orná půda v k.ú. Košíkov
a p.č. 2865 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Bíteš o 80 %.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 11/12/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 2780 lesní pozemek o výměře cca 130 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné
ve výši 20,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2015
• 12/12/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 4105 orná půda o výměře 3686 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,-Kč/m2 s tím,
že úhradu nákladů souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 13/12/15/RM – rozhoduje souhlasit s odstraněním porostu na pozemku v majetku města parc.
č. 2209/1 v k.ú. Velká Bíteš, který se nalézá před pozemkem p.č. 2185, s tím, že odstranění a úklid
zajistí žadatelka na vlastní náklady.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 14/12/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 2/6 pozemku p. č. 1874/2 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,-Kč/m2
s tím, že úhradu nákladů souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
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• 15/12/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout nebytové prostory
v budově č.p. 85 na p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to zasedací místnost o výměře cca 23 m2 včetně
chodby a sociálního zařízení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 16/12/15/RM – rozhoduje souhlasit s pokácením jasanu na pozemku v majetku města parc. č. 421/1
v k. ú Bezděkov u Velké Bíteše za předpokladu souhlasu osadního výboru Bezděkov a za podmínky,
že pokácení zajistí žadatel na vlastní náklady a vytěženou dřevní hmotu předá osadnímu výboru do místního KD.
RM dále rozhoduje souhlasit se zaštěrkováním příjezdu od přilehlé zpevněné komunikace ke stodole
na pozemku v majetku města parc. č. 421/1 v k. ú Bezděkov u Velké Bíteše. Zaštěrkování bude provedeno na vlastní náklady žadatele v maximální šíři 2,3 m.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 17/12/15/RM – rozhoduje pokácet 2 ks smrků na pozemku v majetku města parc.č. 633/1
v k.ú. Velká Bíteš nacházející se v bezprostřední blízkosti objektu bývalého veterinárního střediska.
RM současně rozhoduje ponechat 2 ks vzrostlých lip na pozemku v majetku města parc.č. 631
v k.ú. Velká Bíteš a provést na nich udržovací řez.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 18/12/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc.č. 4168 – orná půda
o výměře cca 590 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 s tím, že bude bezúplatně zřízena
služebnost cesty k pozemku parc.č. 4168 v k.ú. Velká Bíteš přes pozemek parc.č. 4167 v k.ú. Velká
Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 19/12/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. podíl ve výši ½ z části pozemku
parc.č. 4102 – orná půda o výměře cca 204 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 a id. podíl
ve výši ½ z části pozemku parc.č. 4102 – orná půda o výměře cca 214 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za
cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 20/12/15/RM – rozhoduje souhlasit s realizací chodníku před rodinným domem na Návrší č.p. 248,
Velká Bíteš na pozemku města zhotovitelem Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 21/12/15/RM – rozhoduje pokácet třešeň na pozemku v majetku města parc.č. 2038/1 v k.ú. Velká
Bíteš, nacházející se u oplocení zahrady s tím, že pokácení a poklizení dřevní hmoty provede žadatel
na vlastní náklady.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 22/12/15/RM – rozhoduje souhlasit se změnou užívání nemovitosti č.p. 103, spočívající v umístění
3 parkovacích míst pro hosty provozovny restaurace „Na 103“ na veřejném parkovišti na náměstí
Osvobození, pozemek parc. č. 38/25 v k.ú. Velká Bíteš za podmínky, že budou splněny všechny závazky žadatele uvedené v dohodě o spolupráci ze dne 25. 1. 2013.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 23/12/15/RM – bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velké Bíteše
za rok 2014.
