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LETOS V BŘEZSKÉM
Bítešské královničky v loňském roce.

Foto: Silva Smutná
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HLAS Z RADNICE
Pomalu, ale jistě, se blížíme do poloviny letošního roku. I když to
zvenku není tak patrné, celá bítešská radnice a její vedení se snaží odvést v letošním roce pro město a pro občany maximum svojí práce.
Podařilo se nám odkoupit od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemek v křižovatce u Březinových a v současné
době vedeme jednání o variantách využití tohoto území včetně vybudování supermarketu a přeřešení přilehlé křižovatky. Rovněž ostatní
lokality ve městě, které jsou určeny v souladu s územním plánem pro
případnou výstavbu supermarketu, zůstávají zatím připraveny investorům pro tento investiční záměr. Stejně tak se podařilo úspěšně odkoupit od soukromého majitele pozemek nutný
pro další pokračování rekonstrukce ulice Vlkovská. Pro mnohé naprosto normální a standardní situace, pro minulé vedení nepřekonatelný problém, který si svým arogantním přístupem
k občanům samo přivodilo. Je bohužel skutečností, že tyto a další věci, které radnice postupně
díky vstřícnému přístupu občanů řeší, se stávají čím dál častěji předmětem kritiky členů a zastánců minulé radnice v čele s Mgr. Báňou, kteří uvedené věci a fakta nepravdivě komentují
a překrucují. Zvláště výmluvný je fakt, že tak činí člověk, který po odchodu z radnice prezentoval, s jakou úlevou odchází ze své funkce. K tomu se v poslední době přidávají i anonymní dopisy na adresu skupiny lidí, kteří vedou dnešní radnici nebo s ní sympatizují. Toto je pro
mne znepokojující a naprosto nepřijatelný fakt. Diskuse by měla být vedena i v našem městě
naprosto otevřeně, a to ze stran občanů i všech politických stran a sdružení. Za svým jednáním a svými rozhodnutími si současná radnice pevně stojí a je připravena je veřejně obhájit.
Vedení města se mimo jiné podrobně zabývalo organizací a činností společností Technické služby Velká Bíteš s.r.o. a Lesy města Velká Bíteš s.r.o. a činí s jejich jednateli kroky ke
zvýšení efektivnosti činnosti těchto společností, které by zejména u Technických služeb
měly být patrné každému občanovi města. Na úrovni městského úřadu vyhodnotilo vedení města nutnost zřízení majetkového odboru, a to vzhledem k tomu, že minulé vedení
radnice nepřikládalo této otázce odpovídající důležitost. Současně rozhodlo o nezbytných
úpravách obou budov radnice, které částečně souvisí s umístěním tohoto odboru v prostorách radnice. Fakt, že radnice v mnoha ohledech po své rekonstrukci před více jak pětatřiceti lety dožila nejen morálně, ale i fakticky, dokládá naprosto nevyhovující a dezolátní stav
oken na hlavní budově a naprosto neefektivní stav a úroveň vytápění obou budov bítešské radnice. Tato úprava je prvním krokem při řešení zanedbaného technického stavu městských nemovitostí. Obdobný stav je však bohužel například i v oblasti místních komunikací.
Neřešení nebo vyhýbání se nepopulárním krokům v minulých letech je více než zřejmé v oblasti bytů a nebytových prostor města. V současnosti, kdy úroveň nájmů, stanovená Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) je stanovena konkrétně pro Velkou Bíteš v rozpětí 68-78 Kč/m2/ měsíc nám nezbylo, než nahlas říci, že otázku úrovně ceny nájemného,
které je v současnosti vyměřováno v rozmezí cca 34–55 Kč/m2/ měsíc, je nutno řešit.
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Proto rada města rozhodla o krocích k postupnému zvyšování nájemného v městských bytech, a to od 1. 1. 2012. K tomuto datu by mělo být sjednoceno nájemné u bytů
na 55 Kč/m2/měsíc. V následujících letech 2013, 2014 a 2015 by pak měl nárůst nájemného
v každém roce činit vždy 5 Kč/m2/měsíc. Záměrem je dosažení výše nájemného, odpovídající středu rozpětí cenové úrovně dle MMR. Výjimku tvoří část bytů na DPS a byty, které byly budovány s finanční dotací státu. S ohledem na stanovení ceny nájmů bytů rada
města rozhodla dále o postupu, vedoucím ke stanovení objektivně reálné výše ceny za
pronájem nebytových prostor v pronajímaných městských nemovitostech.
Vzhledem ke snaze kompenzovat důsledky uvedených kroků radnice intenzivně jedná o snížení nákladů na teplo u bytů napojených na centrální vytápění z kotelny U Stadionu. Jedná se o dvě varianty. První je varianta bioplynové stanice, jejíž investoři jednají se zástupci zemědělského podniku BIKOS s.r.o. o vzniku společného projektu a stavbě
bioplynové stanice v lokalitě jeho zemědělského podniku, druhou je varianta využití nabídky společnosti ČEZ Energo na vlastní investici a osazení kogenerační jednotky (KGJ)
spalující plyn a vyrábějící elektřinu, a to přímo v centrální kotelně U Stadionu. Toto řešení
nabízí městu odběr tepla, vzniklého při výrobě elektřiny. V obou případech by cena za
teplo mohla být snížena pro koncové odběratele o cca 10 % pod stávající úroveň. V případě varianty KGJ se jedná rovněž o možném snížení ceny za dodávku plynu u zbývajících plynových kotelen objektů města.
V případě bioplynové stanice se do současné doby o možnost realizace BPS ve Velké
Bíteši zajímají již tři subjekty. Z nichž zatím jeden na základě předložené žádosti obdržel
od Rady města souhlas k jednání se společností EON, a to ohledně technického připojení do sítě. Toto stanovisko však v žádném případě nenahradilo souhlas s výstavbou BPS.
V případě výběru varianty BPS bude celý záměr předložen veřejnosti k diskusi a následně
zastupitelstvu ke stanovisku. Vzhledem k tomu, že současné vedení řeší a i do budoucna
hodlá veškeré zásadní rozhodnutí řešit za účasti občanů je toto totiž jediná správná cesta, jak informovat občany o záměrech města a tyto s nimi projednat.
I přes skutečnost, že současný stav financí dovoluje z větších staveb financovat
pouze stavby, které jsme převzali v určitém stádiu přípravy po minulém vedení radnice (zateplení MŠ U Stadionu, zateplení kulturního domu) a je omezen závazky, vyplývajících z dokončených nebo realizovaných akcí (Vlkovská 1. etapa, Tišnovská)
připravujeme intenzivně společně s projektanty mimo jiné rekonstrukci prostor restaurace a vstupu kulturního domu, tak, aby byly připraveny pro příští plesovou sezónu, variantu řešení bítešského náměstí pro možnost získání dotace z ROP nebo
třeba koncepci úpravy dvorních traktů za městskými domy a radnicí na horní straně
náměstí. Zahájili jsme přípravu a projednání propojovací komunikace mezi Lánicemi
a prostorem u PBS v místě budoucího obchvatu. Nejbližší viditelnou změnou bude
osazení 2 ks radarů na příjezdu od Přibyslavic a od Osové Bítýšky, které budou osazeny ještě během června.
Ing. Milan Vlček
starosta města
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BIOPLYNOVÁ STANICE VE VELKÉ BÍTEŠI
Již několikrát bylo město osloveno nájemníky bytového domu
U Stadionu č.p. 573 a 574 s žádostí o odpojení od centrální kotelny U Stadionu a umožnění vybudování samostatné domovní plynové kotelny, s cílem řešit snížení ceny tepla pro jejich byty. Město zatím vždy vydalo odmítavé stanovisko z důvodu následného
zvýšení ceny tepla pro ostatní městské byty (Dle výpočtu společnosti ENCOM by došlo k navýšení o 125 Kč/GJ).
V této souvislosti byl pro nás impulsem k řešení této situace zájem soukromých investorů o vybudování bioplynové stanice (BPS) ve Velké Bíteš na pozemcích před PBS.
Proto, abychom mohli zodpovědně a odborně věcně vyhodnotit vhodnost umístění
BPS ve Velké Bíteši, navštívili jsme areál zemědělského družstva v obci Lípa u Havlíčkova
Brodu, kde je obdobná stavba provozována. Na základě této návštěvy město stanovilo
jednoznačné podmínky pro případný souhlas se stavbou BPS, a to umístnění této stanice v prostoru severní zemědělské průmyslové zóny (BIKOS, ČOV), použití technologie
BPS, která bude zpracovávat jen plodiny výhradně pěstované k tomuto účelu (např. kukuřice, čirok) a odpadních produktů zemědělského podniku (kejda). Současně však také
jednoznačné vyloučení zpracování jakýchkoliv živočišných vstupů (uhynulá zvířata, zbytky jídel), které by znamenaly extrémní zdroj zápachu. Dále vzhledem k předpokladu nárůstu dopravy v této lokalitě při provozu BPS i podmínku investice do rekonstrukce komunikace na ulici K mlýnům.
V květnu tohoto roku jsme byli dále osloveni firmou ČEZ Energo s nabídkou na instalaci kogenerační jednotky (KGJ) v centrální kotelně na bytovkách, která by primárně
vyráběla elektrickou energii v době energetických špiček a mimo to by dodávala teplo
pro centrální vytápění.
Obě tyto nabídky přináší kromě výhody snížení tepla pro byty napojené na centrální vytápění i další výhody. V případě BPS je to investice do komunikace K mlýnům, rekonstrukce chodníku v Nové čtvrti (spoluúčast investora při rekonstrukci ulice, vzhledem
k vedení teplovodního potrubí k předávací stanici tepla v MŠ U Stadionu) a stabilizace
práce pro zemědělskou výrobu. U nabídky na KGJ je to především možnost snížení ceny
plynu u budov ve vlastnictví města (radnice, MŠ, ZŠ, SOŠ, …).
Vzhledem k ucelenému posouzení nabídek jsme navázali spolupráci s Vysokým učením technickým Brno, Fakultou strojního inženýrství, která je schopna zpracovat technické
porovnání obou řešení v průběhu června letošního roku, aby se v případě jasného ekonomického přínosu některé z variant mohlo v příštím roce začít s její realizací.
Ing. Tomáš Kučera
místostarosta města
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ZPRÁVY Z RADNICE
V rubrice „ZPRÁVY Z RADNICE“ najdete pouze vybraná významnější usnesení a informace z jednání Rady Města Velké Bíteše a Zastupitelstva Města Velké Bíteše. Kompletní znění najdete v rubrice SOUHRN USNESENÍ a samozřejmě na fyzické i webové
úřední desce.
ZOHLEDNĚNÍ PETICE OBČANŮ (25/10/11/RM)
Rada Města bere na vědomí petici občanů proti výstavbě souboru bytových domů
v lokalitě Pod Babincem a konstatuje, že petice byla zohledněna při stanovisku města schváleném na schůzi rady města dne 28.3.2011 usnesením č. 2/9/11/RM, které bylo městem uplatněno na veřejném projednání dne 29.3.2011.
AUTOBUSY I NADÁLE V CENTRU (36/10/11/RM)
Rada Města rozhoduje nevyužít nabídky společnosti IFM GROUP a.s. na vybudování polyfunkčního objektu ke komerčnímu využití v lokalitě na loukách pod náměstím, jehož
součástí by mělo být, dle této společnosti, autobusové nádraží. Důvodem je nesouhlas s požadovanou finanční spoluúčastí města na tomto projektu a potvrzení koncepce ponechání
stávajícího autobusového provozu na náměstí.
UKONČENÍ ČINNOSTI REDAKČNÍ RADY ZPRAVODAJE (52/13/11/RM 23.5.2011)
ukončuje činnost stávající redakční rady Zpravodaje a děkuje všem jejím členům za
veškerou odvedenou práci. Zároveň rozhoduje oslovit členy Kulturní komise s žádostí, aby se
Kulturní komise stala zároveň redakční radou Zpravodaje.

