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slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
musím konstatovat, že moje představy z minulého měsíce  

o termínech vyhodnocení a začátku připravované akce Rekon-
strukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš 
vzaly po otevření soutěžních nabídek uchazečů poměrně rychle 
za své. Některé nabídky vykazovaly totiž nedostatky, které bylo 
nutné konzultovat u poskytovatele dotace - na Regionální 
radě Jihovýchod. Po konzultaci byly firmy vyzvány k objas-
nění nedostatků v nabídkách. Teprve na třetím jednání byl 
na základě všech získaných informací vyhotoven finální zápis 
výběrové komise a ten zaslán poskytovateli dotace. Ten přib-
ližně za tři týdny vyhodnotí, zda výběrové řízení proběhlo bez chyb.  Až v případě tohoto klad-
ného stanoviska Rada města schválí výsledky výběrového řízení a vyhlásí vítěze výběrového 
řízení. Zákonná lhůta pro odvolání ostatních uchazečů výběrového řízení pak bude ještě čtr-
náct dnů. Smlouvu s vítězným uchazečem tak budeme moci podepsat nejdříve koncem června.  
O všech aktuálních konkrétních informacích, týkajících se dokončení výběrového řízení  
a začátku vlastní stavby, Vás proto budu během června neprodleně informovat na webu města.

Vaše volání o regulaci podomního a pochůzkového prodeje bylo radou města projed-
náno a v uvedené záležitosti bylo vydáno i příslušné nařízení rady města, které bude platit 
od 1. černa letošního roku. Občané i město tak získají nástroj pro zamezení místy až silně 
obtěžujících praktik pouličních prodejců výrobků a služeb. Ke stejnému datu rada města 
rozhodla o změně systému parkování v centru města. Systém platebních parkomatů bude 
nahrazen systémem bezplatného parkování při užití parkovacích kotoučů (hodin), a to na 
dobu nepřekračující 2 hodiny. Součástí nařízení jsou zpoplatněné výjimky pro celodenní  
a dlouhodobé parkování v uvedené oblasti. Situaci v tomto případě urychlila připravovaná 
rekonstrukce náměstí, během které vedení města potřebuje řešit otázku dlouhodobého par-
kování automobilů na náměstí. Proto ve spolupráci s Policií ČR budou již od počátku změny 
parkování probíhat společné pravidelné kontroly dodržování tohoto nového nařízení. 

Velice rád bych Vám všem na tomto místě poděkoval za Váš postoj při hlasování v anketě 
skupiny ČEZ o realizaci osvětlení rizikových přechodů pro chodce v ČR, kde jedním z nich 
byl i přechod ve Velké Bíteši na ulici Jihlavská  ve směru od Žďáru nad Sázavou, za mostem 
u frekventované křižovatky se silnicí č.I/37 a II/602.  Celkem 2273 vašich hlasů znamenalo 
5. místo v kategorii přechodů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Výsledek je nutné 
ocenit zejména proto, že našimi soupeři při hlasování byly například města Brno, Hodo-
nín, Ivančice nebo Třebíč. Na základě výsledků ankety bude společností ČEZ financováno 
osvětlení pěti přechodů. První tři dle výsledku hlasování a další dva z deseti soutěžících 
přechodů komise vybere dle vlastního rozhodnutí. Váš zájem o město, projevený v této 
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anketě, je však natolik silný, že v případě, že nezískáme finanční příspěvek společnosti ČEZ, 
projedná vedení města realizaci uvedeného záměru osvětlení problematického přechodu  
z vlastních prostředků města.

Ing. Milan Vlček, starosta města 

zveMe vÁs

Každou středu v měsíci od 9 do 11 hodin
MaTeŘsKÉ cenTrUM BÍTeŠÁČeK
Masarykovo náměstí 88, Velká Bíteš, Stará pošta – v prostorách solné jeskyně

Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin
sTUdio oriFlaMe velKÁ BÍTeŠ 
Přijďte si vyzkoušet a vybrat ze široké nabídky výrobků, poradenství v líčení, měření kon-
dice těla, diagnostika pleti, pro členy Oriflame vyzvedávání objednaného zboží (Marcela 
Machalová, tel. 607 909 462)
Masarykovo náměstí 88, Velká Bíteš, Stará pošta – 2. patro 

od 4. do 14. června 2013 
ProdeJnÍ vÝsTava 
Otevřeno: pondělí - pátek 8.00 - 11.30 a 12.00 - 15.30 hodin
Bižuterie, vyšívané ubrusy, pedik, pletení z papíru, malované sklo, obrazy, různá dekorace  
a ruční práce. Možnost nákupu malého dárku.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

sobota dne 1. června 2013 ve 14 hodin
den dĚTÍ U PeJsKaŘŮ
Areál kynologického klubu. Pro děti budou připraveny soutěže s odměnami, vystoupení 
zajímavých hostů, připraveno bude také občerstvení pro děti i rodiče.
Organizuje: Kynologický klub Velká Bíteš

Pondělí dne 3. června 2013 od 9 hodin
den dĚTÍ
Zásah hasičů, záchranné služby a Policie ČR, spolupráce BESIP, simulátor nárazu, dětské hry, ská-
kací hrad a trampolína. Prostranství před Kd a dětské hřiště u sokolovny, Velká Bíteš. V případě 
nepříznivého počasí bude program přesunut do velké sportovní haly sokolovny a sálu Kd.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
(den dětí ICaKK od 8 do 12 hodin, den dětí TJ SPARTAK od 14.30 hodin ve sportovní hale).
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Čtvrtek dne 6. června 2013 od 14.00 do 18.00 hodin 
Pátek 7. června 2013 od 8.00 do 16.00 hodin
vÝsTava zÁvĚreČnÝcH PracÍ ŽÁKŮ 3. roČnÍKŮ oBorŮ vzdĚlÁnÍ  
oBrÁBĚČ KovŮ, KadeŘnÍK, KUcHaŘ-ČÍŠnÍK a cUKrÁŘ
Výstava se uskuteční v rámci praktických závěrečných zkoušek v prostorách SOŠ Jana 
Tiraye, Velká Bíteš,  Lánice 300.
Organizuje: Střední odborná škola Jana Tiraye ve Velké Bíteši

Pondělí dne 10. června 2013 od 16 hodin
enKaUsTiKa- KUrz neTradiČnÍ MalÍŘsKÉ TecHniKY
V prostorách solné jeskyně. Vstupné 40 Kč.
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Úterý dne 11. června 2013 v 17 hodin
Morava ToleranTnÍ
Přednáška a vernisáž výstavy. 
Výstavní prostory Městského muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

sobota dne 15. června 2013 od 14 hodin
XXvii. roČnÍK TradiČnÍHo zÁvodU v BĚHU do KŘiBU
Otevření tratě: 14.00 hodin, uzavření tratě: 16.30 hodin
Nejrychlejší účastník vyhraje živé sele.
Organizují a srdečně zvou hasiči z Pucova

neděle dne 16. června 2013 v 15 hodin
MladÉ BÍTeŠsKo
Atrium Městského muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
V případě nepříznivého počasí přesunuto do kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Muzejní spolek Velkobítešska

středa dne 19. června 2013 od 7 do 17 hodin
BÍTeŠsKÉ TrHY na sPodnÍ sTranĚ MasarYKova nÁMĚsTÍ
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

středa dne 19. června 2013 ve 14 hodin 
PravidelnÁ scHŮzKa seniorKlUBU
Tradiční červnová schůzka, pozvání mysliveckého sdružení na jejich chatu u prvního 
mlýna.
Povídání s myslivci a opékání špekáčků, akce se koná za každého počasí.
Organizuje: Seniorklub
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Pátek dne 21. června 2013 od 14 do 17 hodin
PŘivÍTÁnÍ PrÁzdnin s Mc BÍTeŠÁČeK  
Farní zahrada Velká Bíteš
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Pátek dne 21. června 2013 od 18 hodin
aHoJ, ŠKolo!
Rozloučení se školním rokem
Program: 18 hodin – Bohoslužba s poděkováním za školní rok, od 19 hodin – Táborák a hry 
na farní zahradě, skákací hrad a dobrá zábava zajištěny. 
Farní zahrada, Velká Bíteš
Organizuje: Farnost a Kolpingova rodina

21. – 22. června 2013 – BÍTeŠsKÁ PoUŤ
Pátek dne 21. června 2013 od 18 hodin – open air koncert – roBUr rocK
Kde: Prostranství před Kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
V případě nepříznivého počasí bude program přesunut do velkého sálu v Kd.
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ – Speciality na grilu

sobota dne 22. června 2013 od 17 hodin – Koncert skupiny ŽalozPĚv
Kde: Chata na Letné, Karlov 130 – Janovice, Velká Bíteš
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ – Speciality na grilu
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

sobota dne 22. června a 23. června 2013
vÝsTava KrÁlÍKŮ s KlUBovoU eXPozicÍ KrÁlÍKŮ sTŘÍBŘiTÝcH 
MalÝcH
drůbež a holubi pouze jako ukázkové expozice.
Výstava bude pro veřejnost přístupna v sobotu 22. 6. od 13 – 18 hodin. V neděli pak  
od 8 – 16 hodin.
Pořádá: Český svaz chovatelů základní organizace Velká Bíteš ve svém areálu v ulici Lánice 
č. 55.

ve dnech od 24. června do 26. června 2013
PozvÁnKa na KoncerTY zUŠ velKÁ BÍTeŠ
24. 6. 2013 v 16.00 hodin - sál ZUŠ - vystoupí žáci hudebního oboru
25. 6. 2013 v 16.00 hodin - sál ZUŠ -  vystoupí žáci hudebního oboru
26. 6. 2013 v 16.00 hodin – Kulturní dům Velká Bíteš - vystoupí žáci hudebního a tanečního 
oboru
Organizuje: Základní umělecká škola Velká Bíteš
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sobota dne 29. června 2013 v 9 hodin
vÝleT na Kole za sMÍrČÍMi KaMenY – loMnicKo
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

neděle dne 30. června 2013 v 16 hodin 
leTnĚnÍ s PavleM HelaneM – ii. ročník
Kde: Chata na Letné, Karlov 130 – Janovice, Velká Bíteš
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ – Grilované makrely
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

zPrÁvY z radnice

• rada města přijala nařízení města velká Bíteš č. 2/2013 o parkování, které nabývá účin-
nosti dne 1. 6. 2013. Tímto dnem začne ve vymezené oblasti Velké Bíteše, která zahrnuje 
Masarykovo náměstí, část ulice Kostelní, část ulice Lánice a část ulice Hrnčířská, fungovat 
nový systém parkování. 

• rada města přijala nařízení města velká Bíteš č. 3/2013, kterým se vydává tržní řád  
a které nabývá účinnosti dne 1. 6. 2013. Nařízení vymezuje podmínky nabídky, prodeje 
zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním roz-
hodnutím podle zvláštního zákona1) (dále jen „prodej mimo zkolaudovanou provozovnu“) 
na území města Velká Bíteš.

zMĚna KoncePce ParKovÁnÍ

V současné době bylo vydáno nařízení města Velká Bíteš č. 2/2013 o parkování, které nabývá 
účinnosti dne 1. 6. 2013. Tímto dnem a po instalaci nového dopravního značení začne ve vyme-
zené oblasti Velké Bíteše, která zahrnuje Masarykovo náměstí, část ulice Kostelní, část ulice 
Lánice a část ulice Hrnčířská, fungovat nový systém parkování. 

Změna spočívá v zavedení parkování pomocí parkovacích kotoučů v zóně vymezené 
dopravní značkou zóna s dopravním omezením - parkoviště s parkovacím kotoučem. Par-
kování silničních motorových vozidel bude v této zóně v době od pondělí do pátku od 7.00  
do 17.00 omezeno maximální dobou stání 2 hodiny. V této době bude mít řidič povinnost užít  
k označení doby parkování parkovací kotouč, který bude možné zakoupit v Informačním centru 
a vybraných provozovnách na Masarykově náměstí. Stávající parkovací automaty budou uve-
deny mimo provoz.

dlouhodobé stání bude řidičům umožněno po zakoupení parkovací karty na městském úřadě 
dle konkrétních podmínek stanovených nařízením města. Pro místní obyvatele, místní firmy  
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a jejich zaměstnance budou parkovací karty vydávány za zvýhodněnou cenu. Řidiči bydlící mimo 
město Velká Bíteš, kteří budou mít zájem o dlouhodobé stání silničního motorového vozidla  
ve vymezené oblasti na dobu delší než 2 hodiny, budou mít možnost zakoupení denní parkovací 
karty, případně roční předplacené parkovací karty. denní karty kromě městského úřadu lze pořídit 
rovněž v Turistickém informačním centru a v recepci Hotelu U Raušů na Masarykově náměstí.

Hlavním cílem této změny je posílení regulační funkce parkovacího systému, jež umožní 
krátkodobé bezplatné stání vozidel na náměstí za účelem vyřízení nezbytných záležitostí, zvýší 
pohyb vozidel na parkovacích stáních a především omezí dlouhodobé stání vozidel. 