odpovědnost: oddělení správní termín: 30. 3. 2015

38 | Květen 2015

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

• 24/12/15/RM – rozhoduje uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO: 272 95 567 Smlouvu
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících a Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2015
• 25/12/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992,
594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610 na realizaci akce „Opatření k odstranění vlhkosti z části objektu
ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“ za cenu 643.681,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2015
• 26/12/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 290 29 210 na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky „Radnice
Velká Bíteš – zadní budova, stavební úpravy a přístavba“ za cenu 25.000,00 Kč bez DPH a uzavřít
s ní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2015
• 27/12/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 01/2014 na vyhotovení ÚPD
pro Změnu č. 7 ÚP města Velká Bíteš včetně dokumentace právního stavu po vydání Změny č. 7 ÚP
města Velká Bíteš s Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční kancelář,
Zavřená 32, 634 00 Brno dle návrhu dodatku č.1 v předloženém znění.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23. 3. 2015
• 28/12/15/RM – schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš,
příspěvkové organizace za rok 2014 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 4. 2015
• 29/12/15/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2015
• 30/12/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek parc. č. 4083/1– orná půda
o výměře 2415 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do
KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 31/12/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek parc. č. 4104 – orná půda
o výměře 2878 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do
KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 32/12/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc. č. 4101/1 – orná
půda o výměře cca 60 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem
KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 33/12/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2539/97 orná půda
o výměře 47 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2 s tím,
že úhradu nákladů souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
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• 34/12/15/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
schvaluje nákup osobního vozidla Škoda Yeti specifikovaného v žádosti jednatele společnosti ze dne
22. 9. 2014.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 4. 2015
• 35/12/15/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o spolupráci, jejímž účelem je zajištění
spolupráce při přípravě a výstavbě stavby „Zídka a oplocení v ulici Pod Hradbami“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2015
• 36/12/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/6 pozemku p. č. 1874/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš
za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že úhradu nákladů souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 37/12/15/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 213 ve Velké Bíteši, U Stadionu
548, na dobu neurčitou od 1. 5. 2015.
odpovědnost: oddělení správní, odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 38/12/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Energy Benefit Centre a.s.,
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 na zpracování projektové dokumentace opravy střechy a výměny střešní
krytiny budovy prvního stupně ZŠ v ul. Za Školou a středního traktu za cenu 22.500 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 39/12/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 na zajištění závěrečného vyhodnocení projektu „Přírodní zahrada Mateřské školy ve Velké Bíteši aneb „Příroda na dosah““ za cenu 10.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 40/12/15/RM – rozhoduje souhlasit s provedením přeložky sdělovacího kabelu na budově Lánice
č.p. 300 ve Velké Bíteši podle předloženého technického návrhu a pověřuje odbor majetkový dořešit
financování přeložky v souladu se smlouvou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 41/12/15/RM – rozhoduje uzavřít předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava střech
a doplnění tepelné izolace bytových domů v ulici Návrší, Velká Bíteš“ se zhotovitelem Rössler – Stavitelství s.r.o., Horní Libochová 74, 594 51 Křižanov, kterým se navyšuje cena díla o 206.297,62 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 42/12/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout levou garáž v budově č.p.
137 rod. dům na p.č. 1351 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2015
• 43/12/15/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě
U Stadionu 475, Velká Bíteš s nájemkyní ke dni 30.04.2015 a současně rozhoduje uzavřít s ní nájemní smlouvu k bytu č. 1 v domě č.p 475, Velká Bíteš od 01.05.2015 na dobu určitou 1 roku,
nájemné 60,-Kč/m2/měsíc, s tím, že si může nájemkyně požádat o prodloužení nájemní smlouvy,
pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách. Současně RM promíjí opětovné placení poplatku za notářský zápis k přímé vykonatelnosti.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
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• 44/12/15/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 9,
Lánice 42, Velká Bíteš a nebytového prostoru č. 9, Lánice 42, Velká Bíteš a současně rozhoduje uzavřít dohody o ukončení nájemních smluv ke dni 31. 3. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 45/12/15/RM – rozhoduje souhlasit s odstupovými vzdálenosti od hranic pozemků v majetku města
Velká Bíteš při stavbě domku na nářadí na pozemku parc. č. 418 v k.ú. Velká Bíteš takto: od p.č. 420/1
odst. vzdálenost 1m, od p.č. 376 odst. vzdálenost 1,2 m a od p.č. 373 odst. vzdálenost 1,56 m.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 46/12/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na poskytování technické podpory geografického informačního systému se společností GEPRO spol. s r.o., IČO: 44851529, Štefánikova 52, 150
00 Praha 5, v předloženém znění.
odpovědnost: informatik termín: 30. 3. 2015
• 47/12/15/RM – rozhoduje na základě žádosti potvrdit stanovisko týkající se domu č.p. 10 na
Masarykově náměstí ve Velké Bíteši vyjádřené v usnesení Rady města Velká Bíteš č. 20/10/15/RM
ze dne 23.02.2015.