SOUTĚŽ – ZNÁTE SVOJI VELKOU BÍTEŠ?
Dobrý den, dnes Vám přinášíme další díl naší soutěže, jak
znáte svoji Velkou Bíteš. Vaši odpověď a popis kam tedy zařadit
dnešní detail nám napište buď e-mailem na adresu program@
bitessko.com, do předmětu uveďte „moje Bíteš“ nebo odstřihněte tento ústřižek, vyplňte a doneste na Informační centrum
na Masarykově náměstí. Vylosovaný vítěz ze správných odpovědí od nás obdrží příjemnou cenu. Termín pro odpovědi je
vždy do 15. dne v měsíci, losování proběhne do 20. dne v měsíci a vítěz bude uveřejněn v následujícím Zpravodaji města Velká Bíteš.
Výhercem z minulého čísla Zpravodaje se stává pí Renata Pohanková.

Vaše ICKK

zde odstřihněte
Jméno, adresa .........................................................................................................................................
Správná odpověď ..................................................................................................................................
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Úterý 31. května – pátek 10. června 2011
VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFIK VLASTY ŠVEJDOVÉ A JANY MOUKOVÉ
Otevírací doba: po-pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30 hodin, so-ne 13.00 – 16.00 hodin
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, organizuje IC a KK
Středa dne 1. června 2011
DĚTSKÝ DEN – prohlídky a ukázky techniky a práce dálniční policie, záchranné služby,
hasičů, odtahové služby, armády ČR
Spodní část Masarykova náměstí, organizuje IC a KK s Kolpingovou rodinou, HZS V. Bíteš, ZZS Kraje Vysočina, Policií ČR, JEREX
Neděle dne 5. června 2011 v 9.30 hodin
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Kostel sv. Jana Křtitele Velká Bíteš, organizuje Farnost Velká Bíteš
Úterý dne 7. června 2011 v 17 hodin
BESEDA „HLEDÁME SVÉ PŘEDKY“
Výstavní sál Městského muzea, Masarykovo náměstí 5, organizuje Městské muzeum
Středa dne 8. června 2011 v 15 hodin
BESEDA PREVENCE RAKOVINY PRSU – více uvnitř Zpravodaje
ZŠ Tišnovská 116, první patro, učebna III, organizuje ZŠ Tišnovská
Středa 8. června – čtvrtek 9. června 2011
VÝSTAVA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ – oborů vzdělání Obraběč kovů,
Kadeřník, Kuchař – číšník a Cukrář
Otevírací doba: středa od 14 do 18 hodin, čtvrtek od 8 do 16 hodin
V prostorách SOŠ Jana Tiraye, Lánice 300, organizuje SOŠ Jana Tiraye
Pátek dne 10. června 2011 v 17.30 hodin
SETKÁNÍ SOUČASNÝCH I BÝVALÝCH VOLEJBALISTŮ
Sportovní hala, organizuje TJ Spartak Velká Bíteš
Neděle dne 12. června 2011 v 15 hodin
KRÁLOVNIČKY – svatodušní obchůzka dívek s obřadními zpěvy a tanci. Od 16 hodin
posezení s písničkou na výletišti ve vsi, hraje HM Bítešan
Březské u Velké Bíteše
Středa dne 15. června 2011 ve 14 hodin
SENIORKLUB – opékání špekáčků, špekáčky s sebou, v případě nepříznivého počasí
schůzka v přísálí Kulturního domu
Chata myslivců – u Hejtmánkova mlýna, organizuje Seniorklub
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Sobota 18. – neděle 19. června 2011
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA S KLUBOVOU EXPOZICÍ KRÁLÍKŮ STŘÍBŘITÝCH
Otevírací doba: sobota 13.00 – 18.00, neděle 8.00 – 16.00 hodin
Chovatelský areál Lánice č. 55, organizuje Český svaz chovatelů
Neděle dne 19. června 20011
VELKOBÍTEŠSKÁ POUŤ – viz str. 9
Neděle dne 19. června 2011 v 10.30 hodin
MLADÉ BÍTEŠSKO – přehlídka dětských folklorních skupin
Hlavní pódium před hotelem U Raušů
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HISTORICKÝCH VELOCIPEDŮ
Podrobný program viz přídeští a str. 9
Úterý dne 21. června 2011 v 15 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST – zakončení projektu Přírodní učebna. Těšit se můžete na slavnostní otevření nově vybudovaného altánu, vystoupení žáků, křest turistické mapy Velkobítešska, prohlídku přírodní učebny s výkladem, výstavu výstupů z projektu a drobné občerstvení
Přírodní učebna ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, organizuje ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579

SOUTĚŽ MĚSTSKÉ KNIHOVNY PRO DĚTI
Kde můžete nalézt odpovědi: Knihovna, dětské oddělení
Kdy odevzdávat odpovědi:

6. - 10. června, v knihovně, tam i více informací
Věk: 5 – 7 let

Vymysli a na zvláštní papír nakresli neznámou pohádkovou postavičku a napiš, jak
se jmenuje. (S psaním ti můžou pomoci rodiče.)
zde odstřihni
PRO VĚK: 8 – 11 let
Kdo napsal pohádkovou knížku „Otazníková říše“?
Jak se říká egyptským králům?
Napiš dva názvy knih od Thomase Breziny.
Pomocí čeho vyřešíš záhady v knihách ze série „Klub záhad“?
Napiš jednoho z největších dinosaurů
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s místními gurmánskými pouťovými specialitami k mání jen o pouti

RAUŠŮV POUŤOVÝ PLNĚNÝ ŘÍZEK ZA POUŤOVOU CENU
ZDUBOVY POUŤOVÉ „JANOVY PERNÍČKY“
POUŤOVÝ KOLÁČ Z JEŘÁBKOVY PEKÁRNY
SLÁMOVA POUŤOVÁ KLOBÁSA

MLADÉ BÍTEŠSKO ** MISTROVSTVÍ ČR HISTORICKÝCH KOL
10,00

PŘEHLÍDKA VETERÁNŮ, Masarykovo náměstí, parkoviště u Slámů, od 10 h 40 vozů

10,15

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ silničního závodu jednotlivců na 15km
VII. ročníku Mistrovství České republiky historických velocipedů
SLAVNOSTNÍ START
OSTRÝ START
PRÉMIE / BUFET
CÍL

10,30

Velká Bíteš, Masarykovo náměstí
Velká Bíteš, ul. Jihlavská, Záblatí
Osová Bítýška, u Obecního úřadu Vlkov
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí

MLADÉ BÍTEŠSKO, přehlídka dětských folklórních skupin,
10,30
10,50
11,10
11,40
12,00

Bítešánek * flétničky * zpěváčci, hlavní pódium před HOTELEM U RAUŠŮ
Sluníčko * flétničky * zpěváčci, hlavní pódium před HOTELEM U RAUŠŮ
Bítešan do 10 let * zpěváčci,
hlavní pódium před HOTELEM U RAUŠŮ
Bítešan do 12 let * zpěváčci, hlavní pódium před HOTELEM U RAUŠŮ
Bítešan do 15 let * zpěváčci, hlavní pódium před HOTELEM U RAUŠŮ

13,00

PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE A VĚŽÍ s průvodcem

13,00

MUZEJNÍ EXPOZICE – pouťové otevření, Masarykovo nám. čp.5

13,00

MELODY GENTELMAN Lednice, hlavní pódium před HOTELEM U RAUŠŮ

14,00

BÍTEŠSKÁ MÍLE závod historických kol
horní část Masarykova náměstí – Hrnčířská – Kostelní – Masarykovo náměstí

15,30

HELENA ZEŤOVÁ, hlavní pódium před HOTELEM U RAUŠŮ

16,00

JÍZDA ELEGANCE v historických kostýmech, před pódiem u HOTELU U RAUŠŮ

16,30

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
VII. ročníku Mistrovství ČR historických velocipedů

17,00

MELODY GENTELMAN Lednice, hlavní pódium před HOTELEM U RAUŠŮ

25. 6. 2011 – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
!!!HLÍDEJ SI TO!!!

Červen 2011
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POZVÁNKY
POZVÁNKA
NA VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
chovatelský areál v ulici Lánice č.p. 55
v sobotu 18. června od 13.00 do 18.00 hodin a v neděli 19. června
od 8.00 do 16.00 hodin
Vystaveni budou především králíci chovatelů místní organizace i okolních
organizací.
Součástí bude samostatná klubová expozice nejlepších chovatelů
králíků stříbřitých malých.
Drůbež a holubi budou vystaveni jako ukázkové expozice bez odborného posouzení.
Na výstavě bude možno zakoupit chovná zvířata pro doplnění svých chovů.
Na setkání se všemi návštěvníky se těší členové místní organizace.
Za ČSCH ZO Velká Bíteš J. Klíma

Informační centrum a Klub kultury Vás srdečně zve na

Prodejní výstavu obrazů a kreseb
Vlasty Švejdové a Jany Moukové
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Otevřeno: Po - Pá: 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30 hodin,
So - Ne: 13.00 – 16.00 hodin
Výstava potrvá do 10. 6. 2011
Vlasta Švejdová
Na počátku své umělecké dráhy se věnovala novinové ilustraci a především psaní
krátkých příběhů a pohádek, které také ilustrovala. Napsala a nakreslila dvě knížky pro děti: „Kaštánek“ a „Na hradě už nestraší.“ Ilustrovala 100 knížek převážně pro
děti. V současné době se věnuje převážně olejomalbě a perokresbě.
Jana Mouková
Pracuje jako bytový architekt. Její obrazy, které vytváří kombinovanou technikou,
vznikají jako doplňky navrhovaných interiérů. Její výtvarná díla působí pohodově,
optimisticky a vytváří pozitivní náladu.
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HLEDÁME SVÉ PŘEDKY – BESEDA V MUZEU
Městské muzeum ve Velké Bíteši Vás srdečně zve na besedu „Hledáme své předky“ konanou v úterý 7. června 2011 od 17 hodin v hlavním výstavním sále muzea, na Masarykově nám. 5.
Beseda bude zaměřena na pomoc začínajícím zájemcům o své předky formou rodopisu a kronik. Přítomní budou seznámeni s metodikou jak a kde vyhledávat prameny,
informace a dokumenty o svých předcích a jakým způsobem je zpracovávat. Dále budou seznámeni se starými českými a německými písmy (abecedami), středověkými mírami, váhami, středověkými a nedávnými cenami. Na pořadu bude také používání tiskopisů, vybraných slovíček v překladu do němčiny a latiny a celostátní přehled státních
archivů v České republice.
Přítomní si mohou zakoupit publikaci, ve které jsou uvedeny všechny údaje a spousta jiných zajímavostí. Besedu povede autor této knihy Vladimír Makovský, člen vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí.
Bc. Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

POZVÁNKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ, TIŠNOVSKÁ 116,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Vás srdečně zve na besedu:

PREVENCE RAKOVINY PRSU
Termín: 8. 6. 2011 v 15:00 hodin Místo: ZŠ Tišnovská 116, první patro, učebna III.
Přednášející: prim. MuDr. Rostislav Stríž, vedoucí onkologického oddělení
Nemocnice Nové Město na Moravě
Zaměření: samovyšetřovací techniky, prevence, rizikové faktory, diagnostika a léčba
Pomocí samovyšetřovacích technik si budete moci vyzkoušet najít „bulku“ na onkologickém modelu FANTOM. Seznámíte se s možnostmi prevence a dozvíte se více
o novinkách v diagnostice a léčbě onkologického onemocnění. Věříme, že toto
téma bude pro Vás zajímavé, protože nejlepší ochrana zdraví je prevence.
Beseda je bezplatná, realizována Zdravou školou ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116,
v rámci projektu „Poradenské dny“.
Maximální počet účastníků je 30 - je vhodné se zaregistrovat na tel. čísle
724 335 923.
Mgr. Blanka Gaizurová
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116

Červen 2011
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NOVÝ TERMÍN
NEDĚLE
5. ČERVNA
2011

POHÁDKOVÝ LES

Start od 14.00
u radnice
ve Velké Bíteši
Doba trvání: 2-3
hodiny

OZNÁMENÍ
VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ OD 1. 7. 2011
Městský úřad Velká Bíteš informuje občany, že dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti novela zákona o rybářství, na základě které přechází kompetence k vydávání rybářských lístků z Městského úřadu Velké Meziříčí na Městský úřad Velká Bíteš. Žadatelé o vydání rybářského lístku, kteří mají v obvodu Městského úřadu Velká Bíteš
trvalý pobyt (v případě cizinců, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti), mohou
od 1. 7. 2011 podávat žádosti na Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí. Bližší informace podá Jana Balášová, referentka odboru výstavby a ŽP, tel.
566 502 529.
JUDr. Radka Klímová, tajemnice

ODPRODEJ DROBNÉHO STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Město Velká Bíteš nabízí k odprodeji drobný stavební materiál. Jedná se především o betonové prvky jako jsou např.
dlažba, obrubníky, odvodňovací žlaby, stropní nosníky a překlady. Bližší informace
o jednotlivém materiálu
včetně jeho ceny získáte
na tel. čísle 777 949 128 –
Ing. Gaizura Pavel.
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NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
Dne 19. 6. 2011 bude z důvodu konání kulturních akcí uzavřeno celé Masarykovo náměstí (pro účastníky silničního provozu od 8 do 18 hodin a pro autobusy od
9 od 16 hodin). Náhradní autobusová zastávka bude na vyznačené mapce.