Výtah z Ceníku, který byl vydán v návaznosti na nařízení č.2/2013 a který řeší výjimky 
zpoplatnění celodenního a dlouhodobého parkování na náměstí po 1. červnu2013:

REZIDENTEM se rozumí fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem 
nemovitosti ve vymezené oblasti města, který má současně trvalé bydliště na území města 
Velká Bíteš. 
ABONENTEM se rozumí právnická nebo podnikající fyzická osoba mající sídlo ve vymezené 
oblasti města nebo provozovnu ve vymezené oblasti města a zároveň sídlo na území města 
Velká Bíteš. 
OBYVATELEM MĚSTA se rozumí fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu na území 
města Velká Bíteš. 
Rezidentovi může být vydán jeden kus roční zlevněné parkovací karty, současně však nej-
výše dvě karty na jednu bytovou jednotku. Zaměstnanci abonenta může být vydán jeden 
kus roční zlevněné parkovací karty. Obyvateli města může být vydán jeden kus roční zlev-
něné parkovací karty.
Parkovací karta je písemný doklad k prokázání oprávněnosti parkovat ve vymezené oblasti. 
Držitel parkovací karty nemá právní nárok na konkrétní parkovací místo a může být uspo-
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Osoba Rezident Abonent Ostatní osoby

Typ karty Nepřenosná 
karta *

Zlevněná (1ks/
osobu a současně 
nejvýše 2 karty na 
bytovou jednotku) 
**

Nepřenosná karta Předplacená přenosná 
karta na dobu opako-
vaného nepřerušeného 
stání po dobu max.  
24 hodin *

Zlevněná 
nepřenosná
(Zaměstnanci abonen-
tů, obyvatelé města 
1ks/osobu) **

Přenosná karta 
na dobu jednoho 
kalendářního dne

Platnost roční roční roční 1 kalendářní den

Cena * 1.800,- Kč
** 180,- Kč 1.800,- Kč * 3.600,- Kč

** 1.800,- Kč 50,- Kč
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kojen pouze kapacitou parkovacích míst ve vymezené oblasti dle nařízení města Velké Bíteše 
č. 2/2013. 
Vydávání ročních parkovacích karet se provádí s platností na jeden kalendářní rok. Platnost roční 
parkovací karty končí vždy 31. prosince příslušného kalendářního roku, ve kterém byla vydána. 
V průběhu kalendářního roku jsou karty vydávány za poměrnou cenu podle počtu měsíců zbý-
vajících do konce roku včetně již započatého měsíce. Karty s platností 24 hodin se vydávají bez 
vyznačeného začátku doby platnosti, tento časový  údaj vyplní řidič vozidla. 

Ing. Petr Ondráček 

leTnÍ ProvoznÍ doBa v TUrisTicKÉM inForMaČnÍM 
cenTrU, MasarYKovo nÁMĚsTÍ 5, velKÁ BÍTeŠ

Pondělí - pátek po celý rok: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00. Červenec a srpen: soboty 9.00 - 13.00, 
neděle 13.00 - 17.00 hodin. Soboty v červnu (22. 6. a 29. 6.), soboty v září (7. 9. a 14. 9.):  
9.00 - 13.00. Kontakt do TIC: tel. 566 532 598

zPŮsoB inForMovÁnÍ o PlÁnovanÝcH odsTÁvKÁcH 
dodÁveK el. enerGie ve MĚsTĚ

V souvislosti s plánovanými odstávkami dodávek el. energie jsem se v poslední době 
několikrát setkal se stížností na nedostatečnou informovanost ze strany města. O veškerých 
plánovaných odstávkách el. energie město, po jejich oznámení, neprodleně dává na vědomí 
třemi základními způsoby:
- prostřednictvím webových stránek města, viz např. http://www.vbites.cz/cs/mest-
sky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/zpravy-z-radnice/3052-preruseni-el-energie
- ve vývěsce mezi I. a II. budovou radnice
- hlášením rozhlasu

Mimo tyto možnosti je možné si aktivovat službu pro odběr novinek z dění ve městě 
(viz. http://www.vbites.cz/ ), kdy Vám budou automaticky chodit informace z města na 
váš e-mail. Poslední možností, kterou nabízí společnost EON je registrace na jejich webo-
vých stránkách Energie 24 (http://www.eon.cz/cs/domacnosti/eon-energie24.shtml), kde 
si můžete zvolit formu, jakou Vám má chodit informace o přerušení dodávek. Můžete  
si vybrat z SMS, e-mailu a faxu.

doporučuji, abyste si vybrali jednu z možností elektronického informování od spol. EON, kde máte 
jistotu, že budete informováni o přerušení dodávek přímo pro vaši nemovitost.

Ing. Tomáš Kučera

zÁKaz PodoMnÍHo a PocHŮzKovÉHo ProdeJe

Před loňskými Vánocemi jsem ve Zpravodaji varoval před podomními prodejci a pro-
dejci na předváděcích akcích, kteří často zmanipulují občany k uzavření nevýhodných 
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smluv na zboží či služby, nebo k uzavření těchto smluv využívají rovnou přímo podvodné 
praktiky, a uvedl zásady, jak v takových situacích postupovat.

Podomní prodejci však jsou čím dále nebezpečnější. Nejenže často svým manipulativ-
ním jednáním vnutí lidem výrobky či služby, o které nestojí, ale stále častěji se vyskytují  
i případy krádeží a podvodů. Tito lidé např. sledují, odkud si občan, který si od nich něco 
zakoupil, bere peníze, a pak jej ve chvilce nepozornosti okradou. Stal se však i případ, kdy 
dvě ženy obcházely seniory s legendou, že jim přišly vrátit přeplatek pojistného, pak tvr-
dily, že se spletly a žádný přeplatek vlastně nemají, ale nechaly si u nich rozměnit velkou 
bankovku. Když takto zjistily, kde mají senioři uloženy peníze, odlákala jedna z žen jejich 
pozornost a druhá je okradla. 

Obce a města mají totiž možnost podomní prodej regulovat. Nástrojem k tomu  
je tržní řád, který má formu nařízení rady a vymezuje podmínky nabídky a prodeje zboží  
a poskytování služeb mimo „kamennou provozovnu“. S ohledem na narůstající problémy 
plynoucí z podomního prodeje, které se objevily i v našem městě na přelomu dubna  
a května, přistoupila rada města na svém jednání dne 13. května 2013 k vydání nového 
tržního řádu, kterým byl podomní prodej v našem městě (i místních částech), obdobně 
jako již v nejméně 17 městech po celé naší zemi, zakázán. Zároveň byl zakázán i pro-
dej pochůzkový, tedy nabídka zboží či služeb provozovaný formou pochůzky, při níž  
je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem na veřejném prostran-
ství. Pochůzkoví prodejci sice nejsou tak nebezpeční jako prodejci podomní, nicméně  
i oni často lidem „vnutí“ nekvalitní zboží či nevýhodné služby, před čímž chce rada města 
obyvatele též ochránit.

Nový tržní řád vstupuje v účinnost dne 1. června 2013. Pokud by po tomto datu někdo 
obcházel domy s nabídkou zboží či služeb nebo provozoval prodej pochůzkový, dopouští 
se přestupku. Toto jednání je možné oznámit policii (nejlépe přímo stanici policie V. Bíteš 
na tel. 974 282 681, popř. na linku 158), která je povinna přestupek sankcionovat. Podle 
mého názoru je nejlepší takové prodejce odmítnout a po jejich odchodu okamžitě zavolat 
policii. Nejenže těmto prodejcům bude uložena pokuta, ale především před nimi budou 
ochráněni další důvěřiví občané a pochybní prodejci budou od další návštěvy našeho 
města odrazeni.

Mgr. Aleš Koubek, radní města

PozvÁnKa na zasedÁnÍ zasTUPiTelsTva MĚsTa velKÁ 
BÍTeŠ a disKUzi s vedenÍM MĚsTa

V pondělí 10. června 2013 se uskuteční v  17 hodin v kulturním domě zasedání zastupi-
telstva města. Program zasedání bude zveřejněn v předstihu obvyklým způsobem, a to na 
úřední desce městského úřadu a webových stránkách města.

Před tímto jednáním proběhne od 16 hodin diskuse vedení města s občany. Mezi témata 
tohoto setkání jistě bude patřit změna způsobu parkování na Masarykově náměstí a v při-
lehlých ulicích, nový tržní řád zakazující podomní a pochůzkový prodej ve městě a jeho 
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místních částech, nebo například vytápění bytů na sídlišti U Stadionu teplem z plánované 
bioplynové stanice, jejíž stavba se připravuje v sousedství areálu společnosti BIKOS.

Ing. Milan Vlček, starosta města

ŠKolY, ŠKolKY, ŠKoliČKY

Červen v Mc BÍTeŠÁČeK

Enkaustika je jednou z nejstarších malířských technik, která se používala již ve staro-
věkém Egyptě a antickém Řecku. Jedná se o hravé malování horkým voskem za pomoci 
speciální žehličky, přičemž vznikají zajímavé barevné obrazce. Enkaustika je vhodná i pro 
úplné začátečníky, a proto neváhejte a 10. června v 16 hodin přijďte proniknout do tajů této 
neobyčejné, avšak jednoduché malby.

v pátek 21. června vás zveme na symbolické rozloučení s další sezónou našeho Mateř-
ského centra Bítešáček, které se uskuteční na farní zahradě. Na malé návštěvníky zde bude 
čekat spousta soutěží, trampolína a skákací hrad. Nebude chybět ani občerstvení. 

Závěrem chceme všem poděkovat za zájem o naše akce a popřát hezké prázdniny plné 
sluníčka a pohody. Ahoj zase na podzim.

Mateřské centrum Bítešáček

eXKUrze v Bds
 

V měsíci květnu se žáci 
v rámci dopravní výchovy 
zúčastnili exkurze v Bíteš-

ské dopravní společnosti. do areálu firmy 
nás od školy dopravil bezbariérový autobus. 
Nahlédli jsme do prostor myčky a servisní 
opravny pro nákladní dopravu a autobusy. Po 
prohlídce objektu měli žáci možnost jízdy ve 
zcela novém tahači návěsů MAN, kde obdi-
vovali vybavenost a lůžkový prostor kabiny 
řidiče. Žáci si tak obohatili svoje znalosti z dopravní oblasti. Exkurze se dětem líbila, 
odnesly si z ní spoustu dojmů, zážitků a nových poznatků.

PodĚKovÁnÍ - Rádi bychom touto cestou poděkovali Ing. Ladislavu Studenému a Ing. Fran-
tišku dočkalovi za příjemné provázení po dobu exkurze.

Jitka dvořáková, Marie Vitešníková
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PodĚKovÁnÍ

Měsíc květen a červen je tradičně věnován velkému studijnímu úsilí. Ladí se známky 
na vysvědčení, skládají se maturitní zkoušky, obhajují se závěrečné práce ukončující vyšší 
formy studia. Studenti dokazují, jak jsou připraveni vstoupit do další etapy života. 

Netradiční závěrečnou práci, zaměřenou na podporu handicapovaných dětí, vypraco-
vala a prakticky realizovala Klára Hálová. V druhé části své práce se zaměřila na pořádání 
rockového koncertu, který se konal začátkem března v Kulturním domě Březí. Výtěžek 
z celého večera, kde vystoupily čtyři rockové kapely, byl určen na podporu vzdělávání 
handicapovaných. Klára Hálová se rozhodla věnovat finanční částku z této charitativní 
akce dětem z Velké Bíteše.

Jménem dětí a pedagogů základní školy velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková 
organizace, chci poděkovat studentce, Kláře Hálové, za finanční dar ve výši 16.663,- Kč. 
zmíněná částka přispěje k vybudování multismyslové místnosti „snoezelen“. 

Klárce přejeme zdárné absolvování zkoušek a uplatnění všech svých manažerských 
schopností a dovedností v budoucím zaměstnání.

Mgr. Blanka Gaizurová, ředitelka školy

PŘednÁŠKa o denTÁlnÍ HYGienĚ

Krásný úsměv znamená především zdravé zuby. Aby nás naše děti mohly krásným  
a zdravým úsměvem obdarovávat každý den, absolvují každoročně prohlídku u zubního 
lékaře. V zájmu prevence nás navštívila Mddr. Marie Kopečná přímo ve škole. Za pomoci 
zvětšeného modelu zubů ukázala dětem, jak mají správně postupovat při jejich čištění. 
Po ukázce byl jeden z žáčků vyzván, aby si co nejdůkladněji vyčistil zoubky. Potom dostal  
k vycucání indikační tabletku, která odhalila špatně vyčištěná místa a obarvila je fialově. 
děti tak mohly vidět, jak je důležité čistit si zoubky pečlivě, aby se zbavily veškerého zub-
ního plaku. V druhé části přednášky se děti podívaly na kreslený příběh o doktoru Králíč-
kovi, který jim radil pravidelně navštěvovat zubního lékaře, používat vhodnou zubní pastu, 
kartáček a dentální nit. Na konci přednášky děti dostaly od paní doktorky vzorky zubních 
past a ústních vod.

Jménem celé školy bychom si dovolily poděkovat paní doktorce Marii Kopečné za velmi 
pěknou přednášku, která byla vhodně připravená k věku našich žáčků.

Všem přejeme mnoho krásných a zdravých úsměvů.

Pavla Blahovcová diS., Mgr. Lenka Oberreiterová 

aTleTicKÝ ČTYŘBoJ

Každoročně se žáci naší školy účastní atletického čtyřboje žáků základních škol prak-
tických a speciálních ve Velkém Meziříčí. V letošním okresním klání, které se konalo  
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13. 5., jsme sice nezískali postup do 
krajského kola, ale žák Pavel Veverka 
se umístil na pěkném 3. místě v běhu 
na 60 metrů. Všichni zúčastnění dostali 
od pořadatelů drobnosti na památku. 