odpovědnost: starosta termín: 30. 3. 2015
• 48/12/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v domě U Stadionu 475, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 5. 2015, nájemné 60,-Kč/m2/měsíc, na dobu určitou 1 roku s tím,
že si může nájemkyně požádat o prodloužení nájemní smlouvy pokud bude řádně plnit podmínky
vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 49/12/15/RM – rozhoduje pokácet 9 ks smrků na pozemcích v majetku města parc.č. 771/2, 773
a 770/3 v k.ú. Velká Bíteš nacházející se v okolí kulturního domu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 50/12/15/RM – rozhoduje souhlasit se záměrem vypořádání pozemků v lokalitě Babinec dle předloženého materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 51/12/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést bytovou jednotku
č. 280.23 (2+1) ve II. NP bytového domu, U Stadionu č.p. 280 ve Velké Bíteši s tím, že min. nabídková cena bude stanovena dle znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 52/12/15/RM – bere na vědomí znalecké posudky č. 36-4/2015, 35-3/2015, 34-2/2015 ze
dne 12.03.2015 o stanovení obvyklé ceny bytových jednotek v bytových domech č.p. 275, 278,
280 na ul. U Stadionu ve Velké Bíteši a návrh pravidel pro prodej bytů.
odpovědnost: rada města termín: 16. 3. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 13/2015 KONANÉ DNE 24. BŘEZNA 2015
• 2/13/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 12/2015 ze dne 16. 3. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 24. 3. 2015
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• 3/13/15/RM – rozhoduje revokovat své usnesení č. 8/11/15/RM ze dne 9. 3. 2015 o zrušení zadávacího řízení a rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, IČ: 601 93 336 na zajištění poskytování mobilních hlasových a datových
služeb pro Město Velká Bíteš za cenu 201.102,00 Kč včetně DPH na 24 měsíců.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2015
• 4/13/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy č. 2013/3145/00027 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací se společností T-Mobile Czech Republic a.s.,
se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 649 49 681 v předloženém znění.
odpovědnost: informatik termín: 30. 3. 2015
• 5/13/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit část pozemku p.č. 773 zahrada
o výměře cca 150 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 3. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 14/2015 KONANÉ DNE 30. BŘEZNA 2015
• 2/14/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 13/2015 ze dne 24. 3. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 24. 3. 2015
• 3/14/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 Pojistné smlouvy č. 2730314565 s firmou UNIQA
pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 20. 4. 2015
• 4/14/15/RM – doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet
města za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2014 s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 4. 2015
• 5/14/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na investiční akci „Velká Bíteš
– vodovod a kanalizace ul. Kpt. Jaroše“ ve výši Kč 1 576 546,- se Svazem vodovodů a kanalizací
Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 4. 2015
• 6/14/15/RM – rozhoduje souhlasit s tím, aby na adrese Březka 7, na pozemku parc. č. 1
v k.ú. Březka u Velké Bíteše, bylo umístěno sídlo společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Březka.
Rada města rozhoduje souhlasit s tím, aby na adrese Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, na pozemku parc.č. 58 v k.ú. Velká Bíteš, bylo umístěno sídlo společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš, Košíkov a Holubí Zhoř.
Rada města rozhoduje souhlasit s tím, aby na adrese Bezděkov 35, na pozemku parc. č. st. 36/1
v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, bylo umístěno sídlo společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov.
Rada města rozhoduje souhlasit s tím, aby na adrese Jindřichov 11, na pozemku parc. č. st. 12
v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, bylo umístěno sídlo společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Jindřichov.