Červen 2011
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INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011 – 2012
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VE VELKÉ BÍTEŠI
ZUŠ ve Velké Bíteši je plnooborová, tj. poskytuje vzdělání ve všech čtyřech oborech
– hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém.
Zápis do přípravných ročníků všech oborů je 13. 6. 2011 a 15. 6. 2011 od 13
do 16 hodin v učebnách jednotlivých oborů ZUŠ.
Věk uchazečů by měl být 6 – 7 let, mladší nebo starší žáky lze přijmout po domluvě s ředitelem školy.
Počet přijímaných žáků je omezen celkovou kapacitou školy (300 žáků) povolenou MŠMT.
Obor hudební (PHV)
Orientační talentová zkouška, vyplnění přihlášky a zápis v učebně PHV (Mgr. Hana
Kulajtová)
Obor taneční (PTV)
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis ve velkém sále ZUŠ
(p. Zdeňka Punarová – pondělí od 15 hodin)
Obor výtvarný (PVV)
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis v učebně výtvarného
oboru (p. Jarmila Tomková) jen 13. 6. 2011, jinak osobně
Obor literárně – dramatický (PLDO)
Ve školním roce 2011 – 2012 nebude otevřen.
Zápis do třídy v Osové Bítýšce bude v úterý 14. 6. 2011 od 14 do 16 hodin v aule
ZŠ Osová Bítýška.
Žáci, kteří již výuku na ZUŠ navštěvují, se znovu nepřihlašují.
František Kratochvíl
Ředitel ZUŠ Velká Bíteš
Střední odborná škola Jana Tiraye
zve veřejnost na výstavu závěrečných prací žáků 3. ročníků oborů vzdělání

OBRÁBĚČ KOVŮ, KADEŘNÍK, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A CUKRÁŘ
(ukázky slavnostních tabulí a cukrářských výrobků)

Výstava se uskuteční v rámci praktických závěrečných zkoušek
Veřejnosti bude výstava otevřena v prostorách SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš, Lánice 300
ve středu 8. června 2011 od 14:00 do 18:00 hodin
ve čtvrtek 9. června 2011 od 8:00 do 16:00 hodin
Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy
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YOUNG ZONA
Ahoj. Od tohoto čísla bude ve Zpravodaji Velké Bíteše YOUNG
ZÓNA. Místo pro mladé, o mladých a od mladých ostatním.
A od příštího čísla se na něm již budete moci podílet také.
Nejen příspěvky, ale i svými nápady a prací pro kulturní život ve
Velké Bíteši, jako členové Kulturní komise a tím i redakční rady
Zpravodaje. Přeloženo do češtiny – máte prostor tvořit, vymýšlet, organizovat, ale i psát a číst o tom co vás zajímá, co chystáte, co proběhlo a co vás „točí“, ať se to my ostatní dozvíme,
když už jsme si třeba nevšimli, že tady také jste.
Tak do toho, mladá zóno! ICKK je pro všechny, Zpravodaj je všech a pro všechny a Bíteš je všech a pro všechny. Stejně tak bitessko.com.
O facebook.com/yz už jistě všichni víte.
Rád bych, aby se z YZ stala značka akcí aktivit pro vás, od vás s vámi. Nyní už je
to na Vás, dveře máte otevřené. Jsem si jistý, že společně dáme dohromady spoustu fajn věcí. YZ je již na facebooku (yzbites) a bude samozřejmě speciálně i na bitessko.com. Prostor tedy máte, jak jej uzijete je již do značné míry na vás, tak do toho.
Pavel Klempíř
Kdyby mi někdo před půl rokem řekl, že dnes budu psát článek do Zpravodaje, asi bych se zasmál a odpověděl mu, že zešílel. Nejsem redaktor a ani se za redaktora nepovažuji, ale když
se stal pan Klempíř ředitelem ICKK, slovo dalo slovo a přece teď
píšu tyto řádky. Musím uznat, jsem velice rád za možnost zóny
pro mladé ve Zpravodaji a hlavně - i v našem městě. Myslím, že
poslední roky tu mladé generace byly spíše opomíjeny. Přece,
co člověk vydělá na studentovi? Peníze skoro nemá, zatím co
potřeba se bouřit a šířit svoje myšlenkové pochody je u něj skoro samozřejmá. Ale málokdo si uvědomí, že on je ten, kdo bude
v budoucnu utvářet obraz svého okolí. Stárneme, snad i moudříme a potřebujeme prostor, kde můžeme řešit svoje názory, potřebujeme prostor, kde
se můžeme „kulturně“ vyžít. Vždyť co je kultura? To všechno, co nás denně obklopuje.
A tak jsem se zeptal lidí kolem v takové „anketce“ a vlastně jim přetlumočil otázku pana
Klempíře: „Co říkáte na nápad nechat vzniknout yz (young zone) a tomu, dát vám
Eduard Rovensky
(mladým) více prostoru, více naslouchání a důvěry?”
Pavel Poslušný (24):
Každá možnost vyjádřit svůj
názor či nápad je užitečná.

Červen 2011

Stanislav Batelka (30):
Souhlasím s tím a moc vám
fandím, protože můžete být
vzorem pro tu nejmladší generaci a můžete je něco naučit.
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Markéta Masařová (22):
Super nápad, který oceňuji.
Konečně budeme mít prostor na to, dát najevo náš
názor. Doufám, že dokážeme něco změnit.

Erika Hemalová (21):
Myslím, že je dobrý nápad
dát mladým lidem vice prostoru, je potřeba, aby všichni řekli, co si myslí , nebo co
chtějí a potřebují. Všichni
mají právo se projevit.

Marek Svoboda (26):
Dobrý nápad, který tady
chyběl – ideální příležitost
k šíření aktuálních informací, které budou pro každého
dostupné. Dobrá příležitost
pro komunikaci a sdílení názorů (jakýchkoliv) mezi mladými a ostatními.

Pavel Karmasin (23):
Young Zone je určitě zajímavý projekt. Pokud se uchytí
a dostane do širšího povědomí, povede ke zpestření bítešského kulturního dění, které je,
až na vyjímky, v posledních letech značně monotónní a nezajímavé.

Barbora Rybníčková (24):
Young zona je určitě velmi
dobrý způsob, jak dát mladým lidem možnost vyjádřit
se k aktuálnímu dění. Současná mládež bude utvářet
naši budoucnost a je důležité dát jí prostor k názoru.
Možná i starší generace si
z Young zony odnese nový
pohled na svět.

Zdeněk Chadim (23):
Nápad se mi každopádně
líbí. Každá inovace je ke něčemu dobrá, důležité ovšem
je, aby se to neobrátilo proti
nám a bylo to veřejností kladně chápáno. Nevím o žádné
takovéhle formě propagace
a postřehů ke zlepšení stávající situace. Přece jenom tu
žijeme také a problémy města se nás do budoucna týkají
snad ze všeho nejvíc.

Monika Janštová (21):
Určitě to není špatný nápad,
bylo by to pouze přínosem,
protože možnosti vyžití mladých lidí jsou tady omezené. Pokud si pod vyžitím nepředstavíme pouze hospody,
těch tu máme dost.

Radim Holubář (19):
Už včera bylo pozdě. Ale stejně, i v tomto případě platí,
lepší pozdě, nežli nikdy. Jsem
velice rád, že se konečně někdo začal touto myšlenkou
zabývat.

Tomáš Rozmahel (17):
Myslím si, že je to parádní
nápad jak obohatit kulturní úroveň Velké Bíteše a dát
prostor mladým lidem, aby
se zapojili do místního kulturního vyžití.

Jiří Jelínek (21):
Zajímavá myšlenka pokud
se do budoucna setká s podporou vedení města, skupiny mladých lidí a přejde se
od slov k činům tak to městu určitě zásadně pomůže!
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ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLKA U STADIONU SE ZATEPLUJE
Zateplování mateřské
školky U Stadionu spěje do
svého cíle. Na začátku byla žádost města Velká Bíteš o dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ
ve městě Velká Bíteš“ z Operačního programu Životního prostředí (dále jen OPŽP).
Naše žádost, podaná v rámci
XI. výzvy prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie
OPŽP, byla úspěšná a byla vybrána k poskytnutí podpory.
Zateplování jižní fasády MŠ U Stadionu. Foto: Ing. Pavel Bednář
Město tak obdrželo registrační list projektu a pokračovalo v krocích směřujících k realizaci projektu. Následovala příprava veškerých podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Bylo provedeno
výběrové řízení na zhotovitele, tj. stavební firmu, která by stavbu provedla. Na základě hodnotících kritérií byla v soutěži vybrána firma Vlastimil Zelený – START z Brtnice.

Dne 18. dubna letošního roku započaly vlastní stavební práce na zateplení mateřské školky. Dokončení prací se předpokládá v polovině měsíce června. Veškeré stavební
práce probíhají za provozu nebo částečného omezení provozu po vzájemné dohodě
s paní ředitelkou. Zateplení MŠ spočívá především ve výměně dřevěných oken a dveří za plastová, zateplení obvodového pláště a střechy polystyrenem a minerální vatou.
Roční úspory provozních nákladů na teple by měly činit přes čtvrt milionu korun. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OPŽP.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat rodičům dětí za vstřícnost a ochotu při řešení omezeného provozu školky. Poděkování rovněž patří všem zaměstnancům MŠ, kteří
museli v průběhu provádění prací na zateplování řešit spoustu situací, které při běžném
provozu neřeší. Odměnou za uskromnění se v těchto i předešlých týdnech a překonání složitých podmínek stavby pak bude kvalitnější prostředí MŠ, větší spokojenost dětí,
rodičů a zaměstnanců školky.
Ing. Pavel Bednář
Odbor výstavby a životního prostředí
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VÝTVARNÉ ÚSPĚCHY DĚTÍ Z VESELÉ ŠKOLKY
I malé děti, jako jsou ty z naší školky, jsou
každodenními účastníky silničního provozu.
Proto je nutné a velmi důležité učit děti základům bezpečného chování, ale i seznamovat
je s možnostmi nebezpečných situací, vytvářet povědomí jak se těmto situacím vyhnout,
chránit se před nimi.
To vše je pravidelnou a nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce ve školce. Vedeme děti k tomu, aby se z nich stali odpovědSlavnostní okamžik.
Foto: Archiv MŠ ní a ohleduplní účastníci silničního provozu.
Toto téma tedy není dětem cizí. A proto
jsme se také letos v dubnu zapojili do 6. ročníku krajské dopravní výtvarné soutěže
„Silnice a my“ pro žáky MŠ a ZŠ, kterou vyhlašuje ZŠ Želiv okres Pelhřimov. Do soutěže
bylo zasláno 523 dětských prací z 52 MŠ a ZŠ kraje Vysočina.
Velice nás potěšilo, že z tak velkého množství soutěžících se na předních místech
umístily hned dvě děti z naší mateřské školy. 1. místo v kategorii MŠ získal Miroslav
Václavík. Další pěkné umístění získala Markéta Chadimová, a sice 3. místo ve stejné
kategorii. Obě děti jsou z Modré třídy.
Autoři tří nejlepších prací z každé kategorie byli pozváni ve čtvrtek 5. května se svými rodiči a pedagogy na vernisáž dětských prací do ZŠ Želiv, kde byli odměněni diplomy a věcnými dary.
I my Mirečkovi a Markétce blahopřejeme k úspěchu a přejeme, aby jim kreslení a malování přinášelo jen radost a aby vytvořili ještě hodně pěkných a zajímavých obrázků.
Kolektiv MŠ U Stadionu