Okresní i krajská kola každoročně 
pořádá Základní škola a Praktická 
škola Velké Meziříčí a dům dětí  
a mládeže Velké Meziříčí. Vše probí-
halo v příjemné a pohodové atmosféře, což se může podařit jen díky naprosto perfektní 
organizaci celého turnaje a za to patří všem organizátorům velké uznání a poděkování.

Mgr. Jitka Kalinová

sPeciÁlnÍ zÁHon neJen Pro vozÍČKÁŘe

Školní rok je téměř u konce a také plnění 
projektu: „Zahrada pro handicapované žáky“ je  
v závěrečné fázi. dokončili jsme speciální záhon 
pro vozíčkáře, kterým jsme rozšířili možnosti 
výuky v přírodní učebně i pro žáky s tělesným 
postižením. Obohatili jsme naše malé školní 
arboretum o nové druhy stromů a keřů. Jednot-
livé aktivity (úpravy pozemku, zajištění kamene, 
stavba půlkruhového záhonu, příprava organic-
kého materiálu - kompostu, výsadba bylin, zele-
niny, sázení stromů a keřů, vytvoření popisných 
tabulek s druhovými názvy stromů a keřů, péče o vysázené stromy - více na webu školy) 
žáci plnili v rámci hodin pracovního vyučování a dne dílen. Záhon byl vytvořen ve spolu-
práci se zahradnickou firmou a sázení stromů ve spolupráci s rodiči. 

Zakončení a zhodnocení celého projektu proběhne formou školní soutěže s tématikou 
EVVO, která proběhne 13. 6. 2013. Pokud budete mít cestu kolem, nahlédněte, rádi vás 
přivítáme.

Mgr. Jitka Kalinová

sPoleČnÉ aKce s MaTeŘsKoU ŠKoloU U sTadionU

V letošním roce jsme se zúčastnili společného kulturního programu Mateřské školy Velká 
Bíteš, U Stadionu. Jednalo se o dvě divadelní vystoupení. První bylo spojeno společnou 
cestou autobusem do divadla Radost v Brně. Atmosféra divadla byla nejen pro ty nejmenší 
prostě neopakovatelná. Program byl šitý přímo na míru mateřským školám a nižším tří-
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dám základní školy. Jsem velmi ráda, že nám paní ředitelka Janíková s ochotou vyšla vstříc. 
Nebýt společné cesty autobusem, nemohli bychom takto krásné představení zhlédnout. 

druhé sdílené představení se konalo v prostorách mateřské školy. Jeho název „Bacilci  
a Otužílci“ předurčoval, že se nejen pobavíme, ale i něco zajímavého a poučného dozvíme. 
Společně s dětmi z MŠ jsme prožili necelé dvě hodinky plné zábavy, legrace a smíchu. Mys-
lím, že všechny děti si to velmi užily a navíc se hravou formou dozvěděly jak pečovat o své 
zdraví.

děkuji jménem dětí paní ředitelce Janíkové a všem pedagogům, že nám umožnili spo-
lečně prožít část  jejich bohatého kulturního programu. 

Mgr. Blanka Gaizurová 

zPrÁvY ze zŠ sadovÁ 

vážení čtenáři,
máme tu poslední měsíc školního roku. Můžeme myslet na prázdniny? Ve víru výletů  

a akcí, které se kolem nás ženou, zatím ne.
V tomto školním roce jsme uspořádali den otevřených dveří. Rodiče a další zájemci 

měli možnost podívat se do výuky. děkuji všem, kteří si udělali čas a přišli děti povzbudit.

Máme za sebou druhou z cyklu přednášek pro veřejnost. Po tématu kyberšikany nám 
Mgr. Markéta Burešová objasnila, jak si pořídit rodokmen. Koncem měsíce se budeme 
věnovat problematice poskytovaných úvěrů a důchodové reformě. 

Šest našich žáků se zúčastnilo okresního kola matematické olympiády v kategorii  
6. a 7. ročníků. Marek Tomek ze 7.B se umístil na výborném 7. místě. Mezi šesťáky se nej-
lépe umístila Adéla Karásková.

Ve dnech 18. a 19. dubna se žáci 7. ročníku zúčastnili projektu voda. První den 
postupně pracovali ve čtyřech dílnách - přírodopisné, pracovně - fyzikální, zeměpisné  
a literární. Seznámili se s rozmístěním zdrojů na zemském povrchu, přečetli si pověsti, které 
se vody týkají, připravili dramatizaci Erbenova Vodníka a vyzkoušeli si některé fyzikální 
pokusy s vodou. Součástí projektu byla i exkurze na čističku odpadních vod, která byla na 
závěr druhého dne zakončena prezentacemi výsledků projektu.

V pondělí 22. dubna 2013 nám přivedla Gabča Cvetanova do 4.B milou návštěvu - 
svoji tetu a sestřenici Reni. Obě žijí v irsku a o něm nám vyprávěly. dozvěděli jsme se,  
že škola Reni začíná v devět hodin společným shromážděním žáků, že nosí školní uni-
formu, ve škole se učí irsky a anglicky a každý pátek píše testy. Reni nám předvedla irské 
tance a především holky se přidaly a zkusily si základní kroky. Během besedy jsme si pro-
cvičili angličtinu a Reni a její mamince jsme pokládali různé otázky. Besedu jsme ukončili 
prohlížením našich učebnic a sešitů angličtiny a společným tancem.

Žákovský parlament dostal za úkol informovat vedení školy o stavu budovy, který  
se jim nelíbí a o tom, co vítají. Žáci klady a nedostatky nafotili a formou prezentace předali 
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(projekt cvaK). Z jednotlivých prezentací jsme vytvořili souhrn. Parlament potom vedení 
seznámilo s možnostmi nápravy neuspokojivého stavu.

30. duben je spojený se zvykem pálení čarodějnic. Ve třetím ročníku tedy proběhl Čaro-
dějný den. Žáci se dostali do čarodějné školy. Plnili úkoly z čarodějné matematiky, straši-
delné češtiny a namalovali si čarodějnici na koštěti. Poslední část čarodějného vyučování 
patřilo vyprávění o dávné historii Velké Bíteše - soudnictví, hrdelním právu, o čarodějnic-
kých procesech a hrdelním soudu. Na závěr všechny děti získaly přihlášku ke slavnostnímu 
letu čarodějnic a kouzelníků.

v kroužku české konverzace na prvním stupni nezahálíme. Věnovali jsme se vypraco-
vávání pracovních listů s různými tématy např. roční období, svátky, druhy sportů, povo-
lání atd. Učením krátkých básniček jsme si procvičovali pozornost a paměť. dále jsme se 
věnovali tvoření a malování, u kterého se nám pusa nezavřela. Také jsme stihli navštívit 
Městskou knihovnu ve Velké Bíteši.

26. 4. se uskutečnila exkurze žáků šestých tříd, kteří v rámci výuky zeměpisu a dějepisu 
navštívili planetárium a pavilon Anthropos v Brně.

V rámci programu Škola zdravé Pětky nadačního fondu Albert, proběhla na I. stupni 
naší školy výuka, která byla zaměřena na seznámení žáků s pěti základními zásadami zdra-
vého stravování, složením jídelníčku, pitným režimem i zásadami hygieny. 

děti si měly možnost vyzkoušet přípravu zdravé svačiny, ve skupinách si zasoutěžit  
a na závěr si odnést vysvědčení a dárečky Zdravé Pětky. Paní lektorce tímto děkujeme za 
vedení programu a za zajímavé a poučné informace. 

Cílem projektu „První pomoc do škol“, který v Kraji Vysočina probíhá každoročně již  
od roku 2004, je poskytnout mladým lidem Kraje Vysočina kvalitní výuku laické zdravotnické 
první pomoci.

Žáci 8. tříd se v kurzech první pomoci dozvěděli, že první pomoc není jen soubor složitých 
pravidel se spoustou výjimek, jak bylo prezentováno dříve. Prakticky si vyzkoušeli důležité a život 
zachraňující úkony, s důrazem na praktické nácviky s použitím improvizovaných pomůcek.

Kurzy u nás ve škole vedli odborně vyškolení lektoři Českého červeného kříže ze Žďáru nad 
Sázavou a profesionální záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina s výjezdo-
vým vozidlem a doplnili je profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru z Velké Bíteše.
den země

19. a 25. dubna probíhal na škole již tradiční den země. Opět jsme se zapojili do akce 
„Ukliďme svět“, kde je jedním z cílů zlepšení životního prostředí pomocí jednoduché čin-
nosti, jako je sběr odpadu - a našem případě v okolí našeho města. Letos bylo nasbíráno  
70 pytlů odpadků o váze cca 600 kg.

Součástí těchto dnů byly i činnosti, při kterých se žáci dozvěděli mnoho nového. 7. třídy 
navštívily čistírnu odpadních vod s komentovanou prohlídkou. Při projektu „Proměny kra-
jiny“ pro 8. ročník žáci vyhledávali místa z historických fotografií a všímali si změn v kra-
jině. deváťáci měli připravené znalostní, dovednostní a sportovní aktivity pro své spolužáky 
z I. stupně. Všichni společně jsme prožili příjemný den. dobrý pocit můžeme mít i z toho, 
že jsme něco udělali pro své okolí.
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V rámci této akce si žáci třetího ročníku rozšiřovali své vědomosti o další poznatky  
z ochrany přírody. Ve třídě sestavovali plakáty, plnili úkoly a besedovali o životním pro-
středí. další aktivitou bylo již tradičně vyčištění okolí města od odpadků. Naplnili jsme šest 
pytlů plastovými lahvemi, plechovkami a různými dalšími obaly! Žáci devátých ročníků si 
pro třeťáky připravili přírodovědnou stezku plnou úkolů a kvízů. Aby děti podaly dobré 
výkony, musely se vydatně posilnit. Není nad vlastnoručně opečený špekáček!

Olga Čermáková, Magda Videnská, Pavel Holánek
 noc s andersenem

Jméno dánského pohádkáře dalo název nejen nejprestižnějšímu ocenění za literaturu  
a ilustrace pro děti, ale i akci, která vyšla z nápadu dvou českých knihovnic. Za několik let se 
rozšířila do mnoha knihoven, škol a dalších zařízení, která pracují s dětmi. A my jsme rádi 
využili možnosti být součástí tohoto nápadu, který pomáhá přivést děti ke čtení.

Noc jsme naplánovali pro čtenáře ze 2. tříd. Součástí bylo jakési výběrové řízení: zájemci 
museli být snaživými čtenáři v rámci tříd, snažili se celý měsíc řešit hádanky, které se obje-
vovaly na nástěnce, a další důležitou věcí byla schopnost dodržet pravidla chování, která 
jsme si ve třídách stanovili.

Pak už stačilo jen poprosit kamarády z osmých tříd a jejich učitelku Renatu Pohankovou 
o pomoc s přípravou tříd a organizací, vymyslet program, připravit pomůcky, vyhodnotit 
soutěže a vybrat spinkáčky, obeslat rodiče, zabalit si spacák a vybrat nejhezčí pohádku pro 
noční vysílání. Pohoda.

VŠEM MOC dĚKUJEME ZA PŘÍPRAVU.
Táňa Horká

KoncerT Milana a renaTY BialasovÝcH  
v zUŠ velKÁ BÍTeŠ

V úterý 23. dubna 2013 přišli do sálu 
ZUŠ převážně žáci klavírního oddělení, 
aby si poslechli skladby pro čtyřruční 
klavír. Skvěle sehrané klavírní duo, které 
tvoří pan profesor Milan Bialas a jeho 
dcera Renata Bialasová (v současné době 
vyučuje hru na klavír na brněnské konzer-
vatoři), zahrálo skladby od F. Schuberta,  
J. Brahmse, C. debussyho a českých skla-
datelů L. Janáčka, K. Husy, P. Blatného  
a A. dvořáka. dětem se nejvíce líbila 

Vodní hudba Pavla Blatného, která výbornou zvukomalbou popisovala Erbenovu baladu 
Vodník, a efektní dvořákův Slovanský tanec č. 8. S jednotlivými skladbami publikum 
stručně, ale výstižně seznamoval pan Bialas. 
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Milan Bialas s dcerou Renatou Bialasovou. Foto: Archiv ZUŠ
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Závěrečným potleskem poděkovalo obecenstvo interpretům za příjemně strávených 
šedesát minut. Pro mladé klavíristy se stal koncert povzbuzením do další práce na čtyřruč-
ních skladbách, které rozvíjí smysl pro rytmus, dynamiku, souhru a spolupráci se sourozen-
cem, spolužákem nebo kamarádem.

Za klavírní oddělení Helena Bobková

MezinÁrodnÍ KoncerT ŽÁKŮ zUŠ velKÁ BÍTeŠ  
a zUŠ senec

Ve čtvrtek 2. května 2013 se 
uskutečnil již šestý koncert základ-
ních uměleckých škol Velká Bíteš 
a Senec. Místem konání koncertu 
se staly příjemné prostory ZUŠ 
Senec. Naši žáci tedy absolvovali 
několikahodinovou cestu a po 
té zmobilizovali veškeré zbytky 
energie k uměleckému výkonu. 

V první půli koncertu ZUŠ 
Senec představila své žáky, kteří 
svými výkony nasadili vysokou 
laťku. Muzikálnost a schopnost tyto vlohy projevit i na veřejnosti, kdy každý měl trošku 
trému, se jim nedalo upřít.

Posléze však na pódiu předvedli své výkony i žáci ZUŠ Velká Bíteš a plynně pokračovali 
v započaté úrovni večera. Sóloví hráči a flétnové trio se představili za doprovodu naší klaví-
ristky Heleny Bobkové. Koncert gradoval kytarovým kvartetem a nakonec publikum zcela 
„ohlušil“ a nadchl Tom Tom Band pana učitele drozda, který svými rytmickými variacemi 
oživuje i většinu koncertů v ZUŠ Velká Bíteš.  