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Rada města rozhoduje souhlasit s tím, aby na adrese Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš,
na pozemku parc.č. 58 v k.ú. Velká Bíteš, bylo umístěno sídlo společnosti Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska – Okrsek Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2015
• 7/14/15/RM – rozhoduje bezúplatně převést kopírovací stroj Ricoh Aficio z vlastnictví města
Velká Bíteš do vlastnictví Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace,
a uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu majetku.
odpovědnost: oddělení správní termín: 30. 4. 2015
• 8/14/15/RM – doporučuje ZM schválit účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2014 k rozvahovému
dni 31. 12. 2014 a pověřit Odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 4. 2015
• 9/14/15/RM – schvaluje přemístění DDHM z MěÚ Velká Bíteš na místní části Košíkov a Jáchymov dle návrhu oddělení správního. Dále schvaluje vyřazení DDHM z majetku města Velká Bíteš
dle návrhu oddělení správního.
odpovědnost: oddělení správní termín: 31. 5. 2015
• 10/14/15/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2015 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2211/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31.12.2015
• 11/14/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi
městem Velká Bíteš jako budoucím obdarovaným a Krajem Vysočina, IČ: 70 89 07 49, Žižkova 57,
587 33 Jihlava jako budoucím dárcem, jejímž předmětem bude:
- stavba komunikace na p.č. 2436/5, p.č. 2432/4, p.č. 2428/4, p.č. 2427/2, p.č. 2471/2 a na částech
pozemků p.č. 2436/6, p.č. 2432/5 a p.č. 3013 se všemi součástmi a příslušenstvími
- most ev. č. 379-001,
- p.č. 2436/5 – trvalý travní porost o výměře 13 m2,
- p.č. 2432/4 – lesní pozemek o výměře 38 m2,
- p.č. 2428/4 – orná půda o výměře 119 m2,
- p.č. 2427/2 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 24 m2,
- p.č. 2471/2 – trvalý travní porost o výměře 7 m2,
- část p.č. 2432/5 – lesní pozemek o výměře 623 m2,
- část p.č. 3013 oddělená GP č. 2059-2/2013 a nově označená p.č. 3013/5 ostatní plocha,
silnice o výměře 675 m2,
- část p.č. 3013 oddělená GP č. 2059-2/2013 a nově označená p.č. 3013/6 ostatní plocha,
silnice o výměře 36 m2,
- část p.č. 3013 oddělená GP č. 2059-2/2013 a nově označená p.č. 3013/7 ostatní plocha,
silnice o výměře 93 m2,
- část p.č. 2432/5 lesní pozemek o výměře cca 580 m2,
- část p.č. 2436/6 trvalý travní porost o výměře cca 390 m2,
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš. Obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do
katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
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• 12/14/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit
- část p.č. 2539/70 orná půda o výměře cca 1.800 m2
- část p.č. 2539/16 orná půda o výměře cca 1.815 m2
- p.č. 2539/116 orná půda o výměře 925 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká
Bíteš za část p.č. 2539/14 orná půda o výměře cca 10.475 m2 v k.ú a obci Velká Bíteš s tím, že město
Velká Bíteš zajistí na vlastní náklady vybudování dopravní a technické infrastruktury na pozemcích
v předmětné lokalitě. Úhradu nákladů souvisejících s vkladem smlouvy do katastru nemovitostí ponesou smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 13/14/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke směnné smlouvě č. 334/2014,
jehož předmětem bude závazek města Velká Bíteš zajistit na vlastní náklady vybudování dopravní
a technické infrastruktury k pozemku p.č. 2539/117 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš v lokalitě
Babinec.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 14/14/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš prodat pozemek p.č. 1666/1 zahrada
o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 15/14/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně převést pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- p.č. 2437/3 vodní plocha, tok přirozený o výměře 192 m2,
- p.č. 2438/3 trvalý travní porost o výměře 627 m2,
- p.č. 2438/4 trvalý travní porost o výměře 1464 m2
z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70 89 07 49, Žižkova 57, 587 33
Jihlava s tím, že v případě, že nebude do konce r. 2025 realizována stavba silnice „II/379 Velká Bíteš
– křižovatka s III/3792“, budou pozemky dárci vráceny. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 16/14/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 1239/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu
120,- Kč/m2 s tím, že úhradu nákladů souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí
uhradí kupující. Město na své náklady zajistí pokácení 2 ks stromů, které se na pozemku nachází,
a na své náklady zajistí vybudování nového oplocení včetně podezdívky a nové brány.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 17/14/15/RM – bere na vědomí petici za nepovolení třísměnného provozu ve Strojírně Slavíček,