OKRESNÍ SOUTĚŽ
Žáci ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 se zúčastnili výtvarného oboru okresní soutěže „PO očima dětí a mládeže 2011“.
Velmi nás těší, že z 1.867 zúčastněných dětí se probojovali na
stupně vítězů i žáci z naší školy.
V kategorii K2 obhájili 2. místo Patrik Filipovič a 3. místo Pavel Veverka. Jejich
práce postupují do krajského kola. Dalšími dětmi, které jsou ohodnoceny a získávají čestné uznání, jsou: Eliška Jahnová, Ondřej Valeš, Nikola Hotárková, Miroslava Doležalová, Kristýna Kvasnicová. Velké poděkování patří učitelkám p. Vitešníkové, Bc. Tyllové,
Mgr. Batelkové a Mgr. Kučerové, které děti na soutěž připravovaly.
Mgr. Blanka Gaizurová
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DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ZŠ TIŠNOVSKÁ 116
V rámci realizace projektu OPVK „Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP“ byl
uskutečněn seminář Diagnostika poruch autistického spektra. Tímto seminářem naše pedagogy provedla PhDr. Dana Krejčířová, která je
jednou z  nejuznávanějších klinických psychologů se zaměřením na poruchy autistického spektra v naší republice, a která je zároveň vedoucím
Ze semináře.
Foto: Archiv školy pracovníkem oddělení Dětské klinické psychologie Fakultní Tomayerovy nemocnice v Praze.
Seminář byl zaměřen na časnou diagnostiku autistického spektra (vývoj projevů
v závislosti na věk a hloubku postižení, screeningové metody, klinickou diagnostiku, přehled nejužívanějších metod).
Dále na diferenciální diagnostiku - rozlišení autismu oproti ostatním vývojovým
poruchám ( ADHD, poruchy učení, poruchy řeči, mentální postižení,..)
Rozlišení diagnostik Aspergerův syndrom, atypický autismus, sémanticko-pragmatická porucha řeči.
Celý seminář byl doplněn cennými praktickými radami a obohatil zkušenosti našich
pedagogů v této specifické oblasti vzdělávání.
Projekt „Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP“., reg.č. CZ.1.07/1.2.02/03.0014
je spolufinancován Evropským strukturálním fondem a Státním rozpočtem ČR.
Mgr. Blanka Gaizurová, Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat panu Janu Horkému ze Březského za pěkné zorganizování pátečního dopoledne dne 6. 5. 2011 na hřišti v Rozseči, kde si děti užily zábavy
při opékání párků a zároveň viděly i poučné ukázky.
Poděkování patří i kynologickému klubu Kralice za názornou ukázku cvičených psů
při zásahu na nepřítele a také Policii z Velké Bíteše za přednášku o nebezpečí, které číhá
na děti všude kolem nich.
Počasí nám přálo a děti se spokojené s prožitými zážitky vracely zpět do školky.
Děkuje MŠ Březí
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KULTURA
ČERTOVSKÉ BONSAJOVÉ ODPOLEDNE
Letos poprvé se nádvoří ZUŠ stalo výstavními prostory pro bonsaje i v jiný
termín, než jste zvyklí. Naše
tradiční výstava na Bítešské
hody, pokud se vše podaří, se opět uskuteční (v září
už desátá!), ovšem v sobotu 7. května se nám poprvé
povedla uskutečnit i výstava ke Dni matek. Nápad to
byl dlouhodobý, ale zrealizovat ho se povedo až nyní.
Zpestřením výstavy byl
odpolední taneční program
Čertíci.
Foto: Jiří Jašek dětí žluté třídy z MŠ U Stadionu. Deset čertovsky oděných dětí v čele s p. učitelkou Neklapilovou se postaralo o příjemnou rozvernou atmosféru, za což byly, jak čokoládou pro sebe, tak
kytičkou pro maminky, odměněny. Naší odměnou pak byly jejich úsměvy.
Jménem všech organizátorů děkujeme p. učitelce Neklapilové, že s dětmi vystoupení nacvičila, početným řadám diváků, že se přišli podívat a samozřejmě také vedení
ZUŠ i MŠ, kteří s námi ochotně spolupracovali a ve všem vyšli vstříc.
Doufejme, že se sobotním dnem položily základy nové tradice, která přináší radost jak bonsajovou, tak mezilidskou.
Na žádost vystavených bonsají napsal Jiří Jašek, archivář klubu
Více informací najdete na www.bonsajova.banda.cz/galerie

Pozor!

25. 6. 2011 – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
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CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ
POLICIE V KNIHOVNĚ
Dne 28. 4. 2011 se vzrůstající
sluneční intenzitou se zintenzivňuje i provoz nejen na silnicích.
Děti ne vždy znají pravidla, která
je chrání před úrazy a nehodami
všeho charakteru. Proto jsme si
pozvali odborníky na slovo vzaté.

S místními policisty.

Foto: Kateřina Brychtová

Místní policisté dětem ochotně vysvětlili nejdůležitější zásady
provozu na silnicích i mimo ně,
ale i jak chránit sebe i své kamarády na kolech, v autě i na hřištích.
Kateřina Brychtová
Ředitelka Městské knihovny

AUTORSKÉ ČTENÍ S JANEM OPATŘILEM
Dne 27. 4. a 11. 5. 2011 nás v knihovně navštívil mladý a nadějný spisovatel Jan Opatřil. Představil dětem svoji
novou knížku „Dobrodružství kapříka Metlíka.“
Při napínavém čtení děti ani nedutaly a pozorně poslouchaly. To se jim
vyplatilo, protože pan spisovatel pokládal všetečné otázky a všechny správné odpovědi byly odměněny kapříky
Fotografie na památku. Foto: Kateřina Brychtová
Metlíky (kyselými rybičkami).
Děti si ujasnily spoustu zajímavostí z rybí říše a parádně se vydováděly. Nám se
knížka se spoustou šupinatých hrdinů velmi líbila a tak jsme
nemohli dopustit, aby u nás v knihovně chyběla. Takže, kdo
je zvědavý, co si ryby myslí o lidech, nebo jaký svět vládne
pod hladinou, nechť se pustí do čtení!
Denisa Batelková,
studentka knih. a inf. služeb
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BÍTEŠŠTÍ ZPĚVÁČCI VE VELKÝCH LOSINÁCH
Ve dnech 13. až 15. května 2011 se
konal ve Velkých Losinách již 17. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2011.
Zúčastnilo se ho 47 dětí z celé
republiky, které do národního kola
postoupily ze čtrnácti regionálních
přehlídek. Folklorní oblast Horácko
zastupovali Michaela Šobová (Olomučany), Vilém Cupák (Blansko), Kateřina Vrzalová (Velká Bíteš) a Barbora
Smutná (Velká Bíteš). V pátek odpoledne probíhaly pěvecké zkoušky. Soutěž se konala následujícího
Zleva: Kateřina Vrzalová a Barbora Smutná s pa- dne v nově zrekonstruovaném spomětními listy Zpěváček 2011 tištěnými na ručním lečenském sálu Termálních Lázní Velpapíře.
Foto: Silva Smutná ké Losiny.
Sedmičlenná odborná porota vedená Janem Rokytou měla při výběru nesnadný úkol, protože většina dětí podala výborné výkony, prokazující talent i zaujetí pro lidovou píseň. Mezi zkouškami a prezentací pobyt dětem zpestřoval zajímavý doprovodný program - například měly možnost vyzkoušet si výrobu papíru
v proslulé ruční papírně, lákavá byla koupel ve venkovním nebo krytém termálním
bazénu aj. Závěr soboty patřil zábavnému večeru. V neděli odpoledne porota vybrala nejlepší zpěváky.
První místo si vyzpívala Lucie Rybníkářová z Hluku, druhé získali Sára Kokešová
z Kozlovic a Patrik Hradecký z Domažlic a na třetí pozici se umístily Tereza Kachlová
z Bohumína a Klára Papřoková z Frýdku-Místku.
Účast v této prestižní akci byla pro mladé zpěváky velice cennou zkušeností. Děti
získaly širší rozhled o rozmanitosti národního písňového bohatství, seznámily se s lidovými kroji z různých oblastí a především velice cenná byla osobní zkušenost při
zpěvu s hudebním doprovodem vynikajících muzikantů, a to Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN) a lidové muziky Vysoké školy ekonomické v Praze Gaudeamus.
Silva Smutná
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O, HAPPY DAY…
…znělo mi v hlavě cestou z mimořádného koncertu BHP. Tímto spirituálem nás vyprovázel domů Bohemiachor z vestibulu bítešského kulturního
domu. Ano, čtete dobře, z vestibulu. Ale
to jsem začala od konce.
Tak od začátku.
Kdo byl na jejich minulém koncertu,
nebo si přečetl třeba článek v sobotní
Vysočině, ví, o koho se jedná: BohemiFoto: Otto Hasoň
achor tvoří zpěváci, často dirigenti sou- Bohemiachor.
borů v různých krajích republiky, kteří
se několikrát za rok o víkendu sejdou a stanou se na tu dobu jedním nádherným hudebním tělesem, poslušným svého dirigenta. Loni i letos si dali schůzku v bítešské základní umělecké škole.
Od pátku 13. května cvičili, seznamovali se s novými skladbami a výsledky jejich setkání v Bíteši mohli uslyšet ti, kdo pak v sobotu 14. května přišli na koncert. V ten večer
se utvořily půlkruhy dva. Jeden těsně proti druhému. Ten první zpíval, druhý poslouchal,
žasl a tleskal se zpožděním, které způsobovaly doznívající melodie.
Tištěný program jsme nedostali, uváděná čísla si nepamatuji. Vím jen, že to byly sbory současných autorů - amerických, ruských, srbských, estonských a samozřejmě českých.
Jedna ze skladeb – „Až temnota mě zbaví hvězd a snů“ Jiřího Temla zde zazněla v premiéře. Účinkující ji nacvičovali pouze od minulého dne. (No, on se pan Hasoň usmíval,
když je uváděl jako „amatérský sbor“.)
Je to sice klišé, ale opravdu potlesk nebral konce. Po prvním přídavku naopak sílil tak, že
sbormistr vyzval všech 44 účinkujících, (já je nepočítala, měla jsem na to lidi), aby znovu vystoupali na praktikábly a zazpívali. Pak - stále za potlesku - odcházeli zpěváci do vestibulu. Jak
jsem psala na začátku, tady nám poděkoval Bohemiachor za naši přízeň. Zpěváci v kruhu nadšeným posluchačům zazpívali na cestu domů několik spirituálů. Také O, Happy Day. Byl to i Happy Evening. Věřte mi, že v té chvíli mi bylo úplně jedno, kdo kde krade pera, kolik miliard dluží Sazka a komu, nebo jestli budou předčasné volby… Ti, co tam byli kolem mne, vědí proč.
Zora Krupičková
P.S.: Čtrnáctá sezóna BHP skončila mimořádným koncertem pěveckého sboru Bohemiachor, patnáctá začíná na hodovou sobotu v kostele mimořádným koncertem Pěveckého sdružení moravských učitelů.
Otto Hasoň
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VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO
DOMA VE VELKÉ BÍTEŠI – ROK 1945
6. Návrat k normálu
Rozloučení s Fanoušem Pečínkou u jejich domu, Malá strana, Velká Bíteš (foto).
11. 6. 1945 zemřel v osmnácti letech.
Zahynul na motorce po srážce s Rusy. Olin Cahů (řídil), přišel
o nohu. Stalo se to na silnici mezi
V. Bíteší a Novými Sady. Po pravé
straně je tam pomníček. U rakve členové Národní stráže. Třetí zprava jsem já. Koncem války jsme spolu jezdili vzadu
na autobusu do Brna kopat zákopy (zmínka).
Také jsem měl v rukách na louce pod mlýnem „Panzerfaust“ čili pancéřovou
pěst. Ta se používala k ničení tanků. To byla trubka se spouštěcím mechanismem a měřidlem, na jejímž konci byl vlastní náboj. Při střelbě se dávala na rameno či pod paži. Já
trouba jsem si tehdy konec trubky opřel o břicho. Ještě, že jsem nezmáčkl spouštěcí mechanismus… takových různých příhod bylo bezpočet, jak to přinášela doba. Jednoho dne
s kamarádem, když jsem sloužil u Národní stráže, jsme doprovázeli dva německé vojáky,
(zajatce), někam k Holubí Zhoři, kde se našla nevybuchlá munice, kterou likvidovali. Jindy
jsme zase měli za úkol přivést kolaboranty z Radoškova do Velké Bíteše k výslechu. Plnili
jsme jen příkazy nadřízených. Všude jsme chodili pěšky.
Jednou jsme zase prováděli velký zátah v lesích. Bylo nás více jak třicet. Proslýchalo se, že se v okolních lesích mohou skrývat vojenští dezertéři. Začali jsme od silnice v Borovinách, přes les kolem Skřínky, přešli vlkovskou silnici, pročesali Radostínské lesy
a skončili u silnice z Bíteše do Křoví. Nakonec jsme z lesní stráně hromadně stříleli přes
potok na protilehlá pole směrem k Bíteši. Místní činitelé se domnívali, že jsme byli přepadeni, a začali organizovat pomoc. Zapomněl bych sdělit, že v seči nad rybníkem Skřínkou
jsme objevili tři skrývající se německé vojáky – důstojníky, původně Rakušany. Byli předvedeni na radnici a pak předáni vojenským úřadům.
Vybavuje se mi ještě, že jedno odpoledne se vraceli pěšky po silnici od Osové
 ítýšky ve větším počtu sovětští vojáci. Za místo odpočinku si zvolili louku pod mlýB
nem. Bylo jich velmi mnoho, počet nedovedu odhadnout. Pobývali tam 2 – 3 dny. Měli
nakradených věcí, tak jsme je s nimi měnili za jídlo. Byli i na druhé straně za potokem,
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ve k terém se též koupali. Byly s nimi i vojačky. Na poli u lesa byl zase zajatecký tábor, hlídaný sovětskými vojáky. Večer tam plály ohně, jednak pro ohřev jídla, ale také pro lepší
viditelnost při hlídkování.
Postupem času se doba normalizovala a přivykali jsme na běžný život. Ve mlýně po
nějakou dobu byl pověřen dozorem rumunský voják. Já začal uvažovat, co budu dělat
dál. Snad na inzerci v novinách – již nevím – jsem si podal žádost do zaměstnání u Tkalcoven hedvábí n.p. Rýmařov (dříve Römerstadt). V tomto mezidobí jsem pomáhal doma
ve mlýně, dle potřeby. Když z Rýmařova nepřicházela odpověď, tak jsem se ještě na výzvu prostřednictvím Pracovního úřadu ve Velkém Meziříčí přihlásil na uhelnou brigádu
do Ostravsko – karvinských dolů, konkrétní místo bylo Orlová – Lazy. Dostal jsem písemné vyrozumění, že tam budeme odjíždět jedno pondělí snad v měsíci říjnu či listopadu.
Shodou okolností, snad ve čtvrtek či pátek, to jsem vypomáhal zrovna ve mlýně, když
mi listonoš předal dopis, že od 1. prosince 1945 mohu nastoupit u tkalcoven hedvábí v Rýmařově. Bylo to 3 – 4 dny před nejbližším pondělím, kdy jsem měl odjíždět na uhelnou
brigádu, na kterou jsem tedy už nejel. Stejně mě to později neminulo. Dostal jsem se tam
jako voják do VBO (vojenské báňské oddíly). Pracoval jsem na dole Pokrok v Petřvaldu, což
je jen několik km od Orlové. Osudu neunikneš. Kdyby dopis přišel o týden později, tak se
třeba můj život vyvíjel zcela jinak. Kostky byly vrženy, bylo rozhodnuto.
DODATEK
Snad to bylo poslední dny války, kdy po bombardování města nalezl pan Josef Sedlák, bednář, bytem na Tyršově ulici na rohu proti Živnostenské škole, na půdě domku na
pytlech obilí či šrotu – nevybuchlou bombu. Prorazila jen střechu. Nevím, jak přišel na mě,
snad proto, že jsem byl v reichu, tak mě požádal, abych se na to podíval. Na půdě jsem
bombu opatrně vzal do náručí a vynesl ji ven do zahrady. Právě nyní, když to zaznamenávám, tj. 24. ledna 1996 v 10 hodin, někdo zvoní. Přišel Slávek Svoboda a přinesl mi pecky broskví. Říkám mu, že píši vzpomínky z okupace. Hned mi na to říká:“Ty, Tomy, tys byl
u Národní stráže, nosils nějakou pásku na rukávu“. Říkám, že ano.“ Pamatuji si, že jsi u nás
na louce odnášel ruční granát. Asi jsme to hlásili obci. Tys přišel, vzal ho bez řeči do ruky
a odešel. Tehdy u nás na louce bylo hodně německých vojáků, které Rusové odzbrojovali
a evidovali. Všude se válelo plno roztrhaných vojenských knížek, metálů Železných křížů
a podobně. Kdybychom si z toho tehdy něco uchovali…“
Písemný záznam ukončen dne 24. ledna 1996.