Gratulujeme tedy k výkonu všech zúčastněných a přejeme hodně trpělivosti a úspěchu 
v další práci. 

Kolektiv ZUŠ

KUlTUra

ocHoTnÍci z Tasova HrÁli v KUlTUrnÍM doMĚ  
ve velKÉ BÍTeŠi

Ochotnický divadelní spolek Tastyjátr z Tasova zahrál v neděli 5. května 2013 v 19 hodin 
v Kulturním domě ve Velké Bíteši komedii „dělej, jak myslíš, ale…“ Komedie o manžel-
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Z koncertu. Foto: Archiv ZUŠ
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ství, nevěře, zklamání začala 
náhlým zbohatnutím do té 
doby obyčejného manžel-
ského páru Marie a Vojtěcha 
Prokopových. Úspěšný tah 
sekačkového magnáta roz-
vířil spoustu vtipných situ-
ací v této rodině, ale zamo-
tal hlavu i dalším postavám, 
jako například synovi Janovi 

a jeho přítelkyni, na kterou si myslel jeho otec Vojtěch. Zušlechtěná Marie na oplátku svádí 
opraváře praček Jasánka. dobře rozehranou scénu plnou vtipu, lehké ironie a zábavy doplnily 
velmi vtipné promítané videoukázky pomyslného snění o lepším životě hlavních postav (dal-
las, Pretty Woman). Hlas shůry vždy v okamžiku životního pokušení děj zastavil a našeptával: 
„dělej, jak myslíš, ale…“. Jak to tak bývá, jednou si dole a jednou nahoře, tak i hlavní hrdinové 
této komedie zůstali spolu, i když o náhle nabyté bohatství a iluze přišli. 

Roli generálního ředitele Topola na telefonu se zhostil ředitel Jupiter clubu Milan dufek. 
V rámci dějové linky došlo i na malý, přesto krásný koncert pěvecké hvězdy Terezy Jaseňá-
kové. Tasovským ochotníkům se představení velmi podařilo. diváci po hodině a půl dobré 
zábavy odcházeli velmi spokojeni. 

Hráli: Vojtěch Prokop - Josef Mladý, Marie Prokopová - Věra Havlišová, Jan Prokop 
– Michal Žanda, Eva důvěřivá - Markéta Gruberová, opravář Jasánek – Martin Zezula, sou-
sedka Lenka - Jitka Pospíšilová, soused Eduard - Petr Zedníček, zpěvačka - Tereza Jaseňá-
ková, divadelní technik - Ladislav Vítámvás, milenka z Vojtěchova snu - Kateřina Sedlá-
ková, hlas. gen. ředitele Topola - Milan dufek, hlas shůry - Radek Odehnal, námět: Naďa  
a Josef Mladí, scénář a režie: Josef Mladý. 

Hlavní partneři: Obec Tasov, Jelínkova vila hotel – pivovar, Eurowagon, s.r.o., Hošek 
Motor a.s., art 21, s.r.o. 

Poděkování patří: Golf Club Svratka, Atelier Jiří Michlíček, Litas, s.r.o., Truhlářství dvo-
řák, Hotel International, Hotel Grand, City park, Jiří Cerkal, Olga Ubrová, Vendula Přího-
dová, Jonáš Florián, Zdeňka Žundálková. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

UŽ PoŠesTnÁcTÉ se PŮlKrUH UzavŘel

Výjimečně v pondělí 6. května se konal mimořádný koncert Bítešského hudebního půl-
kruhu. Abonenti vědí, že tím definitivně skončila tato koncertní sezóna, a začínají s nadě-
jemi listovat v programové brožuře na sezónu následující. Koncert bývá mimořádný pře-
devším dramaturgicky – letos jsme poprvé měli příležitost slyšet slavné swingové „pecky“  
od pravého nefalšovaného big bandu – Jazz Archiv.
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Z představení. Foto: Silvie Kotačková
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Promiňte, prosím, že přeskakuji 
– o nevšední úvod se postarala sku-
pina bubeníků Tom Tom Band. Tvoří  
ji osm žáků bítešské ZUŠ a vede ji Rudolf 
drozd, učitel hry na bicí nástroje, klavír, 
basovou kytaru, korepetitor tanečního 
oboru, člen několika žánrově odlišných 
hudebních seskupení, dirigent. A také 
skladatel – Tomtom band hrál s nad-
šením jeho Sambu. Jejich výkon ocenil 
i bubeník Jazz Archivu Mojmír Bártek 
– profesor brněnské konzervatoře.

Jazz Archiv hned první písní položil 
anketní otázku: Who’s sorry now 
– tedy „Komu je to teď líto“. Pozoro-
val jsem během koncertu muzikanty 
i publikum – nikoho takového jsem 
nenašel. Možná, že správná odpověď 
byla: „Tomu, kdo zůstal doma“. Užili 
jsme si evergreeny Tenkrát na Západě, 
Blueberry hill, Tam za tou duhou, 
New York, Růžového pantera a mnohé 
další. S Jazz Archivem pravidelně hraje  
i vedoucí Moravanky Jan Slabák, jako 

sólista sklidil bouřlivý potlesk i v žánru, v kterém jej většina z nás slyšela poprvé.
Závěr sezóny znamená také vyhodnocení dětské soutěže. Všechny děti, které se proká-

zaly kartičkou s patřičným počtem razítek za účast na koncertech, byly odměněny. Snad ani 
nebylo důležité, jestli dostaly Cd Jazz Archivu, permanentku na 17. sezónu nebo poukaz 
na nákup u Zdeňka Mazánka ve firmě Fonetip. Jejich rodiče jim totiž návštěvou koncertů 
otevírají přístup do další krásné dimenze.

Přeji všem „Půlkružníkům“ krásné umělecké prázdniny a o hodech na koncertě Kanti-
lény v kostele na shledanou!

Otto Hasoň

KoncerT vÍTĚzŮ MezinÁrodnÍ soUTĚŽe  
JaKUBa PUsTinY

 V kostele Sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši se v pátek 10. května 2013 v 19.30 hodin usku-
tečnil Koncert vítězů mezinárodní soutěže Jakuba Pustiny. Jedná se o pěveckou soutěž  
v operním zpěvu pro 35 zemí světa. Soutěž je dvoukolová a probíhá ve Žďáře nad Sázavou. 
Každý soutěžící se utkal před čtyřčlennou odbornou porotou, kterou tvořil: 
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TomTom band a jeho vedoucí Rudolf drozd.

Jazz archiv - solo altsaxofon Jaroslav Studenka. Foto: Otto Hasoň

Foto: Otto Hasoň
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Peter dvorský – tenorista, Irena Sylya – sopranistka a ředitelka Národní opery v Panamě, 
Rok Rappl - ředitel opery Národního divadla Praha a Elio Orciuolo – italský dirigent. 

Letos v této soutěži zvítězil Josef Škarka (bas - Česká republika), na druhém místě dmitry 
Logman (tenor – USA) a na třetím místě se umístil Kyutae Hwang (baryton – Jižní Korea).

Letošní soutěž skončila vyhlášením vítězů v neděli 5. května 2013, poté měli vítězové 
každý den koncerty po Vysočině. Ve Velké Bíteši byl koncert závěrečný.

Koncert zahájil krátkým 
proslovem starosta města  
Ing. Milan Vlček, který přivítal 
přítomné. Posléze Jakub Pustina 
omluvil  druhého vítěze dmitry 
Logmana z USA, který se pro 
nemoc nemohl závěrečného 
koncertu zúčastnit. Na poslední 
chvíli se tedy trochu impro-
vizovalo. To ale snad nikomu 
nevadilo, byl to opravdu nád-
herný koncert i kulturní zážitek. 
Zazněly písně, jako například 
Ave Maria od Franze Schu-
berta v podání Jakuba Pustiny, 

Rusalka – árie Vodníka od Antonína dvořáka v podání Josefa Škarky nebo korejská píseň 
od Kyutae Hwanga. Slyšet jsme mohli i dva duety v podání Kyutae Hwanga a Josefa Škarky,  
a to árie Giovanniho a Leporella od Wolfganga Amadea Mozarta nebo duet Ricarda a Giorgia 
od Vincenza Bellini v podání Jakuba Pustiny a Josefa Škarky. Na závěr jsme si měli možnost 
poslechnout jedinečné česko-korejsko-italské podání známé písně Santa Lucia. Po celou dobu 
doprovázel na klávesy Richard Pohl. 

Závěrem byla účinkujícím předána kytice za příjemný kulturní zážitek. Určitě takový koncert 
ve Velké Bíteši nebyl poslední. Už teď se můžeme těšit na příští rok, kdy nám zazpívají opět noví 
vítězové.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

zPĚvÁČeK 2013

Finále 19. ročníku celostátní soutěže dětských zpěváčků lidových písní „ZPĚVÁČEK 2013“ 
se uskutečnilo v lázních Velké Losiny od 10. do 12. května. Organizátorem soutěže je každo-
ročně folklorní sdružení České republiky ve spolupráci s dalšími organizacemi, kterými jsou 
Český rozhlas, Hasičský záchranný sbor ČR, Olomoucký kraj, Termální lázně Velké Losiny, 
Obec Velké Losiny, Ruční papírna Velké Losiny, Hotel Praděd, Hotel dlouhé Stráně. Soutěž  
se uskutečnila pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Zdeňka Škromacha, minis-
tra obrany ČR Vlastimila Picka, generálního ředitele HZS ČR plk. drahoslava Ryby, hejtmana 
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Zleva: Richard Pohl, Kyutae Hwang, Jakub Pustina a Josef Škarka. 
Foto: Otto Hasoň
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Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila  
a herce Filipa Cíle. 

do 50členného finále soutěže postupují 
zpěváčci ve věku 10-15 let z regionálních 
soutěžních kol: Slovácko (6 dětí), Slezsko 
(6), Valašsko (6), Lašsko (3), Haná (4), 
hanácké Slovácko (2), severní Čechy (2), 
východní Čechy (2), Horácko (4), jižní 
Čechy (3), západní Čechy (3), střední 
Čechy (2), Karlovarsko (2) a Brněnsko 
(2), + 3 volné. Náš region Horácko (Kraj 
Vysočina + Blanensko) bylo zastou-
peno čtyřmi zpěváčky: Michaela Šobová 
(Olomoučany), Lenka Ungermannová 
(Pacov), Bára Krejčová (dolní Rožínka) a Kateřina Vrzalová (Velká Bíteš). 

Hudební doprovod mladým zpěváčkům z Čech, Horácka a Hané zajišťovala „Lidová 
muzika souboru Gaudeamus VŠE Praha“ (vedoucí muziky Marek Janata). Zpěváčky 
z východní části Moravy doprovázel „Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů 
BROLN“ (primáš orchestru František Černý).  

Ze sobotního semifinále vybírala 9členná odborná porota s předsedkyní paní Olgou Češ-
kovou z pražské AMU dvacítku nejlepších zpěváčků, postupujících do nedělního finále.  
Z pohledu našeho regionu se do finále probojovala jediná zpěvačka. O to více nás těší, že to 
byla naše rodačka Kateřina Vrzalová. 

Po nedělním vystoupení všech 20 nejlepších zpěváčků (8 z Čech, Horácka a Hané,  
12 z východní části Moravy) vybrala porota desítku nejlepších. V takto úzké konkurenci už Katka 
bohužel neuspěla a do „TOP“ 10 se nedostala. Smutná z toho ale určitě nebyla, protože získala 
jedno z dalších ocenění. Obdržela cenu generálního ředitele HZS ČR plk. drahoslava Ryby. 

Zlatým zpěváčkem 2013 se stal Jakub Ošmera z Postřekova, stříbrným zpěváčkem  
je Patrik Hradecký z domažlic a bronzovou pozici zaujala Nikol Stávková z Hodonína.

Z „TOP“ 10 byli ještě oceněni 3 zpěváčci na neoficiálním 4. až 6. místě (cena místopřed-
sedy senátu, cena ministra obrany a cena Jaroslava Juráška z folklorního sdružení ČR). dále 
cenu převzali 4 zpěváčci na neoficiálním 11. až 14. místě (cena hejtmana olomouckého 
kraje, cena generálního ředitele HZS ČR, cena starosty Velkých Losin a cena generálního 
ředitele Termálních lázní Velké Losiny).

Podle slov předsedkyně poroty paní Olgy Češkové a také předsedy folklorního sdružení 
ČR Zdenka Pšenici je konkurence mezi dětmi čím dál větší a úroveň letošního klání byla 
opravdu velmi vysoká. Rozdíly mezi zpěváčky byly minimální a o jejich umístění rozhodo-
valy většinou naprosté detaily. Mladí zpěváčci ukázali nejen svoje pěvecké nadání, talent  
a bojovnost, ale hlavně se jim podařilo rozdávat radost všem posluchačům, porotě,  
ale hlavně sami sobě, rodičům a svým nejbližším. 

Jiří Vrzal
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Katka a světoznámá houslistka Markéta Janoušková. Foto: Jiří Vrzal
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vÝsTava BonsaJÍ na den MaTeK
 

Již potřetí se ZUŠ stala místem 
konání bonsajové výstavy u pří-
ležitosti dne matek. Stalo se tak 
v zamračenou a deštivou sobotu 
11. května 2013.