s.r.o., Vlkovská č.p. 107, Velká Bíteš podanou petičním výborem dne 27. 3. 2015 a pověřuje odbor
majetkový svoláním jednání s petenty v přísálí KD dne 8. 4. 2015 v 16.00 hodin.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 18/14/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 3/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 3. 4. 2015
• 19/14/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče KROS – stav, a.s., Körnerova 7,
602 00 Brno, IČ: 262 27 657 na realizaci akce „Radnice Velká Bíteš - zadní budova, stavební úpravy
a přístavba“ za cenu 5.321.947,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
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Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit z hodnocení nabídku uchazeče ATIKA – LYSÝ, s.r.o.,
Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 20/14/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti TOPENÍ-INSTALACE s.r.o.,
U Sokolovny 100, 664 34 Moravské Knínice, IČ: 292 01 951 na výkon činnosti koordinátora BOZP
na stavbě Radnice Velká Bíteš – zadní budova, stavební úpravy a přístavba za cenu 15.300 Kč bez
DPH a uzavřít s ní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 21/14/15/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Vnitřní vybavení zadní
budovy radnice, Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 22/14/15/RM – rozhoduje prodat nepotřebné zařízení automatických vstupních dveří z hlavního
vchodu budovy č. 7, Masarykovo nám ve Velká Bíteš společnosti ATECH Assistance, s.r.o. za nabídnutou cenu 12.980,00 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2015
• 23/14/15/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření
města č. 4/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 4. 2015
• 25/14/15/RM – rozhoduje souhlasit s úpravou stavby „BIOELEKTRÁRNA 710 kWe – HOLUBÍ
ZHOŘ“ dle žádosti společnosti BIOGAS OKS, s.r.o. doručené dne 27. 3. 2015 pod č.j. MÚVB/2803/15.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2015
• 26/14/15/RM – rozhoduje schválit zadávací dokumentaci na vyhlášení veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace „II/379, II/602 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně OK“ ve stupni
dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 27/14/15/RM – rozhoduje vydat aktualizovaný volební řád školské rady při:
- Základní škole Velká Bíteš, příspěvková organizace
- Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
- Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 7. 4. 2015
• 28/14/15/RM – bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce č.j. ČŠIJ-151/15-J
o inspekční činnosti v Základní škole Velká Bíteš, příspěvková organizace, ve které je vyhodnoceno
provádění kontrolní a hodnotící činnosti ve škole na požadované úrovni.
odpovědnost: rada města termín: 30. 3. 2015
• 29/14/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým
zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, č.: 91/2015.
odpovědnost: oddělení správní termín: 1. 4 .2015
• 30/14/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš prodat pozemek p.č. 544/6 ostatní
plocha, zeleň o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2015
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• 31/14/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš prodat pozemek p.č. 690 zahrada
o výměře 222 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2015
• 32/14/15/RM – rozhoduje zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Chodníky a osvětlení přechodu pro chodce, ul. Kpt. Jaroše“ z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2015
• 33/14/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část p.č. 773 zahrada o výměře cca 150 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za část p.č. 774/1 zahrada o výměře cca 150
m2 v k.ú a obci Velká Bíteš. Úhradu nákladů souvisejících s vkladem smlouvy do katastru nemovitostí ponese město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 34/14/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout pozemky:
- p.č. 2731 ostatní plocha, manipulační plocha
- p.č. 2729/1 ostatní plocha, manipulační plocha,
- p.č. 2729/9 ostatní plocha, manipulační plocha
v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2015
• 35/14/15/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o změně nájemní smlouvy s nájemcem dle žádosti ze
dne 27.03.2015, č.j. MÚVB/2302/15.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 4. 2015
• 36/14/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče, Ing. Vladislava Donaťáka, se sídlem Mackovec 349/9, 664 31 Lelekovice a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu na zajištění
technického dozoru stavebníka na stavbě „Mateřská škola Lánice č.p. 300, Velká Bíteš – 2. etapa,
Objekt 01 Vnitřní stavební úpravy“ za cenu 80.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím RD v blízkosti Velké Bíteše. Dobrá dostupnost do Brna nutná (max. 60km).