Smutný Tomáš
V dalším čísle Zpravodaje bude pokračovat IV. část Vzpomínek Tomáše Smutného.
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OCHRANA OBYVATEL
DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI
HASIČI Z VELKÉ BÍTEŠE OPĚT HROMADNĚ DAROVALI KREV
Již druhý ročník celorepublikové akce podpořili členové Sboru dobrovolných hasičů, kdy ve
středu 4. května na svátek patrona hasičů a patrona města Velké Bíteše
sv. Floriána opět korporativně darovali v uniformách nejvzácnější tekutinu života na Transfuzním
Transfúzní oddělení.
Foto: Archiv SDH
oddělení a krevní bance
Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. Loni se tato akce uskutečnila v menším měřítku a setkala se s velmi kladným ohlasem.
Pro potřebu zdravotnictví darovali dobrovolní hasiči již mnohokrát krev a několik členů má i Jánského plaketu. Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často
i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Myšlenkou akce je podpořit nejen bezplatné dárcovství krve, ale i dobré
jméno hasičského sboru. Naši členové, mezi nimiž je celá řada pravidelných dárců krve, mají možnost svojí aktivitou vyjádřit skutečnost, že slouží společnosti
a občanům nejen v rámci svého poslání, ale že jsou ochotni darovat mnohem
víc a pomoci k záchraně zdraví a života i jinak.
Nikdy nevíme, kdy budeme krev potřebovat a touto formou také můžeme zachránit život. Darování krve se zúčastnilo celkem 11 dobrovolných hasičů z nichž bylo 7 prvodárců, z 9 vyhovujících hasičů darovalo 8 hasičů krev
a 1 hasič plazmu.
David Dvořáček, DiS.
Velitel družstva-zástupce velitele jednotky SDH Velká Bíteš
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VELITEL BÍTEŠSKÝCH PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ OBDRŽEL MEDAILI HZS ČR - „ZA ZÁSLUHY O BEZPEČNOST“
V úterý 10. 5.
2011 obdržel v Praze u příležitosti státního svátku medaili
Hasičského záchranného sboru České
republiky „Za zásluhy o bezpečnost“
velitel stanice profesionálních hasičů
z Velké Bíteše ppor.
Miroslav Mateja.
Medaili získal za
Mezi 42 novými oceněnými medailemi a plaketami Hasičského
záchranného sboru ČR byli i hejtman Vysočiny Jiří Běhounek dlouholetou aktivní
a velitel hasičské stanice Miroslav Mateja.
Foto: Archiv SDH práci na úseku požární ochrany. Zasloužil
se o celkovou modernizaci požární stanice, dlouhá léta je také aktivním členem
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ppor. Miroslav Mateja je hasičem z povolání od 1. 8. 1978, kdy se stal zaměstnancem Okresního veřejného požárního
útvaru OVPÚ Žďár nad Sázavou. V roce 1979 se stal strojníkem na bítešské stanici. Po 13 let vždycky v létě přecházel k požárnímu útvaru do Žďáru nad Sázavou,
kde reprezentoval v požárním sportu.
V roce 2000 byl jmenován do funkce velitele družstva PS Velká Bíteš. Po odchodu bývalého velitele stanice se od 1. 1. 2003 stává velitelem požární stanice
ve Velké Bíteši. Jmenovanému srdečně gratulujeme k udělení tohoto vysokého hasičského vyznamenání a také mu přejeme stálé zdraví a potěšení z jeho
další činnosti.
Medaile Za zásluhy a bezpečnost se udělují hasičům, občanským zaměstnancům nebo fyzickým osobám za dlouhodobé příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu v oblasti požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a majetku v rámci
integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení.
David Dvořáček, DiS.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BRATR KAREL DANĚK OSLAVIL 40. NAROZENINY
Dne 28. 5. 2011 oslavil 40. narozeniny starosta Sboru dobrovolných hasičů ve
Velké Bíteši bratr Karel Daněk.
Do Základní organizace Svazu požární ochrany vstoupil
ve 2 třídě ZDŠ Velká Bíteš jako mladý požárník v roce 1977, za
řádného člena Základní organizace Svazu požární ochrany byl
přijat od 1. 1. 1985, tj. ve 14 letech. Na výroční členské schůzi konané dne 13. 10. 1985 byl převeden z družstva žáků do
družstva dorostenců. Aktivně pracoval jako člen soutěžního
družstva (závody požárnické všestrannosti Plamen, okrskové
soutěže) a později zásahové jednotky.
Pravidelně se zúčastňuje pořadatelské služby při konání různých kulturně společenských akcích sboru. Podílí se na údržbě
požární zbrojnice a účastní se brigád na jejím úklidu. Věnuje se údržbě mobilní požární techniky. Pravidelně vyjíždí na požáry a technické zásahy ve městě i v okolí. Při významných příležitostech a životních jubileích navštěvuje dlouholeté zasloužilé členy našeho sboru. Na poslední
cestě doprovází zemřelé členy sboru. Pravidelně navštěvuje cyklické doškolování velitelů JSDH
obce na CPS HZS ÚO Žďár nad Sázavou. Aktivně se podílel na oslavě 130. výročí založení sboru.
Připravuje okrskové konference a účastnil se okrskových cvičení, příprav materiálu na soutěže.
Funkce ve výboru SDH:
• Vedoucí kroužku mladých požárníků 1985 – 1988
• Referent mládeže 1992 – 1995
• Člen výboru 2002 – 2003
• Náměstek starosty od 13. 12. 2003 – 2004
• Starosta 2004 – dosud
• Vedoucí žákovského družstva a kroužku mladých hasičů 2009 - dosud
Jednotka SDH obce:
• Velitel družstva jednotky SDH obce Velká Bíteš od 16. 3. 2000 – dosud
Vyšší funkce:
• Pokladník okrsku Velká Bíteš; 2005 - dosud,
Za práci v požární ochraně obdržel následující vyznamenání:
• 1. 1. 1987 Čestné uznání OSH Žďár nad Sázavou
• 16. 8. 2002 medaile „Za příkladnou práci“
• 6. 12. 2005 Stužka „Za věrnost – 20 let“
• 14. 9. 2007 medaili „Za zásluhy“
K Tvému životnímu jubileu Ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví do budoucích let a životní spokojenosti.
Výbor SDH Velká Bíteš
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SPORT
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Pátek 15. 4. 2011 v 17 hodin,
hala TJ Spartak. Plný sál rodičů, babiček, dědečků, ale také známých.
Celkem asi 380 diváků.
Všichni čekají na své malé ratolesti, až je uvidí vystupovat a budou se
moci pokochat tím, co se naučily a čím
nás překvapí. Asi 181 účinkujících pochoduje za doprovodu hudby sálem
TJ Spartak. Poté každá skupina zahajuje své vystoupení. Mezi účinkujícími
byli tito hosté: gym club Jolly, mažoretky a členky DDM Náměšť n. Oslavou, Nové Město – moderní gymnasMladé cvičenky.
Foto: Lenka Plechatá tika, Mighty Shake ze Zastávky, Stars
Junior – Fit centrum Tereza Mejzlíková, Vojnův Městec – vystoupení na step bednách.
Z domácích vystoupení jste mohli spatřit moderní gymnastiku, sportovní gymnastiku, rodiče a děti, Judo.
Všichni byli moc šikovní a všem patří velký potlesk a především velký dík. Děkujeme též cvičitelkám, že se svými cvičenci nacvičily takové krásné taneční kreace.
Poděkování patří panu Aloisu Špačkovi, který ve svém volním čase pomáhal s hudební produkcí.
Tělovýchovnou akademii pořádá TJ Spartak ve spolupráci s OV ASPV Žďár n. Sázavou.
Výkonný výbor TJ Spartak Velká Bíteš děkuje touto cestou Zámečnictví Němec
spol. s r.o. za zhotovení odpadových košů.
Lenka Plechatá
Klub kultury
TJ Spartak Velká Bíteš zve bývalé i současné volejbalisty na setkání, které se bude konat dne 10. června 2011. Sraz v 17.30 hodin u sportovní haly. Srdečně Vás zveme.
Světlík Petr
za pořádající
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CVIČTE S NÁMI
Po páteční Okresní
tělovýchovné akademii v sobotu dne 16. 4.
2011 opět sport. Hala
přivítala účastnice akce
„CVIČTE S NÁMI“. Tentokrát pod vedením
paní Romany Chalupové, která dvouhodinovým programem
zaujala cvičenky sestaCvičení s Romanou Chalupovou.
Foto: Lenka Plechatá veným blokem aerobiku, tanečními prvky latinsko-amerických tanců, sestavou cviků pro ploché bříško, posilováním hýždí a nohou
intervalového tréninku, balančním cvičením na fit-ballu a kompenzační sestavou pro
protažení celého těla. Tentokrát bez bloku ukázky ZUMBY. Ale program, který lektorka připravila, se velmi líbil, což svědčí zájem účastnic o další tuto akci, kterou zveřejníme na našich webových stránkách www.
tjsp.cz
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou
poděkovala paní Romaně Chalupové za profesionální vedení akce
„Cvičte s námi“, kde
během dvouhodinovky vysvětlila jednotlivé
prvky, co se týče i anatomie těla, jak pracuFoto: Lenka Plechatá
jí při cvičení jednotlivé Rozcvička.
svaly, co může našemu tělu uškodit. Přes prvotní potíže, kdy na začátku nás potrápila hudební skříň, akce byla hodnocena velice kladně ze strany účastnic. A ještě jedno
poděkování – panu Aloisovi Špačkovi, který pomohl zprovoznit zmíněnou hudební
skříň ve svém volném čase.
Za pořádající TJ Spartak
Hana Holíková
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VELIKONOČNÍ TURNAJ
Dne 23. 4. 2011 se již počtrnácté konal Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod
patronátem TJ Spartak Velká Bíteš. Turnaj byl rozdělen na 2. části, z nichž první byla
zasvěcena registrovaným hráčům a druhá neregistrovaným. V 1. části se utkalo 12 hráčů z různých i vzdálených a zahraničních oddílů stolního tenisu, ve druhé si zahrálo
dokonce 22 neregistrovaných sportovců. Umístěni v turnaji:
Registrovaní:
1. místo: KOS Jiří – Znojmo
2. místo: POKORNÝ Jan – Velké Meziříčí
3. místo: HAVEL VOJTĚCH – Neudorf
4. místo: ŘÍKOVSKÝ Aleš – Velké Meziříčí
Neregistrovaní:
1. místo: KOS Tomáš – Moravské Budějovice
2. místo: DOLNÍK Pavel – Ořechov
3. místo: HURT Jan – Kratochvilka
4. místo: ZEMAN Martin – Heřmanov
Čtyřhry:
1. místo: POKORNÝ – ŘÍKOVSKÝ – Velké Meziříčí
2. místo: KOS – HAVEL – Znojmo, Neudorf
3. místo: KOUKOLA – NOVÁČEK – Bílina, Náměšť nad Oslavou
OŠMERA – ZEZULOVÁ – Velká Bíteš
Za pomoc při realizaci 14. ročníku Velikonočního turnaje oddíl stolního tenisu děkuje: Barvy Laky Pavel Krupička Velká Bíteš, BIKOS s.r.o. Velká Bíteš, BDS s.r.o.
Velká Bíteš, DPL Velká Bíteš, Drogerie Dana Ráčková Velká Bíteš, Elektrizace železnic
Vlkov, Gemax s.r.o. Hodonín, Jiří Vrábel Velká Bíteš, KA STAV s.r.o. Karlov Velká Bíteš,
Café Jana Velká Bíteš, Kooperativa pojišťovna a.s. Velká Bíteš, LABARA s.r.o. Jindřichov
– R. Holík, Lékarna U Tří sloupů Velká Bíteš, Město Velká Bíteš, MO MRS Velká Bíteš,
Oriflame M. Menclerová Velká Bíteš, Jeřábkova Pekárna Velká Bíteš, Penzion a restaurace U Raušů Velká Bíteš, PF Postforming s.r.o. Velká Bíteš, Potraviny Janda Velká Bíteš,
PBS a.s. Velká Bíteš, Restaurace na „103“ Velká Bíteš, Restaurace Na Růžku Šibrava Velká Bíteš, Restaurant SportBar Petr Klíma Velká Bíteš, Rytectví, reklama Stanislav Mihal
Velká Bíteš, Sapho s.r.o. Líbeznice u Prahy, Slámovo uzenářství s.r.o. Velká Bíteš, Stavebniny Bikos s.r.o., Loukota Velká Bíteš, TJ Spartak Velká Bíteš, Vaculík Ladislav zednické práce Osová, Weiss – oleje Velká Bíteš.
Za oddíl stolního tenisu Lucka Z.
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„O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK 2011“
V neděli 8. 5. 2011
patřila bítešská sportovní hala malým judistům. Konal se zde
již 4. ročník turnaje
v judu pro mláďata,
mladší žáky a žákyně.
I přes krásné počasí venku přijelo poměřit
svoje síly 155 závodníků
z 20 oddílů od Českých
Vítězní judisté.
Foto: Ondřej Bláha Budějovic přes Znojmo
až po Ostravu. Letošní
ročník byl s mezinárodní účastí, neboť přijeli také judisté z rakouského Kremsu.
Turnaj zahájil a hodně sportovních úspěchů popřál pan starosta Ing. Milan Vlček.
Na zahájení přišli podpořit závodníky také představitelé radnice a sponzorů.
Boje probíhaly ve 29 hmotnostních kategoriích a bojovalo se na třech tatami.
Vzhledem k velkému počtu závodníků trvaly od 11 hodin do půl páté. To bylo náročné nejen pro závodníky, ale i pro trenéry, obsluhu časomíry a rozhodčí.
I u malých závodníků byly vidět krásné technické boje. Že do zápasu dávali všechno bylo patrné z jejich tváří a radosti při vítězství. Ne každý však může vyhrát, a tak
byla někdy vidět i slzička. Hlavní však bylo, že si všichni užili sportování a turnaj se
obešel bez zranění. Na vítěze jednotlivých kategorií čekaly medaile, diplomy, čokoláda a věcná cena. Na vítězná družstva potom maxirohlíky a poháry.
Medaile bítešských závodníků: 1. místo – Budziňsky Marek, 2. místo - Karásková
Adéla, Chládek Matěj, 3. místo – Geisselreiter Jan, Svoboda Filip, Máčka Libor, Chládek
Marian, Mladý Petr, Mladá Barbora, Nováčková Veronika, Gruber Luboš.
Výsledky družstev: 1místo - Sokol Jihlava, 2.místo – Savada Polná, 3místo – SKKP
Brno …. 6.místo Spartak Velká Bíteš.
Turnaj by nebylo možné uskutečnit bez všech dobrovolníků, kteří pomáhali s přípravou, s časomírou a s úklidem. Poděkování patří také sponzorům: Jeřábkova pekárna, Hotel u Raušů, Rytectví Mihal, Labara, Autoimpex, Hospodářské potřeby, Sportbar
Klíma, Město Velká Bíteš.
Ondřej Blaha
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PODĚKOVÁNÍ
ICKK Velká Bíteš, vydavatel Zpravodaje Města Velké Bíteše, děkuje členům redakční rady Zpravodaje za jejich elán, energii a lásku, s jakou se zpravodaji, mnohdy po celá desetiletí, věnovali. Rozhodnutím RM Velké Bíteše byla činnost redakční rada Zpravodaje ukončena.
Redakce