Počasí před výstavou bylo 
poměrně různorodé, a tak něk-
teré vystavené bonsaje už byly 
bohužel bez květů. To je u právě 
kvetoucích bonsají vždy nejtěžší 
– určit několik dní před výstavou 
stanoviště, aby se rostliny urych-

lily či zpomalily, zkrátka, aby v ten správný den plně rozkvetly. Nicméně u několika rostlin 
se to částečně povedlo, a tak návštěvníci v přízemní chodbě školy mohli vidět kvetoucí 
azalku, gloulovec či třešeň. 

Své první výstavy se také dočkal loni v dubnu vytvořený javorový lesík. Jedná se o sesku-
pení 9 javorů babyka na plochém betonovém plátu s částečně zamechovaným povrchem.

A protože den matek je tradičně spjat s dětskými besídkami, tak i na naší výstavě jedno 
takové představení bylo. Zasloužily se za ně děti z tanečního souboru Sluníčko z MŠ 
Masarykovo náměstí, v doprovodu svých učitelek. Svým tancem a zpěvem lidových písní  
se postaraly o nezapomenutelnou atmosféru.

Proto je nám milou skutečností poděkovat dětem a hlavně jejich učitelkám za jejich 
krásné vystoupení. děti se moc snažily a za své úsilí byly také odměněny. Pamlskem pro 
sebe a kytičkou pro maminku.

Také velký dík za propůjčení prostor patří vedení ZUŠ. Za vytvořené kytičky děkujeme 
rodině Sladkých z Bíteše. No a poslední dík samozřejmě patří i vám, návštěvníkům, že jste 
se za námi v ten deštivý den přišli podívat.

Na dalších akcích, které naleznete na našich stránkách www.bonsajova.banda.cz,  
se s vámi těšíme na viděnou.

Za ostatní členy Bonsai clubu, Jiří Jašek

vernisÁŽ vÝsTavY oBrazŮ inG. ivana KUlHeiMa

Ve výstavní síni Klubu kultury Města Velké Bíteše se v pondělí 13. května 2013 v 17 hodin 
uskutečnila vernisáž výstavy obrazů Ing. Ivana Kulheima, který maluje krajinomalbu, má rád 
Vysočinu a zachycuje ji v různém ročním období. Ivan Kulheim má talent a schopnost zachytit 
ve svých obrazech všechna její kouzla a je právem považován za jednoho z předních malířů 
Vysočiny. Inspiruje se ve své tvorbě i zahraničními cestami a pobyty. Mezi jeho olejomal-
bami nacházíme historické městské motivy ze středomořských přístavů, z romantických pláží  
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Vystoupení dětí z MŠ Masarykovo náměstí. Foto: Archiv Bonsai clubu. 
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a malých rybářských osad, nebo krajinné motivy  
z vnitrozemí Evropy. Své náměty čerpá také z Brna, 
kde žije. S jeho obrazy se můžeme setkat v řadě 
výstavních galerií v Brně, na Vysočině a v jiných 
místech republiky.

Úvodním slovem vernisáže přivítal přítomné 
ředitel Klubu kultury Tomáš Jelínek. Poté pár slov 
promluvil o svých obrazech i Ing. Ivan Kulheim. 
Vystavujícím hostem výstavy je i kamarád, přítel 
Ivana Kulheima, pan Aleš Venhoda z Třebíče. 
Celou vernisáž příjemně obohatily hudebním 
vystoupením sestry Macholánovy, které zahrály 
skladby na akordeon, klavír, kytaru i housle. Své 
vystoupení ukončily oscarovým hitem Falling 

Slowly irsko-české dvojice Glena Hansarda a Markéty Irglové.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

i. roČnÍK BÍTeŠsKÉHo MaJÁlesU

Ve Velké Bíteši se v pátek 17. května 2013 uskutečnil  
i. ročník Bítešského Majálesu.

Před kulturním domem se od 17 hodin rozehrála skupina 
ACVILA ROCK z Čikova, poté následovala bítešská skupina 
PRO-ROCK. 

Hlavním hostem večera byl Aleš Brichta v rámci svého TOUR 2013 - Cd ÚdOLÍ SVINÍ. 
Jako předkapela vystoupila skupina „hard rock“ BLACK BULL z Prahy.

Pro přítomné bylo po celý den připraveno občerstvení, které zajistila restaurace „Naše 
bítešská“.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše
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Ivan Kulheim (vpravo) s návštěvníky vernisáže. 

Foto: Silvie Kotačková

Foto: Tomáš ŠkodaAleš Brichta.

Vystoupení skupiny Pro-Rock před kulturním domem. Foto: Tomáš Škoda
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vÝsTava „Morava ToleranTnÍ“ v BÍTeŠsKÉM MUzeU

V městském muzeu ve Velké Bíteši proběhne v úterý 11. června od 17 hodin vernisáž 
výstavy Morava tolerantní. Program vernisáže bude obsahovat přednášku Ing. Jana Von-
dry, fotografa a grafika a Mgr. Jiřího Grubera, faráře Farního sboru Českobratrské církve 
evangelické v Brně I. Přednáška si klade za cíl seznámit návštěvníky s obsahem výstavy, 
přiblížit impulsy vedoucí k její tvorbě a představit stejnojmennou publikaci, která byla  
na přání návštěvníků výstavy vytvořena a pro zájemce bude v muzeu možnost si ji pořídit. 
Po přednášce bude následovat prohlídka výstavy, jejíž instalace proběhne v menším výstav-
ním sále a nebude chybět kulturní program a občerstvení. 

Jak poznamenal Jan Vondra: Výstava „Morava tolerantní“ si klade za cíl přiblížit dneš-
nímu publiku dobu náboženské reformace v 16. a začátkem 17. století a upozornit na něk-
teré dodnes zachované památky z této doby (kostely dočasně v držení podobojí nebo lute-
ránů, či nově postavené jako – doubravník, Strážek, Brtnice, v nichž jsou dodnes z té doby 
křtitelnice, zvony či kazatelny – dolní Kounice, náhrobní kameny – Velká Bíteš, Rosice, 
Třebíč,  nástěnné nápisy – Kralice nad Oslavou, Slavonice, protestantské školy – Ivančice, 
Velké Meziříčí, renesanční zámky – Náměšť nad Oslavou, Rosice s žerotínskou protestant-
skou výzdobou aj.).

V tomto období si Morava uchovala větší míru náboženské svobody než okolní země. 
Více než 80% obyvatel se hlásilo k protestantským církvím a země se stala útočištěm neka-
tolických, jinde pronásledovaných uskupení (např. Jednota bratrská, novokřtěnci apod.). 
Většinu panství vlastnila domácí, převážně česká šlechta. Současně s náboženskou tole-
rancí a svobodou docházelo i k hospodářskému rozkvětu země, mnohá města označují toto 
období za nejšťastnější v jejich historii, šlechta přestavovala svá gotická sídla v renesanční 
zámky. 

Přiblíženy jsou některé významné šlechtické rody a osobnosti, které  se podílely na for-
mování názorů a událostí, je uvedena řada citací jejich výroků, které dokreslují hloubku 
zaujetí pro řád, spravedlnost a svobodu, založené na křesťanské víře.

Budova čp. 5 na bítešském Masarykově náměstí, ve které městské muzeum sídlí, je úzce 
spojena s touto tématikou. Pravě v ní na přelomu 16. a 17. století byla modlitebna Českých 
bratří, která byla slavnostně vysvěcena 24. května 1498. Za jejím vznikem stojí tehdejší 
majitelé náměšťského panství rod Pánů ze Žerotína a bylo to rovněž období, kdy Bíteš zaží-
vala největší rozmach. Věž na západní straně jižního křídla budovy však již dávno vzala za 
své, loď kostela byla přepažena na tři podlaží. Pozůstatky modlitebny dnes již připomínají 
jen kamenné podpěry na jižní straně budovy a busta Karla staršího ze Žerotína s nápisem 
upomínajícím na slavnostní vysvěcení instalovaná na nádvoří muzea k výročí 410. let od 
tohoto aktu.

Výstava bude přístupná v běžné návštěvní hodiny muzea (více na: www.vbites.cz/cs/
zivot-ve-meste/kultura/muzeum), a to do 10. srpna tohoto roku.

Mgr. Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši
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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 PeroUTKova Ulice, dŮM ČP. 100:

V roce 1414 držel dům asi 
Mach skřinářovský. Později roku 
1591 jej hrnčíř Kubíček prodal za  
70 zlatých krejčímu Havlovi. Ten 
jej prodal v roce 1602 za 65 zlatých 
svému bratru Jíru ouhrábkovi. 
Od něj jej zakoupil roku 1606 
v téže ceně jeho další bratr řez-
ník Pavel Ouhrábek, jinak zvaný 
zakusil, který tu žil přinejmenším 
do dvacátých let 17. století.

Roku 1678 městský úřad  
na místě dědiců prodal dům vedle „vejjezdu Markytanovského“ z čp. 85 danielu Keblovi 
za 65 moravských zlatých. Od něj jej v roce 1681 zakoupil v téže ceně ondřej ondrák. 
Roku 1712 byl dům ve snížené ceně 60 mor. zlatých připsán dále Kašparu ondrákovi. 
Poté roku 1719 zakoupil dům, který „hrubě zruinirované jest“, též za 60 mor. zlatých 
Matouš Šnejdar. Ten však později „strany zlodějství jest vypověděn od města.“ dům tak 
roku 1732 pořídil Jiřík Kostelecký. V roce 1743 jej dědička postoupila svému manželi 
Janu Makovičkovi. Makovička pak roku 1751 přikoupil za kostelem u pastoušek „půl 
párníka a půl piutra“ za 6 rýnských zlatých. Následně roku 1759 „Jejich Opatrnosti 
páni po smrti nebožky Barbory ovdovělej Makovičkový při veřejné licitaci prodali tu cha-
lupu Makovičkovskou“ vdově Terezii Bokrové. Ta vyplatila hotově 31 zlatých a dalších  
60 zlatých měla vyplácet po vejruncích. Ještě téhož roku postoupila nově nabytý dům 
svému zeti Jiříku novotnému.

Později roku 1793 „Jiřík Novotný, jsouce v svém domku se svým synem samotný a již 
také věkem sešlý, svůj domek v Panenský ulici“ postoupil svému již zmíněnému synu 
antonínu novotnému, který měl později vyplatit svou sestru Barboru provdanou 
Rosendorfovou. Bednář Novotný prodal dům roku 1824 za 484 zlatých domkáři z Jano-
vic nádeníku Jakubu Hejtmánkovi. Přitom si vymínil roli u Křivé cesty a „tu malou 
sekničku on kupitel na jeho náklad o jeden střevíc do síně šíř vystavěti povinen býti má“,  
a ještě „tolik místa pod střechou, co by jeho obruče a nádobí složené býti mohly, a chlívek“. 
Roku 1846 byl dům v ceně 460 zlatých připsán Janu Hejtmánkovi, který o čtyři roky 
později nechal připsat polovinu gruntu své manželce Barboře. Roku 1855 zakoupili 
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dům čp. 100 v současnosti. Foto: Jan Zduba
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dům za 1172 zlatých Jan a anna Příhodovi. A roku 1861 jej pořídili za 1280 zlatých 
František a Josefa Uhlířovi.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, č. 11787, fol. 13, 29, 64, 101, 104, 132, 140, 222, 
224, č. 11788, fol. 232, č. 11789, fol. 1, 11, č. 11793, fol. 59, č. 11795, fol. 299.

Jan Zduba

vÝroČÍ 55 leT

slÁdeK Jan sTaller
(*1900 Velká Bíteš–†1958 Zürich)

„Starobrněnské pivo od jisté doby nebylo k pití, přímo 
smrdělo. V hostincích hosté odmítali Staré Brno a hos-
tinští je pivovaru vraceli, výstav piva klesal...Za půl roku 
jsme pili výborné Starobrněnské, bylo to zas to pivo, jež 
se kdysi čepovalo, ba bylo daleko lepší. Výstav piva rok 
od roku stoupal. V odborných listech psali o Stallerově 
úspěchu. Jeho věhlas šel za hranice.“ Těmito slovy popsal 
Stallerův příbuzný Jan Hemala v roce 1965 počátky 
působení sládka Jana Stallera ve Starobrněnském pivo-
varu (Městské muzeum ve Velké Bíteši, sig. E77). Eru-
dicí, i když v jiném oboru, si přitom nezadal se svým 
starším bratrem Karlem, kterého vloni Martin Krčál 
připomenul ve své knize Karel Staller, život s dvojí tváří. 
Letos uplynulo 55 let od jeho skonu.

Jan Staller se narodil 29. dubna 1900 v pivovaře jako 
syn sládka a nájemce pivovaru Karla Stallera a Amálie, 
rozené Pfeiferové z Bítova. Bylo to v době, kdy zde roční výstav piva dosahoval průměrně 
2000 hl. Sladovnickému řemeslu se začal učit u otce, avšak ten v roce 1915 zemřel. Ačkoli 
byl v učení pouze jeden rok, sám tehdy dokázal uvařit várku piva dobré jakosti. Následně 
se doučil v brněnském pivovaru Moravia. V roce 1918 byl odveden a po výcviku se ocitl 
na italské frontě. Po skončení války nastoupil jako „sladovnický“ do Starobrněnského 
pivovaru. Zde si začal spořit, aby mohl studovat na světoznámé pivovarnické škole v Mni-
chově. V roce 1921 se naskytla možnost vydělat si více jako „podstarší“ v parné Alexan-
drii v Egyptě u českého sládka. Jakmile si tam vydělal potřebné peníze, zaplatil si roční 
mnichovská studia. Mezi všemi posluchači měl nejlepší prospěch.