Děkuji. T: 722 013 283.
Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro červen 2015: 20. května 2015. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Plánujete novou kuchyň? Nebo jen potřebujete obměnit spotřebiče v té
stávající? Dodejte své kuchyni luxusní šmrnc pomocí vestavných spotřebičů.
Vestavné spotřebiče vypadají v kuchyni opravdu stylově a dokáží podtrhnout ráz
každého moderního interiéru. Nikde nic nevyčnívá, spotřebiče jsou v kuchyni téměř
neviditelné a nezabírají zbytečně místo navíc.

STŘECHY a KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
PROVÁDÍME
opravy a rekonstrukce všech typů střech
šikmé, ploché, pultové…
veškeré klempířské práce na domech, garážích,
přístřešcích…
Email: strecha-ok@seznam.cz

www.strecha-ok.cz

Tel.: 777 80 85 83
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Kpt. Jaroše 252
VELKÁ BÍTEŠ
Jsme tu pro Vás i v průběhu rekonstrukce ul. Kpt. Jaroše!
Objízdná trasa ul. Hybešova k obci Košíkov - průmyslová
zóna – směr Náměšť nad Oslavou PLNĚ PRŮJEZDNÝ.
Otevírací doba :
Po – Pá : 7.30 – 16.30
So : 7.00 – 11.00
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Centrum prevence
Hledá vaše třída svou správnou cestu k dospělosti? Pokud ano, seznamte se s dalším
zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Centrum prevence realizuje programy dlouhodobé primární prevence a také adaptační
kurzy ke stmelení třídního kolektivu. Pomocí různých technik pomáhají lektoři upevnit
znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka, aby předcházel rizikovému
chování. Podporuje žáky základních a středních škol v posílení zdravého sebevědomí,
sebedůvěře, v komunikačních dovednostech, toleranci a v přijetí odpovědnosti za svá
chování. Kromě primární prevence a adaptačních kurzů nabízí Centrum prevence
poradenskou činnost, konzultaci na školách a nově také selektivní primární prevenci.
Selektivní prevence úzce pracuje již s konkrétním rizikovým chováním v kolektivu. Lektoři
centra vstupují do třídy, kde se snaží zmírnit či zastavit dané riziko. Do třídy vstupuji
několikrát během krátké doby. V programu ošetřují konkrétně zadanou zakázku školy,
seznamují se s kolektivem a mapují vztahy ve třídě. Dle vyhodnocených dat řeší lektoři daný
problém a společně se třídou hledají možnosti, jak problém vyřešit. Nezbytná je intenzivní
spolupráce třídního učitele. Preventivní programy obvykle probíhají přímo ve škole.
Jaké zásady služba zachovává?
- návaznost a systematické plánování
- důraz na interakci a aktivní zapojení
- využívání modelu: znalosti – postoje – chování (KAB model)
- mlčenlivost
- zásada rovnosti, dostupnosti a respektu
- aktuálnost a flexibilita
- individuální a celostní přístup
- sdělování pravdivých informací

Více informací o centru prevence a aktuální ceny naleznete na stránkách www.prevenceochzr.cz.

Kontakt na vedoucí služby:
Mgr. Stanislava Kubíková
mob.: 777 755 658
e-mail: prevence@zdar.charita.cz
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Více informací o Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na www.zdar.charita.cz,
www.prevence-ochzr.cz
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