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 10/11 KONANÉ DNE 18. DUBNA 2011
2/10/11/RM – schvaluje text zápisu č. 8/11 ze schůze rady města konané dne 17.3.2011
odpovědnost: rada města termín: 18.4.2011
3/10/11/RM – schvaluje text zápisu č. 9/11 ze schůze rady města konané dne 28.3.2011
odpovědnost: rada města termín: 18.4.2011
4/10/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
odpovědnost: tajemnice termín: 13.6.2011
5/10/11/RM – rozhoduje ukončit ke dni 30.6.2011 platnost souhlasu města Velká Bíteš,
jako vlastníka místní komunikace na pozemku parc.č. 586 s využitím tohoto pozemku pro
vyhrazené parkování v ulici Lánice, a to před provozovnou Horáckého autodružstva č.p.
60 (8 míst) a před prodejnou potravin č.p. 54 (4 místa)
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.6.2011
6/10/11/RM – nesouhlasí s předloženou změnou projektové dokumentace stavby„Březka
u Velké Bíteše vodní nádrž U Výhonu“ na pozemcích parc.č. 1313, 1312, 1001 1002 a 1004
v k.ú. Březka u Velké Bíteše a trvá na realizaci v rozsahu dle vydaného územního rozhodnutí
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011
7/10/11/RM – nesouhlasí s umístěním betonového plotu na pozemku p.č. 1022 v k.ú.
Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011
8/10/11/RM – rozhoduje uzavřít se společností JMP Net, s.r.o. smlouvu o zřízení věcného
břemene na vedení VTL plynovodu na pozemcích parc.č. 2341/1, 2355, 2437/3, 2438/3,
2473/1, 2467, 2468, 3107, 3202, 3208 v k.ú. Velká Bíteš za navrženou cenu
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011
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9/10/11/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směnit část pozemku parc.č. 623/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 87 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví
města Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 6.5.2011
10/10/11/RM – rozhoduje uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou – Generální ředitelství cel, jejímž předmětem je bezúplatný převod automobilu RENAULT TRAFIC, RZ 2P5
0283, rok výroby 2006, za účelem zajištění činnosti Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš
odpovědnost: místostarosta termín: 2.5.2011
11/10/11/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření města č. 5/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 18.4.2011
12/10/11/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.500 Kč TJ Spartak
Velká Bíteš na ceny pro volejbalový turnaj smíšených družstev
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.4.2011
13/10/11/RM – schvaluje osadnímu výboru Březka zakoupení 4 ks stromů třešeň a 3 ks
stromů švestka a pověřuje odbor výstavby a ŽP zajištěním poptávky renovace křížku na
návsi ve Březce
odpovědnost: starosta, odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011
14/10/11/RM – rozhoduje vydat 1 ks parkovací karty pro návštěvníky Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace a 2 ks parkovacích karet pro
návštěvníky Městského úřadu Velká Bíteš
odpovědnost: starosta termín: 30.4.2011
15/10/11/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s Informačním centrem a Klubem
kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, jejímž předmětem je pronájem uvolněných nebytových prostor v I. nadzemním patře domu Masarykovo nám. č.p. 85, Velká
Bíteš za 1 Kč/měsíc
odpovědnost: ENCOM termín: 19.4.2011
16/10/11/RM – schvaluje ponechání finančních darů v organizaci dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, č.j. MÚVB/1987/11
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 30.4.2011
17/10/11/RM – souhlasí s přidělením bytu č. 3 v DPS ve Velké Bíteši, Družstevní č.p. 584
od 01.05.2011
odpovědnost: odbor správní termín: 30.4.2011
18/10/11/RM – rozhoduje doplnit Pracovní skupinu pro regeneraci MPZ Velká Bíteš o paní
Mgr. Petru Soškovou, dále RM rozhoduje nahradit pana Mgr. Miroslava Báňu panem Ing.
Milanem Vlčkem ve funkci předsedy Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Velká Bíteš
odpovědnost: starosta termín: 10.4.2011
19/10/11/RM – rozhoduje uzavřít s krajem Vysočina smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na akci „Optická síť Velká Bíteš - 5. etapa“ na pozemcích parc. č.3011/28
a 3019/2 v k.ú. Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011
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20/10/11/RM – rozhoduje pověřit starostu nebo místostarostu města uzavíráním smluv
na věcná břemena, právo provedení stavby a převedení investorství
odpovědnost: starosta, místostarosta termín: průběžně
21/10/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Pavla Řezaniny, Zámečnictví a kovoobrábění, 675 78 Čikov 28, IČ: 45652457 a objednat u něho dodávku zámečnických konstrukcí do SOŠ Jana Tiraye za cenu 42.700 Kč bez DPH
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23.5.2011
22/10/11/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská
116, příspěvková organizace o vyhlášení dne 8.4.2011 za volný den
odpovědnost: ředitelka termín: 30.4.2011
23/10/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města poskytnout bezúročnou půjčku Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace ve výši 240 tis. Kč se splatností nejpozději do 31.12.2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 27.4.2011
24/10/11/RM – bere na vědomí zprávu o technickém stavu suterénu objektu Základní
školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace a rozhoduje objednat stavebně
technický průzkum odbornou firmou
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23.5.2011
25/10/11/RM – bere na vědomí petici občanů proti výstavbě souboru bytových domů
v lokalitě Pod Babincem a konstatuje, že petice byla zohledněna při stanovisku města
schváleném na schůzi rady města dne 28.3.2011 usnesením č. 2/9/11/RM, které bylo městem uplatněno na veřejném projednání dne 29.3.2011
odpovědnost: starosta termín: 28.4.2011
26/10/11/RM – rozhoduje uzavřít se společností Lesy města Velká Bíteš s.r.o. dodatek
č. 11 ke Smlouvě o pronájmu lesní půdy ze dne 30.1.2002, kterým se stanovuje nájemné
za lesní půdu pro rok 2011 ve výši 1,1 mil. Kč
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011
27/10/11/RM – v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Velká Bíteš
s. r.o. bere na vědomí zápisy ze zasedání dozorčí rady společnosti č. 1/2011, č. 2/2011
a schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2010
odpovědnost: jednatel termín: 18.4.2011
28/10/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout přistoupit ke Smlouvě
o spolupráci ze dne 1.6.2010, která se týká přípravy projektu Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)
odpovědnost: místostarosta termín: 13.6.2011
29/10/11/RM – bere na vědomí nabídku finanční spoluúčasti na prodloužení kanalizace
v ulici Hybešova, Velká Bíteš a pověřuje odbor výstavby a ŽP svoláním jednání s vlastníky
pozemků v dotčené lokalitě k dořešení sítí mezi křižovatkou Hybešova, Lipová a pozemkem
parc.č. 4062/2 v k.ú. Velká Bíteš ve věci jejich finanční spoluúčasti na této vyvolané investici
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2011
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30/10/11/RM – souhlasí s kalkulací provozu veřejných WC předloženou společností
Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. a pověřuje vybíráním mincí ze vstupního zařízení Městský úřad Velká Bíteš
odpovědnost: jednatel, odbor výstavby a ŽP termín: průběžně
31/10/11/RM – jako vlastník komunikací uvedených v žádosti společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. prohlašuje, že souhlasí s realizací projektu pořízení zametacího
stroje a dále prohlašuje, že umožní údržbu a úklid uvedených komunikací (ploch) v souladu s podmínkami OPŽP po dobu udržitelnosti – 5 let
odpovědnost: jednatel termín: 30.4.2011
32/10/11/RM – schvaluje vstoupit do jednání se společností ENCOM v otázce zpětného
převzetí agendy správy městských nebytových prostor městem Velká Bíteš od 1.7.2011
a s Ing. Jaroslavem Vaňatkou ve věci převzetí správy kotelen na Městském úřadě Velká Bíteš a v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo nám. 86 městem Velká Bíteš a MŠ
odpovědnost: starosta, místostarosta termín: 30.4.2011
33/10/11/RM – schvaluje předloženou zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce projektu „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš“
v předloženém znění
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 25.4.2011
34/10/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města přiznat vlastníkovi kostela sv. Jana
Křtitele ve Velké Bíteši finanční podíl města Velká Bíteš ve výši 150 tis. Kč na obnovu
kulturní památky v rámci Programu regenerace MPZ v roce 2011. Současně RM doporučuje ZM přiznat Římskokatolické farnosti Velká Bíteš dotaci z Programu regenerace
MPZ ve výši 410 tis. Kč
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 27.4.2011
35/10/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města přiznat finanční podíl města Velká
Bíteš ve výši 950 tis. Kč na obnově kulturní památky č. p. 87 na Masarykově náměstí ve
Velké Bíteši v rámci Programu regenerace MPZ v roce 2011
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 27.4.2011
36/10/11/RM – rozhoduje nevyužít nabídky společnosti IFM GROUP a.s. na vybudování
polyfunkčního objektu ke komerčnímu využití v lokalitě na loukách pod náměstím, jehož
součástí by mělo být, dle této společnosti, autobusové nádraží. Důvodem je nesouhlas
s požadovanou finanční spoluúčastí města na tomto projektu a potvrzení koncepce ponechání stávajícího autobusového provozu na náměstí
odpovědnost: starosta termín: 30.4.2011
37/10/11/RM – schvaluje společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za poskytovatele telekomunikačních mobilních služeb pro město Velká Bíteš a jím zřízené a založené organizace, na základě zhodnocení ekonomické výhodnosti všech předložených nabídek
na veřejnou zakázku „Telekomunikační služby mobilního operátora“ a v souvislosti
s povinnostmi vyplývajícími ze stávajících uzavřených smluv s operátory jednotlivých stanic a to především k výši penalizace z důvodu předčasného ukončení smluvních závazků
odpovědnost: místostarosta termín: 30.4.2011
38/10/11/RM – ruší výběrové řízení na pronájem restaurace v KD
odpovědnost: místostarosta termín: 30.4.2011
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39/10/11/RM – schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „III/3791 Velká Bíteš –