První volné místo sládka po absolvování školy se nabízelo v tropickém Maracaibu  
v jihoamerické Venezuele. Jakmile si tam vydělal nějaký kapitál, se společníkem zakou-
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Jan Staller. 
Foto z dobových novin (archiv muzea)
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pili kus pozemku a zavedli chov drůbeže. Avšak „v den, kdy odeslali na trh první dávku 
vajec, zažaloval je zrádný Venezuálec, že drůbežárna je jeho a nic jim nepomohlo, soud 
přiřkl nejen pozemek, ale i zařízenou drůbežárnu se všemi nosnicemi jemu a naši přá-
telé ztratili každý 15000 Kč“. Brzy poté, roku 1926, se Jan Staller vrátil domů. Nové 
místo sládka získal v Třebíči, přičemž se stal nejmladším sládkem v republice. V Třebíči  
se v následujícím roce oženil s Marií Rösslerovou, dcerou řezníka. Nedlouho nato změ-
nil působiště. Po svém strýci Aloisi Stallerovi nastoupil jako sládek ve větším pivovaře 
v Jevíčku. Tento pivovar vařil piva různé stupňovitosti; jevíčskou raritou tehdy býval  
16° ležák. V  roce 1934 opět změnil působiště. Pronajal si od Anny hraběnky Attems-
Heiligenkreuz velký pivovar v Želetavě, který dodával pivo po celé jihozápadní Moravě. 
V Želetavě byl nájemcem až do roku 1948, přičemž od roku 1943 zaměstnával jako 
sládka svého mladšího bratra Ludvíka.

V roce 1935 se uvolnilo místo sládka ve Starobrněnském pivovaru. Na volné místo 
se hlásilo 35 uchazečů, avšak vyhlášený odborník Staller mezi nimi nebyl. Proto za ním 
pánové ze správní rady přijeli a přesvědčili jej, aby se stal ředitelem pivovaru. Starobr-
něnský pivovar byl tehdy jeden z největších na Moravě a řešil v úvodu zmíněný techno-
logický problém. Jan Staller zjistil, že závadu dělá plíseň, a věděl, jak ji během půl roku 
odstranit. V této době se Staller  zabýval též pivovarnickými vynálezy. Vymýšlel kupř. 
způsob, jak lahve stejnoměrně plnit, pracoval na patentu dodávání piva do hostinců  
v cisternách a v hostincích čepování ze stabilních nádrží, čímž chtěl odstranit používání 
sudů apod. Velké naděje pro státní hospodářství vzbudil jeho vynález pivní uzávěrky 
JASTA. Ředitelem Starobrněnského pivovaru byl víc jak deset let.

Po převratu v únoru 1948 byl dvěma zaměstnanci pivovaru zbaven místa. Brzy mu 
nezbylo, než emigrovat. Stalo se tak v roce 1949 a poté žil až do své smrti v roce 1958  
v Curychu ve Švýcarsku. V létě 1969 navštívila vdova Marie Stallerová Československo  
a tehdy se příbuzní dozvěděli i o osudech jejich dětí. Stejnojmenný syn byl tehdy sládkem 
na Mallorce, dcera Marie byla vdaná za anglikánského kazatele v Londýně.

Jan Zduba

PoznÁvÁMe svŮJ reGion 

V sobotu 25. května 2013 byla na Hasičském domě v Křoví slavnostně odhalena pamětní 
deska, připomínající 80. výročí úmrtí významného průkopníka hasičského hnutí na Moravě 
a řídícího učitele obecné školy v Křoví Vincence Brože (1865 – 1933).

Nejlépe Vám tuto osobnost přiblíží ukázkavybraných pasáže z publikace, kterou vydal Sbor 
dobrovolných hasičů Křoví, jejímž autorem je Alois Koukola a kterou graficky zpracoval Ond-
řej Šimeček. 

Silvie Kotačková
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ÚvodnÍ sTrana PUBliKace
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Vincenc Broža | Průkopník hasičstva 3

Jeden moudrý kněz řekl:

„Člověk je vržen do svobody a má možnost volby:
Když je mu momentální osobní prospěch milejší, než život budoucích generací, volí 
pohodlnost, sobeckost, hromadění majetku atp. Miluje-li však své blížní, stará-li se 
o blaho své obce a vlasti, nevolí život snadný, ale život naplněný starostmi a prací 
- často plný konfliktů a nepochopení...“

Svaz dobrovolných hasičů a Obec Křoví vydávají tuto publikaci 

k osmdesátému výročí úmrtí

 a k uctění památky člověka, který dosáhl naplnění svého poslání, člověka, 
který svůj produktivní život věnoval výchově mládeže a svůj volný čas zasvětil 

beze zbytku rozvoji českého hasičstva. 

Tímto skvělým člověkem byl bratr 

Vincenc Broža
držitel 

Zlatého záslužného kříže 
Moravské zemské jednoty hasičské

řídící učitel v Křoví,  zasloužilý hasič, zasloužilý hasičský funkcionář, 
zakladatel, dlouholetý náčelník a první čestný člen sboru dobrovolných hasičů 

v Křoví, zakladatel  sborů dobrovolných hasičů v Křižínkově, Milešíně a Níhově
 a čestný starosta Brožovy hasičské župy č. 41 okresu Velká Bíteš.

Pokusíme se připomenout bratra Vincence Brožu, jako vnímavého 
a cílevědomého člověka, vlastence a zaníceného „hasičského buditele“ a též 

organizátora kulturního a společenského života.  
Pro dnešního čtenáře není snadné správně  pochopit osobnost člověka, 

který se narodil před 148 roky, aniž by poznal dobu ve které žil, včetně všech 
podnětů a inspirací, kterými jej tento historický časový úsek ovlivnil. Důležité je 
také poznání společenského, sociálního i přírodního prostředí ve kterém vyrůstal, 

dospíval a nakonec i zakotvil. 

BROŽA_text.indd   1 15.5.2013   10:05:51

oTec
 František Broža

* 14. 8. 1835
+   5. 6. 1911

MaTKa
Františka Brožová
(roz. Žundálková)

* 2. 11. 1836
+ 4. 10. 1870 



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com 29

lÉTa ŠKolnÍ a dosPÍvÁnÍ

PovolÁnÍM UČiTel

D a t u m M í s t o A k t i v i t a P o z n á m k a

* 22. ledna 1865 Kundratice narozen

16.9.1871 – 16.9.1878 Křižanov obecná škola

16.9.1878 – 15.7.1880 Brno Střední škola na 
Gymnáziu

16.9.1880 – 27.6.1885 Brno Česká reálka maturita

1.10.1985 – 30.9.1886  Brno
jednoroční

dobrovolník
u 8. pěšího pluku, 
dosáhl hodnosti 

desátníka

D a t u m M í s t o A k t i v i t a P o z n á m k a

1.12.1886 – 31.8. 1889 Březí
nejprve výpomocný  

a potom 
prozatímní učitel

na obecné dvoutřídní  
škole, první pokus  

o založení „sboru hasičů“

dtto Velká Bíteš prozatímní učitel
současný výkon funkce 

prozatímního učitele  
ve Velké Bíteši 

1.10.1985 – 30.9.1886  Brno jednoroční dobrovolník u 8. pěšího pluku, 
dosáhl hodn. desátníka

1888 - 1890 Kutná Hora
učitelský ústav

zkoušky učitelské 
způsobilosti

získává vysvědčení 
učitelské způsobilosti

pro obecné školy

1.9.1889 – 31.7.1892 Velká Bíteš prozatímní učitel  
a definitivně podučitel

19.4.1892 – 31.7.1894 Osová Bítýška učitel obecná čtyřtřídní škola

2.7.1894 – 30.9.1895 Hluboké učitel obecná jednotř. škola

1.10.1895 - 1923 Křoví nadučitel 
řídící učitel obecná dvoutř. škola
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PoslÁnÍM HasiČsKÝ BUdiTel
– pro usnadnění orientace je uveden přehled základních údajů

MladÝ UČiTel vincenc BroŽa PŘicHÁzÍ do KŘovÍ 

Vincenc Broža nastupuje na obecnou dvoutřídní školu v Křoví v době, kdy svéráznost 
obce již deset roků ovlivňuje výrazným způsobem oblíbený „lidový“ kněz, pro mnohé však 
kontroverzní „dělník na vinici páně“ - P. František Táborský (1885 - 1920), správce křovské 
farnosti, instalovaný do obce brněnskou biskupskou konsistoří v roce 1885. V panu faráři 
byl takto celý bítešský region na dlouhá léta obohacen o osobnost zcela ojedinělou, která 
dokázala spojit „posvátnost“ kněžského poslání s účastí na „hříšném“ životě prostého lidu 
způsobem, v té době zcela nevídaným. 

v Křoví se tak v časovém průsečíků dvou lidských životů setkaly dvě osobnosti, které 
ještě umocnily již tak nápadnou svéráznost jeho obyvatel,  

v dobrém i „špatném“ smyslu slova. Příznivým řízením osudu se potom tyto dvě výrazné 
postavy – vincenc Broža a P. František Táborský staly zakladateli 

sboru dobrovolných hasičů v obci Křoví.

D a t u m M í s t o – s b o r F u n k c e - činnost

18.5.1891 SDH Velká Bíteš vstupuje za činného člena a již nikdy svou lásku  
k hasičství nezradil

1891 - 1892 SDH Velká Bíteš cvičitel

1891 - 1893 SDH Velká Bíteš zapisovatel

1893 SDH Osová Bítýška náčelník sboru + zapisovatel-kronikář  

1894 Velká Bíteš
několik sborů (SDH) se na jeho popud pokouší založit 

župu „velkobítešskou, ale jednání ztroskotala na  
neochotě sboru z Velké Bíteše 

1896 Křoví
zakládá SDH Křoví, jeden z pětice prvních v soudním 

okrese velkobítešském a je zvolen jeho jednatelem  
a náčelníkem

„Ochrana hasičská“ dopisovatel

1902 41. župa velkobítešská
založil župu velkobítešskou,která ještě za jeho života 

nesla název Brožova hasičská župa č. 41 okresu 
Velká Bíteš župní dozorce

1907 Župní hasičská jednota č. 41 místostarosta

1919 Župa Velkobítešská Starosta po Karlu Hustém

14. až 19. 8. 1921 Prostějov absolvuje zemský kurz pro župní náčelníky

19. 7. 1931 Moravská zemská
jednota hasičská

uděluje Vincenci Brožovi Zlatý záslužný kříž a za 
čtyřicetiletou činnost medaili s čestným diplomem

3.12.1933 Křoví Vincenc Broža zemřel
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HasiČsTvÍ - lÁsKa i osUd 

„stojíme na konci 19. století! Jak bude za sto let? a zda uchovají se paměti tyto až na 
konec století dvacátého? Kdo čísti bude zápisky tyto, dobře posoudí,  

co v krátké době sbor v Křoví dokázal. Pracovali jsme horlivě a statečně. svornosť  
bratrská byla naší vůdčí hvězdou a proto docílili jsme tak skvělých výsledků.“

Tato slova zapsal v. Broža vlastnoručně do kroniky Sboru dobrovolných hasičů  
v Křoví, založené stejně jako sbor, v roce 1896.

Naše odpověď po 113 letech Tobě, bratře vincenci Brožo, na Tvoji skrytou otázku: 
 

ano - „uchovaly se paměti tyto“, které jsi vlastní rukou i rukou ostatních bratří, hasič-
ských kronikářů v Křoví, před více jak sto deseti roky pečlivě zaznamenal.

důkazem budiž nejen tento pamětní sborník vydaný na Tvoji počest, především ale, aktivní 
nepřetržité pokračování v činnosti nejen sboru dobrovolných hasičů v Křoví, ale též celého 
bítešského okrsku navazujícího na Tvoji „Brožovu župu“, tedy organizace, které jsi před více 
jak 110 roky, se svými spolubratry zakládal.

vincenc Broža se stal členem sboru dobrovolných hasičů v roce 1891 ve Velké 
Bíteši, kde tehdy jako mladý učitel působil. Myšlence – být užitečný svým spoluob-
čanům při živelných pohromách – zůstal věrný až do své smrti v roce 1933.

sBor doBrovolnÝcH HasiČŮ

vYHlÁŠenÍ vÝsledKŮ anKeTY zlaTÁ JeŘaBina 

Kraj Vysočina pořádal v letošním roce již 9. ročník ankety o kulturní počin uplynulého roku, 
jehož součástí je i hlasování o zdařilých rekonstrukcích památkových objektů. Renovace his-
torické dvoukolové stříkačky ds 16 typ Mars – sMeKal 36 od firmy r. a. smekal, slati-
ňany u chrudimi sdH velká Bíteš byla vybrána radou Kraje Vysočina na svém zasedání mezi  
30 nejlépe opravených památek v roce 2012 v Kraji Vysočina a postoupila do závěrečného hla-
sování, kde obsadila 4. místo v kategorii „Péče o kulturní dědictví“. O tom, který projekt cenu 
získá, rozhodují občané svými hlasy. děkujeme všem, kteří hlasovali. Poděkování patří i hlav-
nímu strojníkovi SdH Velká Bíteš Martinu dvořáčkovi. Bez jeho aktivního přístupu a nadšení  
by se jen stěží renovace podařila. 

Cílem ankety je poukázat na množství zajímavých kulturních akcí probíhajících každoročně 
v Kraji Vysočina a na péči o kulturní dědictví kraje. 

Za SdH Velká Bíteš,  Bc. david dvořáček 
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HasiČi a zÁcHranÁŘi seznÁMili MoTorKÁŘe  
s nÁsTraHaMi silnic

V neděli 12. 5. 2013 se již potřetí před-
stavili dobrovolní hasiči a zdravotničtí 
záchranáři z Velké Bíteše v rámci dopro-
vodného programu na 7. žehnání motorek. 
Svojí účastí se snažili preventivně působit 
na motoristy. Akce byla určena nejen pro 
motorkáře, ale i pro širokou veřejnost. 
Motorkáři patří do velmi ohrožené skupiny 
účastníků silničního provozu. dopravní 
nehody s účastí motorkářů vykazují dlou-
hodobě nejvyšší závažnost. nejtragičtější, 

z pohledu motorkářů, byl rok 2007, kdy jich bylo usmrceno 134, naopak nejméně jich 
bylo usmrceno v roce 1994 (73). na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 
– 2011 činil podíl motorkářů 8 %, tj. přibližně každý 12-13. V roce 2012 bylo usmr-
ceno 90 motorkářů. Z celkového počtu dopravních nehod s účastí motorkářů (2 971) bylo  
v loňském roce 1 308 dopravních nehod zaviněno motorkáři, tj. 44 %. Ve 44 případech  
z 90 usmrcených motorkářů byl viníkem dopravní nehody motorkář. Pokud vezmeme 
celkový počet usmrcených v roce 2012, musíme konstatovat, že každý osmý usmrcený 
na silnicích byl motocyklista. Závažnost dopravních nehod motorkářů v roce 2012 činila  
30,3 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod. To znamená, že dopravní nehody moto-
cyklistů vykazují 3,6x vyšší závažnost, než je celkový průměr. Jedná se tak o vůbec nejvyšší 
závažnost ze všech druhů vozidel.

děkujeme tímto autoservisu MH Milda Cars s.r.o., panu Milanu Havlišovi, za přistavení 
vraku vozidla k ukázce řešení následků dopravní nehody složkami IZS.

SdH Velká Bíteš, Bc. david dvořáček

sPorT

„PoJĎTe s nÁMi do veČernÍČKU“

Na skok do pohádkového světa nás pozvali v pátek 3. května 2013 v 10 hodin do kultur-
ního domu moderní gymnastky oddílu TJ Spartak Velká Bíteš pod vedením Jiřiny Langové, 
dva třebíčské kolektivy gymnastky Baver a dětský pěvecký sbor Slunko. Pro děti z mateř-
ských škol a základních škol nejen z Velké Bíteše, ale i okolí byla připravena hodinka radosti 
z pohybu a zpívání, při kterých přítomné zavedla do různých pohádek.
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Hasiči při stříhání vraku. Foto: Otto Hasoň
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Markéta Zušťáková - moderá-
torka rozhlasu Vysočina a Míša 
Křenková - trenérka oddílu 
Moderní gymnastiky v podání 
Křemílka a Vochomůrky skvěle 
a vtipně celý program odmode-
rovaly. Přítomné odvážné děti  
si také zvaly na pódium, které 
pak za splnění malého  úkolu 
dostaly odměnu.

Mezi „pohádkami“ přítomným zazpíval dětský pěvecký sbor Slunko pod vedením 
Heleny Noskové z Třebíče. Tento pěvecký sbor, který byl založen před 35 lety, má velké 
úspěchy. Slunko mělo tu čest zpívat např. se Smíšeným pěveckým sborem Oregon USA, 
Laďou  Kerndlem, dashou, Petrem Kotvaldem. Nezapomenutelné zážitky měli také např.  
s panem Radovanem Lukavským, Ladislavem Lakomým, Evou Jurinovou atd.

Nejen děti, ale i dospělí se po celou dobu dobře bavili a bylo vidět, že se jim celý pro-
gram moc líbí. Na konci poděkoval účinkujícím za krásné vystoupení i starosta Velké Bíteše 
Milan Vlček, Hana Holíková za TJ Spartak a ředitel Klubu kultury Tomáš Jelínek. 

Po skončení bylo všem účinkujícím podáno malé občerstvení. Velké poděkování patří 
Střední odborné škole Jana Tiraye za pomoc, Aloisi Špačkovi za ozvučení a sponzorům  
AG FOOdS Košíkov, Jeřábkova pekárna a Slámovo uzenářství Velká Bíteš.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

159 JUdisTŮ se Porvalo o „BÍTeŠsKÝ roHlÍK“ 

Sobota 11. května 2013 
opět patřila malým judis-
tům. Na tradiční turnaj,  
ve kterém se bojuje nejen 
o medaile, ale i o maxiroh-
lík, přijelo letos do bítešské 
sportovní haly rekordních 
159 závodnic a závodníků 
z 20ti oddílů. Oddíl juda 
TJ Spartak pořádá s pod-
porou města, sponzorů, 
ale i rodičů každoročně 
toto klání, aby i domácí 
judisté mohli svoje umění 
předvést na domácím 
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Třebíčské gymnastky. Foto: Silvie Kotačková

Bítešský tým s „Bítešským rohlíkem“. Foto: Jiřina Chládková



ZPRAVOdAJ   |   Město Velká Bíteš   |   Červen 2013

tatami. Letošní ročník ukázal, že nejen vrcholové české judo jde kupředu, ale že i turnaje 
pro nejmenší mají vysokou úroveň. důkazem toho byly letos větší zápasové plochy díky 
loňské dotaci města Velká Bíteš na zakoupení dílů tatami . Krajský svaz juda zakoupil pro 
pořádání turnajů na Vysočině digitální časomíry, což opět přispělo k celkovému dojmu  
z turnaje. Časomíry měly na našem turnaji svoji premiéru a velice se osvědčily. 

Po zvážení všech závodníků musí rozhodčí rozlosovat jednotlivé skupiny tak, aby rozdě-
lení bylo spravedlivé (rozdíl mezi nejlehčím a nejtěžším v kategorii nesmí být víc než 10%). 
Tato činnost zabere určitý čas a děti už začínají být nervózní a neposedné, proto je v Bíteši 
zvykem jim tento prostor vyplnit losováním tomboly. drobné dárečky děti potěší a tombola 
jim vyplní čas před zápasy. 

Na slavnostní zahájení přišel pozdravit a podpořit závodníky starosta města pan Milan 
Vlček s přáním, ať vyhraje ten nejmrštnější a nejsilnější. Z Českého svazu juda se turnaje 
zúčastnila předsedkyně komise rozhodčích paní Věra Pelantová.  Celý turnaj moderoval  
a řídil hlavní rozhodčí pan Karel Toufar. Rozhodčí na tatami (mj. Filip Blaha) i časoměřiči 
(Jirka a Matěj Měcháčkovi, Tomáš Blaha, Adéla Karásková, Barbora Mladá, Kuba Krejči-
řík, dan Hrdlička a Vojta Šimáček) odvedli velice dobré výkony a maratón zápasů proběhl 
bez vážnějších problémů. Také zdravotnice paní Jiřina Chládková provedla jenom několik 
drobnějších ošetření, někdy stačilo pohladit a bylo po bolesti. Psaní diplomů a předávání 
ocenění zvládla na jedničku paní Kateřina Karásková s Jiřinou Chládkovou. Naše závod-
níky, kterých bylo 22 řídil Jiří Blaha s Katkou Karáskovou. S přípravou pomohla paní Hana 
Holíková a se závěrečným úklidem Eva Blahová, Pavel Karásek a Saša a Milan Mladí. 

O bufet se postaraly Žaneta s Bětkou. V tomto článku jsem si dovolil vyjmenovat reali-
zační tým, protože právě těmto lidem patří velké poděkování za takto kvalitní turnaj. 

A o tom že se vydařil, svědčí i výsledky našich závodníků: 
1. místo  Mladý Vít, Mladý Petr, Lukášek Filip, Kabelka Martin, Krejčiřík Jakub,  
  Karásková Adéla    
2. místo  Kunc dominik, Moselský Ladislav, Švábová Kristýna 
3. místo  Lukášek david, Švábová Klára, Vondrušková Iveta, Šimáčková Eva,  
  Chládek,Marian, Aslam Wakar, Káňa Jakub, Pospíšilová Vanda,  
  Batelková Nikola   

V soutěži družstev „O Bítešský rohlík „bylo pořadí: 
1. SKKP Brno  81 bodů
2. SK JUdO Jihlava  72 bodů
3. Spartak Velká Bíteš 69 bodů

Za podporu děkuji sponzorům: 
LABARA s.r.o., Jeřábkova pekárna, Restaurace U Raušů, Strojírna Slavíček, Rytectví Mihal, 
Sportbar Klíma, Město Velká Bíteš 

Ondřej Blaha, oddíl judo
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osTaTnÍ

Úvod vÝroČnÍ zPrÁvY doMova Bez zÁMKU za roK 2012

do jaké míry ovlivňuje prostředí život jedince, rozvoj jeho osobnosti, bylo předmětem diskuzí, 
úvah a různých názorů po celá staletí. dnes již víme, že vlivy prostředí mohou člověka věcně pod-
pořit nebo být překážkou, mohou člověka přímo formovat a vyvolávat určité jednání. 

Lidé žijící v ústavní péči bydlí většinou v oplocených zámcích nebo budovách, které měly 
původně sloužit ke zcela jiným účelům. Musí se přizpůsobit velké skupině lidí a pravidlům pro 
provoz specifických pracovišť – veřejnému stravování, hygienickým normám, hromadnému uby-
tování a režimu, který je tolik podobný režimu zdravotnickému. Musí dodržovat pravidla, která 
jsou zcela odlišná od běžného života a vedou k oslabování soběstačnosti a zodpovědnosti za svůj 
život. To vše se odehrává dvacet čtyři hodin denně a nelze se z takového režimu vymanit.

Život našich uživatelů v malých domácnostech v přirozeném prostředí se značně liší od 
života ve velkém ústavu. V každodenní praxi se stále více přesvědčujeme o správnosti tohoto 
tvrzení. V roce 2012 se nám podařilo do nově postavených domků z transformačního pro-
jektu přestěhovat dvacet dva uživatelů, do dalšího také aktivizační programy a sídlo mana-
gamentu zařízení. Proces změn nastavený v domově bez zámku vyžaduje mnoho úsilí, pra-
covních dovedností, organizačních schopností všech zaměstnanců zařízení.  dnes již také 
víme, že pouze motivovaný pracovník může provázet uživatele procesem změn s úsměvem, 
vlídností a kladením důrazu na pozitiva věcí budoucích. Snažíme se povzbuzovat srdce, 
duši i lidi. 

děkuji všem, kteří se podíleli na uskutečňování změn každodenní prací i rozhodnými činy. 
www.domovbezzamku.cz

Bc. Alena Brožková, ředitelka domova bez zámku

PacHaTelÉ PoKraČUJÍ v TresTnÉ ČinnosTi PÁcHanÉ na 
seniorecH

Od začátku dubna letošního roku evidují policisté v Kraji Vysočina 12 případů, kdy 
se pachatelům podařilo okrást seniory. Pachatelé se snaží vylákat peníze od starších lidí 
různými způsoby. V poslední době je velmi častá legenda o vrácení různých přeplatků  
za dodávky elektřiny, vody nebo plynu. Pachatel většinou nemá drobné peníze na vrácení 
přeplatku. V okamžiku, kdy oběť jde pro peníze na rozměnění finanční hotovosti a zloděj 
zjistí místo uložení peněz, odvede pozornost poškozeného a peníze odcizí.

Způsobů, jak se zloději snaží dostat do bytů a rodinných domků a něco zde odcizit,  
je více. Může se jednat o různý podomní prodej zboží nebo služeb, výkup druhotných suro-
vin do sběru, předání domnělé výhry, uzavření nějaké výhodné smlouvy nebo pod zámin-
kou, že se chce pachatel pouze napít vody.
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Policisté znovu upozorňují seniory, aby nikoho cizího nepouštěli do svého obydlí. 
Nikomu nedávali finanční hotovost, nesvěřovali cizím lidem své platební karty a nepodepi-
sovali jakékoliv smlouvy bez toho, aby si ji před tím v klidu přečetli a promysleli. 