Vlkovská – 2. etapa“
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011
40/10/11/RM – schvaluje podnájem prostoru IC cestovní kanceláři REKO Aleš Kotačka za podmínek ročního nájemného 1000 Kč/m2/rok, zajištění smluvně vymezených částí služby informačního centra a za dodržení podmínek vyplývajících z obdržených dotací
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 30.4.2011
42/10/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně nabýt id. podíly
ve výši 3/8 na pozemcích v obci a k.ú. Velká Bíteš uvedených v přiložené tabulce do vlastnictví města Velká Bíteš za dohodnutou kupní cenu 1.613.520 Kč a dále úplatně nabýt id.
podíly ve výši 2/8 na pozemcích v obci a k.ú. Velká Bíteš uvedených v přiložené tabulce
do vlastnictví města Velká Bíteš za dohodnutou kupní cenu 1.078.400 Kč
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 27.4.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 11/11 KONANÉ DNE 27. DUBNA 2011
2/11/11/RM – pověřuje místostarostu jednáním s majiteli pozemků v lokalitě Pod Spravedlností ohledně darování pozemků pod uvažovanou místní komunikaci městu
odpovědnost: místostarosta termín: 31.5.2011
3/11/11/RM – pověřuje starostu dojednáním podmínek směnné smlouvy s majiteli pozemků v lokalitě Na Výsluní II
odpovědnost: starosta termín: 31.5.2011
4/11/11/RM – rozhoduje oslovit podnikatele jednáním ohledně stanovení nájemného
z nebytových prostor a nabídnutím dalších podmínek vzájemné spolupráce
odpovědnost: starosta termín: 31.5.2011
5/11/11/RM – stanovuje další termíny konání schůzí Rady města Velká Bíteš: 9.5, 23.5.,
6.6., 20.6.
odpovědnost: rada města termín: 27.4.2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
6/11/11/RM – rozhoduje uzavřít s Lesním družstvem svazu obcí s.r.o. Dodatek ke smlouvě o pronájmu lesní půdy a Dodatek ke smlouvě o pronájmu (Hájenka Březské), v předloženém znění
odpovědnost: starosta termín: 10.5.2011
7/11/11/RM – rozhoduje revokovat usnesení rady města ze dne 28.3.2011, č. 6/9/11/RM
tak, že rozhoduje uzavřít se společností E.ON Energie, a.s. Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 826102510 a Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 826134112, v předloženém znění
odpovědnost: starosta termín: 30.4.2011
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8/11/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 60732610 na realizaci veřejné zakázky „Oprava střechy 2. budovy radnice, oprava jižní fasády a oprava oken 1. budovy radnice, Velká Bíteš“
za cenu 2.018.790,00 Kč včetně DPH a rozhoduje uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11.5.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 12/11 KONANÉ DNE 9. KVĚTNA 2011
2/12/11/RM – schvaluje text zápisu č. 10/11 ze schůze rady města konané dne 18.4.2011
a text zápisu č. 11/11 ze schůze rady města konané dne 27.4.2011
odpovědnost: rada města termín: 9.5.2011
3/12/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Komerční banky, a.s., Palackého
1606/46, 586 32 Jihlava, IČ: 45317054 na poskytnutí úvěru ve výši 2,7 mil. Kč pro účely výkupů spoluvlastnických podílů na pozemcích od dvou fyzických osob do vlastnictví města Velká Bíteš a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí úvěru ve výši 2,7 mil.
Kč a uzavření smlouvy o úvěru
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 13.6.2011
4/12/11/RM – schvaluje konání Dne dětí na „Oranžovém hřišti“ na ul. Tyršova, popř. na
horní straně Masarykova nám. dne 1.6.2011 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 1.6.2011
5/12/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření navýšení příspěvku Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace o 27 tis. Kč na pořízení webového portálu www.bitessko.com
odpovědnost: odbor finanční termín: 13.6.2011
6/12/11/RM – rozhoduje v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok
2011 - II. část - připravovaný projekt „Vytvoření MKDS města na ulici Lánice a části Masarykova náměstí a vybudování centrálního pracoviště na obvodním oddělení Policie ČR Velká Bíteš“ předložit na Krajský úřad kraje Vysočina
odpovědnost: informatik termín: 10.5.2011
7/12/11/RM – rozhoduje souhlasit s motoristickou akcí 23. Horácká rally Třebíč za podmínek, které stanoví Odbor výstavby a ŽP MěÚ Velká Bíteš. Dále RM rozhoduje souhlasit s uzavírkou silnice v místní části Holubí Zhoř a Březka a s vedením objížďky přes Velkou Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2011
8/12/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti COLAS CZ a.s., Strojírenská, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 26177005 na realizaci veřejné zakázky „Oprava komunikace mezi místními částmi Jestřabí a Březka“ za cenu 379.322,00 Kč včetně DPH a uzavřít
s ní předloženou smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23.5.2011
9/12/11/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116,
příspěvková organizace o vyhlášení volných dnů ve dnech 13.5.2011, 29.6.2011 a 30.6.2011
odpovědnost: ředitelka termín: 9.5.2011
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10/12/11/RM – rozhoduje souhlasit s provedením zateplení v tl. 12 cm nad parcelou č.
2207/1 v k.ú. Velká Bíteš. Zateplení bude prováděno na objektu na parcele č. 2205 v k.ú.
Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2011
11/12/11/RM – neschvaluje převedení schválené částky na stavební úpravy v knihovně
ve výši 100 tis. Kč do rozpočtu Městské knihovny Velká Bíteš
odpovědnost: rada města termín: 9.5.2011
12/12/11/RM – bere na vědomí žádost o nezrušení autobusového spoje – linka 840510
spoj 1, 2 a pověřuje starostu jednáním s BDS o řešení situace
odpovědnost: starosta termín: 31.5.2011
13/12/11/RM – bere na vědomí protokol České školní inspekce, Inspektorátu v kraji Vysočina č.j. ČŠIJ-7/11-J o provedené veřejnosprávní kontrole Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace ve dnech 6. a 7.1.2011
odpovědnost: rada města termín: 9.5.2011
14/12/11/RM – rozhoduje souhlasit s provedením modernizace, úpravy a údržby bytu
č. 17 o výměře 55 m2, který se nachází v 3.NP Jihlavská 282, Velká Bíteš na náklady nájemce za podmínky, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude nájemce požadovat
proplacení nákladů spojených s modernizací, úpravou a údržbou tohoto bytu
odpovědnost: místostarosta termín: 31.5.2011
15/12/11/RM – rozhoduje neprodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 05 ve Velké Bíteši,
U Stadionu 475 na dobu neurčitou. Rozhoduje prodloužit jim nájemní smlouvu na dobu
určitou tj. na dobu jednoho roku od 1.5.2011 s možností prodloužení nájemní smlouvy
na dobu neurčitou za podmínky, že si nájemníci budou řádně plnit své povinnosti a řádně platit nájemné ve výši 55,- Kč/měsíc
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.5.2011
16/12/11/RM – schvaluje hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Snížení spotřeby tepla
v kulturním domě, Velká Bíteš“ takto:
Členové: Ing. Milan Vlček, Ing. Tomáš Kučera, Ing. arch. Vlastimil Kunčík, pan Pavel Klempíř a Ing. Pavel Bednář
Náhradníci: Ing. Ladislav Rada, Bc. Věra Pokorná, pan Alois Špaček, Ing. Lubomír Grošof,
Ing. Ladislav Homola
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 18.5.2011
17/12/11/RM – rozhoduje uzavřít s krajem Vysočina smlouvu zakládající právo provést
stavbu „Velká Bíteš – záchytné parkoviště“ na pozemku parc.č. 3019/2 k.ú. Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 23.5.2011
18/12/11/RM – bere na vědomí provedení opravy havarijního stavu kanalizační přípojky objektu Tyršova 239 ve Velké Bíteši firmou NAPA stavby s.r.o., IČ: 29208092 za cenu
239.832,00 Kč včetně DPH
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 9.5.2011
19/12/11/RM – bere na vědomí fakturu č. 101913 od firmy JCZ, s.r.o. za opravu chodníku v ulici Tišnovská ve Velké Bíteši
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 9.5.2011
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20/12/11/RM – pověřuje městského informatika zvýrazněním a aktualizací hlášení městského rozhlasu na webu města
odpovědnost: informatik termín: 16.5.2011
21/12/11/RM – bere na vědomí nabídku občanů Chobůtek na spoluúčast ve výši 50%
na opravu odstavných komunikačních ploch v úseku před řadovkou RD 436-457. Zároveň
pověřuje odbor výstavby a ŽP přípravou této akce
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2011
22/12/11/RM – rozhoduje instalovat vodorovné dopravní značky upozorňující na placené parkování na náměstí na oba vjezdy na náměstí (z Lánic a z ul. Růžová). Akce bude
realizována současně s obnovou vodorovného dopravního značení
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.5.2011
23/12/11/RM – pověřuje ředitele ICKK sestavením organizačního výboru hodů a vypracováním návrhu koncepce hodů, která bude předložena radě města
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 18.5.2011
24/12/11/RM – rozhoduje uvolnit Masarykovo náměstí na doprovodnou akci závodu
Diamond Race ve čtvrtek dne 8.9.2011 v čase mezi 16.00-19.00. Akce bude součástí programu hodů
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 8.9.2011
25/12/11/RM – pověřuje Ing. Bednáře a Ing. arch. Kunčíka prověřením možností získání
prostředků z grantových programů na následující akce:
a) rekonstrukce starého pivovaru
b) pasáž v průchodech nad horním náměstím – Bítešské dvory
odpovědnost: Ing. Bednář, Ing. arch. Kunčík termín: 31.5.2011
26/12/11/RM – bere na vědomí předloženou dokumentaci bytových domů v lokalitě
Na Babinci s upravenou dispozicí a pověřuje starostu jednáním s investory stavby ve věci
dořešení předloženého návrhu v následujícím smyslu: rozšíření komunikace vzhledem
k záměru vybudování cyklotrasy a výjezdu vozidel z plánované lokality bytových domů
odpovědnost: starosta termín: 18.5.2011
27/12/11/RM – pověřuje ředitele ICKK zpracováním plánu využití zimního stadionu v letním období 2011 (včetně ekonomické rozvahy – investice do mobilní podlahy apod.) a na
následující letní období
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 18.5.2011
28/12/11/RM – zřizuje odbor majetkový městského úřadu k termínu 1.7.2011. Pověřuje tajemnici zajištěním kroků k přípravě výběrového řízení na pozici vedoucího odboru
odpovědnost: tajemnice termín: 1.7.2011
29/12/11/RM – rozhoduje stanovit nájemné u nově přidělených bytů v DPS za cenu obvyklou v ostatních městských bytech, sníženou o 20 procent. Toto se týká pouze 1. a 2.
patra – u 3. patra budou do roku 2024 dodrženy podmínky přidělené dotace
odpovědnost: ENCOM termín: průběžně

40

www.bitessko.com

Zpravodaj Velká Bíteš

30/12/11/RM – v působnosti valné hromady ukládá jednateli Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. a jednateli Lesů města Velká Bíteš s.r.o. předkládat valné hromadě čtvrtletně evidenci jízd služebními automobily dle GPS
odpovědnost: jednatelé termín: vždy ke konci čtvrtletí
31/12/11/RM – v působnosti valné hromady ukládá Technickým službám Velká Bíteš spol. s r.o. předložit aktuální plán údržby zeleně, čištění ulic a chodníků ve Velké Bíteši
mimo zimní období, včetně stanovení systému evidence těchto prací. Plán čištění chodníků a silnic bude každý měsíc zveřejňován ve Zpravodaji města
odpovědnost: jednatel termín: měsíčně

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 5/11 KONANÉHO DNE 11. DUBNA 2011
3/5/11/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření města č. 4/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 11.4.2011
4/5/11/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2011 k rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2011, příjmy a financování, výdaje k 28.2.2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 11.4.2011
5/5/11/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky v obci a k.ú.Velká Bíteš o celkové výměře 3190 m2, uvedených v tabulce, která tvoří přílohu usnesení, do vlastnictví města Velká Bíteš z majetku ČR, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 180 00 Praha 2 – Nové Město
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011
6/5/11/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky v obci a k.ú.Velká Bíteš o celkové výměře 14182 m2, uvedených v tabulce, která tvoří přílohu usnesení, do vlastnictví města
Velká Bíteš z majetku ČR, se kterým je příslušný hospodařit Pozemkový fond ČR, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov, 130 00
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2011
7/5/11/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek parc.č. 3009/68 – ostatní plocha, silnice
o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do majetku města Velká Bíteš od vlastníka, kterým je BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o., se sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, za kupní cenu 120Kč/m2
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011
8/5/11/ZM: rozhoduje bezúplatně převést část pozemku parc.č. 177/1 - ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 8 m2 (dle GP 1831-100/2010 nově oddělená parcela č. 177/8) v k.ú.
a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do majetku kraje Vysočina a zároveň rozhoduje bezúplatně nabýt část pozemku parc.č. 3017/4 (dle GP 1831-100/2010 nově oddělená parcela č. 3017/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2) a části pozemku parc.č. 3015 (dle GP 1831-100/2010 nově oddělená parcela č. 3015/7- ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 3m2 a 3015/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2) v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví kraje Vysočina do majetku města Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2011
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9/5/11/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc.č. 293/1- trvalý travní porost
o výměře cca 270 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš. Náklady spojené
s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN uhradí kupující
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2011
10/5/11/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek parc.č. 940/6 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 155 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za
navrženou cenu. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 6.5.2011
11/5/11/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku
parc.č. 940/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou cenu. Náklady spojené s vkladem KS do
KN uhradí kupující
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 6.5.2011
12/5/11/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek parc.č. 844 – orná půda o výměře
1689 m2 v k. ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš z majetku ČR, s nímž je příslušný hospodařit Pozemkový fond ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov, 130 00
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011
13/5/11/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 10/41/10/ZM ze dne 11.10.2010, spočívající v nahrazení tohoto usnesení novým zněním takto: „ Zastupitelstvo města Velká Bíteš
rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2114 - ostatní plocha, zeleň o výměře 559
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 180 00 Praha 2 – Nové Město.“
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011
14/5/11/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek č. 22 dle situačního plánu o celkové výměře cca 468 m2, tj. část pozemku parc.č. 60 – orná půda o výměře cca 352 m2 a část pozemku
parc.č. 59/1 – orná půda o výměře cca 116 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš.
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN uhradí kupující
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2011
15/5/11/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek č. 21 dle situačního plánu, tj. část pozemku parc.č. 84/1 – orná půda o výměře cca 454 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše a obci
Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN
uhradí kupující
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2011
16/5/11/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek č. 20 dle situačního plánu, tj. část pozemku parc.č. 84/1 – orná půda o výměře cca 632 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš s podmínkou, že v kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího dokončit výstavbu rodinného domu na předmětném pozemku do 7let od data nabytí, přičemž za nesplnění této
podmínky bude kupující, popř. jeho právní nástupce, povinen uhradit městu smluvní pokutu ve výši 200 Kč/m2. Pozemek bude převeden s tím, že pro město Velká Bíteš bude sjednáno předkupní právo. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do
KN uhradí kupující
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2011
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17/5/11/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt polní cesty HC-2 a HC-4 v k.ú. Březka u Velké Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš od ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Žďár
nad Sázavou.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011
18/5/11/ZM: bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 2/2011 ze dne 28.2.2011
odpovědnost: kontrolní výbor termín: 11.4.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M
 ĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 6/11KONANÉHO DNE 27. DUBNA 2011
3/6/11/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Základní škole Velká
Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace bezúročnou půjčku ve výši 240.000 Kč se
splatností nejpozději do 31.12.2011 a rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o půjčce
odpovědnost: odbor finanční termín: 10.5.2011
4/6/11/ZM: rozhoduje přiznat vlastníkovi kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši finanční
podíl města Velká Bíteš ve výši 150 tis. Kč na obnově kulturní památky v rámci Programu
regenerace MPZ v roce 2011. Současně ZM rozhoduje přiznat Římskokatolické farnosti
Velká Bíteš dotaci z Programu regenerace MPZ   ve výši 410 tis. Kč.
Dále ZM rozhoduje přiznat finanční podíl města Velká Bíteš ve výši 950 tis. Kč na obnově
kulturní památky č. p. 87 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši v rámci Programu regenerace MPZ v roce 2011
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.5.2011
5/6/11/ZM: rozhoduje přijmout dlouhodobý úvěr ve výši 2,7 mil. Kč pro účely výkupů
id. podílů na pozemcích z vlastnictví dvou fyzických osob do vlastnictví města Velká Bíteš v k.ú. Velká Bíteš
odpovědnost: odbor finanční termín: 13.6.2011
6/6/11/ZM: bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31.3.2011 a rozpočtové opatření č. 5/2011 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 27.4.2011
7/6/11/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření města č. 6/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 27.4.2011
8/6/11/ZM: rozhoduje jednat o úplatném nabytí id.podílů ve výši 3/8 na pozemcích
v obci a k.ú. Velká Bíteš uvedených v přiložené tabulce do vlastnictví města Velká Bíteš za
dohodnutou kupní cenu a dále rozhoduje jednat o úplatném nabytí id.podílů ve výši 2/8
na pozemcích v obci a k.ú. Velká Bíteš uvedených v přiložené tabulce do vlastnictví města Velká Bíteš za dohodnutou kupní cenu
odpovědnost: starosta termín: 30.6.2011
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OSTATNÍ
Informační centrum a Klub kultury společně s redakcí Zpravodaje přeje
všem dětem k Mezinárodnímu dni dětí spoustu kamarádů, hodných učitelů, nových hraček a spoustu zábavy.

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
ČERVEN 2011
Neděle 12. června 2011 v 19.30 hodin
AUTOPOHÁDKY
Povídkový animovaný a hraný film pro
dospělé o hezkých vztazích mezi lidmi.
Hrají a mluví O. Vetchý, P. Nárožný, E. Ho-

lubová, L. Bílá, M. Malátný, P. Liška, V. Preis,
M. Táborský a další.
Premiéra 87 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 69 Kč.

KINO FLIP O PRÁZDNINÁCH NEPROMÍTÁ!!!

Místo pro Vaši reklamu
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ZDARMA

vkládání akcí, událostí, výstav, koncertů, zábav

kde
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kam
za kolik
na bítěšsku

prvních 100 registrovaných uživatelů,

ať jako organizátor (pro vkládání akcí je bezplatná registrace nutná)
či jako návštěvník (registrace jen, chcete-li jako první vědět o koncertech,
párty, zábavách, plesech, výstavách, sportu, koupání, přednáškách..)

obdrží DÁREK - SKUTEČNÝ KLENOT - knihu
Jana Tiraye - Dějiny města Velké Byteše, v hodnotě 300 korun.
Zpravodaj města Velké Bíteše vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše.
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, tel.: 566 532 342, e-mail: program@bitessko.com, www.bitessko.com, www.velkabites.cz
Odpovědný redaktor: Lenka Plechatá
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280.
Předtisková úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba, tisk: Brko, s. r. o., Brno, e-mail: brko@tiskarnabrko.cz.
Uzávěrka pro červenec 17. června 2011 a pro srpen 18. července 2011. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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