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Oddělení mediální komunikace a PR,  
nprap. Martin dušek, koordinátor prevence

oznÁMenÍ

Oznamujeme všem příznivcům charity i majitelům nepotřebného 
šatstva, že díky pochopení vedení vaší obce jsme mohli na prostranství 

ve Velké Bíteši na Vlkovské ulici u Centrumu potravin Kučera, na ulici U Stadionu u Potravin Flop 
a Hybešové ulici u Jednoty COOP umístit oranžový kontejner na sběr šatstva a obuvi. Kontejner je 
označen logem charity a je na něm podrobně popsáno, co vše je možno do něj ukládat: 
• letní a zimní oblečení - pánské, dámské, dětské
• lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony
• látky - minimálně 1m (žádné odstřižky a zbytky)
• obuv - pouze páry svázané dohromady

Tyto kontejnery budeme pravidelně kontrolovat a vyvážet tak, aby nedocházelo k jejich 
přeplňování. Pro případ nějakých problémů bude na každém kontejneru uvedeno telefonní 
číslo – horká linka – na zavolání budeme situaci okamžitě řešit i mimořádným svozem. 
Rádi bychom umožnili solidárním občanům, kteří jsou i ve vaší obci, aby mohli šatstvo, 
které sami již nepotřebují, věnovat potřebným. Šatstvo ze sbírek  po vytřídění v našem stře-
disku v Brně, Rosická 1, slouží pro výdej lidem v nouzi a sociálně potřebným.

děkujeme všem dárcům a příznivcům za spolupráci na dobrém díle

Ing. František Svoboda, oddělení humanitární pomoci

soUHrnY UsnesenÍ

soUHrn UsnesenÍ ze scHŮze radY MĚsTa velKÁ BÍTeŠ 
Č. 9/13 KonanÉ dne 8. dUBna 2013 

• 2/9/13/rM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 8/13 ze dne 28. 3. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 8. 4. 2013
• 3/9/13/rM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče KTS–AME s.r.o., Karla Čapka 60,  
500 02 Hradec Králové, IČ: 42194407 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na „Restaurování kašen ve Velké 
Bíteši“ za cenu 817.000 Kč bez dPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 4. 2013
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• 4/9/13/rM – rozhoduje souhlasit s pořádáním akce „Bítešské trhy“ ve dnech 24. 4. 2013 a 22. 5. 
2013 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel termín: 24. 4. 2013
• 5/9/13/rM – rozhoduje souhlasit s navrženým řešením dle projektu č. 12-401-2-000 na akci 
„Přechod pro chodce přes silnici I/37 v ulici Lánice u domu č. pop. 42 ve Velké Bíteši“ zhotovený 
společností PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4.
odpovědnost: rada města termín: 8. 4. 2013

soUHrn UsnesenÍ ze scHŮze radY MĚsTa velKÁ BÍTeŠ 
Č. 10/13 KonanÉ dne 15. dUBna 2013 

• 2/10/13/rM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 9/13 ze dne 8. 4. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 15. 4. 2013
• 3/10/13/rM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou 
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/2292/13.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 30. 4. 2013
• 4/10/13/rM – schvaluje poskytnutí dotace Kynologickému klubu Velká Bíteš ve výši 20.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2013
• 5/10/13/rM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 3. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 15. 4. 2013
• 6/10/13/rM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření města č. 2/2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 4. 2013
• 7/10/13/rM – rozhoduje bezúplatně převést drobný dlouhodobý majetek (ddHM) z vlastnictví 
města Velká Bíteš do vlastnictví Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace, Sadová 579, 
Velká Bíteš a rozhoduje uzavřít s ní Smlouvu o bezúplatném převodu majetku.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2013
• 8/10/13/rM - rozhoduje ukončit dohodou nájemní smlouvu k bytu č. 16 v domě U Stadionu  
č. p. 475 ve Velké Bíteši ke dni 31. 5. 2013.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2013
• 9/10/13/rM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s Informačním centrem a Klubem kultury 
Města Velké Bíteše, příspěvková organizace na pronájem přilehlých pozemků u kulturního domu,  
a to pozemky v k. ú. Velká Bíteš,
- parc. č. 770/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1317 m2

- parc. č. 770/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 81 m2

- parc. č. 770/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2

- část parc. č. 771/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 800 m2

- parc. č. 771/2 – zahrada o výměře 203 m2

- část 766/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m2

za zvýhodněné nájemné 1 Kč/rok za účelem konání kulturních a společenských akcí a k přenechání 
do podnájmu jiným subjektům.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2013
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• 10/10/13/rM – bere na vědomí informaci starosty o záměru prodeje bytových jednotek v bytovém 
domě č. p. 280 na ul. U Stadionu ve Velké Bíteši.
odpovědnost: rada města termín: 15. 4. 2013
• 11/10/13/rM – rozhoduje pověřit Ing. Tomáše Pelána k výkonu lesní stráže v lesích města Velká 
Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 30. 4. 2013
• 12/10/13/rM – rozhoduje uzavřít se společností InForm Audit s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, 
Palachova 1775/3, IČ 276 68 410, smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš 
za rok 2013. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 5. 2013
• 13/10/13/rM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina Smlouvu o poskytnutí dotace ZZ00509.0011 
na realizaci projektu „Rozšíření MKdS města na ulici Lánice a ulici Tyršova“.
odpovědnost: informatik termín: 30. 4. 2013
• 14/10/13/rM - doporučuje ZM souhlasit s realizací a spolufinancováním projektu „Velká Bíteš 
- Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ z dotační podpory programu prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR.
odpovědnost: informatik termín: 10. 6. 2013
• 15/10/13/rM - bere na vědomí grantové tituly vypisované Krajem Vysočina a pověřuje informatika 
k podání žádostí o granty z Fondu Vysočiny. 
odpovědnost: informatik termín: 19. 4. 2013
• 16/10/13/rM – bere na vědomí Protokol – provoz sterilizace EBSTER CZ s.r.o. ze dne 2. 4. 2013  
a rozhoduje nesouhlasit s předloženým záměrem společnosti EBSTER CZ s.r.o.
odpovědnost: starosta termín: 30. 4. 2013
• 17/10/13/rM – bere na vědomí informaci místostarosty o dotaci z fondů EU v Programu rozvoje 
venkova 2007 – 2013, Investice do společenských funkcí lesů a rozhoduje podat žádost o dotaci  
z dotačního titulu II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2013
• 18/10/13/rM – bere na vědomí seznam akcí 2013 předložený Informačním centrem a Klubem 
kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 15. 4. 2013
• 19/10/13/rM - doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek parc. č. 842/2 – ostatní plocha, 
zeleň o výměře 378 m2 v k. ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš od spoluvlastníků za cenu 
120 Kč/m2 s tím, že město uhradí náklady na propojení a přebudování oplocení a náklady spojené  
s vkladem KS do KN.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2013
• 20/10/13/rM – pověřuje odbor majetkový prohlídkou sjízdnosti a technického stavu komunikací 
ve vlastnictví kraje a státu na území města a písemné oznámení vlastníkům o zjištěném stavu  
s požadavkem na případné uplatnění reklamací.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2013
• 21/10/13/rM – pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni s povinnými z věcného břemene, kteří zřizují ve prospěch města věcné břemeno spočívající 
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v uložení a provozování kanalizačního řadu včetně provádění údržby a oprav na pozemcích parc.  
č. 2542/8, 2542/4, 1328/2, 2542/1, 1328/1 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 30. 4. 2013
• 22/10/13/rM – rozhoduje v návaznosti na změnu koncepce parkování v centru města odprodat 
pět kusů parkovacích automatů umístěných na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši a pověřuje odbor 
majetkový k zajištění této akce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 8. 2013
• 23/10/13/rM – bere na vědomí informaci místostarosty o uzavřených smlouvách o spolupráci při 
výstavbě BPS ve Velké Bíteši a v Holubí Zhoři. dále pověřuje vedoucího odboru výstavby a životního 
prostředí k předání informací odboru finančnímu o:
 •  nabytí právní moci rozhodnutí, nebo jiného právního úkonu, kterým bude povolena stavba  
  BPS ve Velké Bíteši a BPS v Holubí Zhoři,
 •  nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu na stavbu BPS ve Velké Bíteši a BPS v Holubí 
   Zhoři,
 • dni zahájení provozu BPS v Holubí Zhoři.
odpovědnost: vedoucí odboru výstavby a ŽP termín: průběžně

soUHrn UsnesenÍ ze scHŮze radY MĚsTa velKÁ BÍTeŠ 
Č. 11/13 KonanÉ dne 29. dUBna 2013 

• 2/11/13/rM – rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor v zadní části objektu 
Jihlavská č. p. 623 ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2013
• 3/11/13/rM – doporučuje ZM schválit v rámci rozpočtového opatření poskytnutí dotace TJ Spartak 
Velká Bíteš ve výši 10.000 Kč na akce dle žádosti.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 6. 2013
• 4/11/13/rM – rozhoduje bezúplatně převést 1 ks CO soupravy typu BEZ BRATISLAVA, PP 350 
Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina. 
odpovědnost: odbor správní, finanční termín: 15. 5. 2013
• 5/11/13/rM – schvaluje odpisový plán na rok 2013 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye 
Velká Bíteš, příspěvková organizace č.j.  MÚVB/2615/13.
odpovědnost: ředitel SOŠ termín: 31. 5. 2013
• 6/11/13/rM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřskou školou 
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/2555/13. 
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 30. 5. 2013
• 7/11/13/rM – schvaluje poskytnutí dotace Moravskému rybářskému svazu, o.s., MO Velká Bíteš 
ve výši 10.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2013
• 8/11/13/rM - schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Velká Bíteš, o.s. ve výši 8.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2013
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• 9/11/13/rM – schvaluje poskytnutí dotace Českému svazu chovatelů, ZO Velká Bíteš ve výši 10.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2013
• 10/11/13/rM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1.-4. měsíc roků 2010–2013. 
odpovědnost: rada města termín: 29. 4. 2013
• 11/11/13/rM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na akci „III/3791 Velká Bíteš – 
Vlkovská – 2. etapa“ se zhotovitelem M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, 
kterým se mění předmět plnění a navyšuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 5. 2013
• 12/11/13/rM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření města  
č. 3/2013.   
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 4. 2013
• 13/11/13/rM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče, firmy Energy Benefit Centre a.s., 
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6, IČ: 29029210, a uzavřít s ním mandátní smlouvu na akci „Snížení 
energetické náročnosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš“za cenu 135.000 Kč bez dPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2013
• 14/11/13/rM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava donaťáka, Mackovec 349/9, 
664 31 Lelekovice, IČ: 62082086 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na výkon technického dozoru 
objednatele na stavbě „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ za cenu 
195.000 Kč bez dPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 5. 2013
• 15/11/13/rM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. na 
akci: „Opěrná zídka v ulici Vlkovská“ ve výši 192.950 Kč bez dPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 6. 2013
• 16/11/13/rM – bere na vědomí výzvu občanského sdružení Za Moravu o.s. k používání správné 
moravské symboliky.
odpovědnost: rada města termín: 29. 4. 2013
• 17/11/13/rM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 10/13 ze dne 15. 4. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 29. 4. 2013
• 18/11/13/rM –  doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-1, spočívající ve změně 
zařazení parcely č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš, části cca 14 000 m2, z plochy rezervy pro bydlení včetně 
nezbytné části plochy Pl –louky, pastviny,  na plochu pro bydlení Bm – bydlení předměstského typu, 
do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 19/11/13/rM – doporučuje ZM  rozhodnout  o zařazení  dílčí  změny 7-2, spočívající ve změně 
využití plochy na pozemcích p.č. 2055, 2052, 2051, 2048 v k.ú. Velká Bíteš, navržené a řešené v návrhu 
Změny č. 6 ÚP, jako plocha pro bydlení v 11 bytových domech o celkem 44 BJ, na plochu bydlení  
v bytových domech pro výstavbu 5 bytových domů  po 12 BJ (1+kk, 2+kk) (na ploše bude celkem  
60 bytových jednotek) včetně posunutí příjezdové komunikace  severním směrem, do Zadání Změny 
č. 7 ÚP dle návrhu, avšak s podmínkou stanovení regulativu  pro podlažnost bytových domů na  
max.2 NP + obytné podkroví.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
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• 20/11/13/rM – doporučuje ZM rozhodnout  o zařazení dílčí změny 7-3, spočívající ve změně 
využití stávající plochy orné půdy na p. č. 544 (11565 m2) v k. ú. Košíkov, na plochu pro bydlení 
předměstského typu v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu s podmínkou 
upřesnění počtu  navrhovaných  domů v ploše včetně časového výhledu pro zastavění plochy.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 21/11/13/rM –  doporučuje ZM  rozhodnout  o zařazení dílčí  změny 7-4, spočívající ve změně 
využití stávající plochy orné půdy na p.č. 545 (5983 m2) v k. ú. Košíkov, na plochu pro bydlení 
předměstského typu v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu s podmínkou 
upřesnění počtu navrhovaných domů v ploše včetně časového výhledu pro zastavění plochy.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 22/11/13/rM –  doporučuje ZM  rozhodnout  o nezařazení návrhu spočívajícím ve změně využití 
plochy na pozemcích p. č. 4302, 4305, 4307, 4308 v k.ú. Velká Bíteš, které jsou součástí rezervní plochy 
pro průmyslovou výrobu, sklady, na zastavitelnou plochu  Vp -průmyslová výroba, sklady, do Zadání 
Změny č. 7 ÚP dle návrhu AGRO – Měřín, a.s.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 23/11/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-7, spočívající ve změně 
využití plochy – trvalého travního porostu, na pozemcích p. č. 2542/1 (14042 m2) a 2542/2  (1347 m2)  
v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu Bp - bydlení s podnikáním, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle 
návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 24/11/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-8, spočívající ve změně využití 
plochy – zahrady (louky) pro stavební účely (rozšíření plochy bydlení Bm)  na pozemku  p. č. 2254/1 
v k. ú. Velká Bíteš, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 25/11/13/rM –  doporučuje ZM rozhodnout o nezařazení návrhu na dílčí  změnu 7-9 spočívajícím 
ve změně plochy orné půdy na pozemku p.č. 3774 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro 
bydlení v rodinných domech a dále ve změně zastavitelné plochy Os – plochy sportu, hřiště na p.č. 
880/37 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech, do Zadání Změny 
č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 26/11/13/rM –  doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-11, spočívající ve změně ze 
stávající plochy luk a pastvin na částech pozemků p.č. 1386 a 1387 v k.ú. Velká Bíteš na plochu pro 
bydlení v rodinném domě, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 27/11/13/rM –  doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-12, spočívající ve  vyřazení  
plánované cesty přes parcely v jeho vlastnictví, a to  na pozemcích p.č. 1379, 1380, 1328 a 1329 v k.ú. 
Velká Bíteš (část plánované komunikace byla navržena k vyřazení již v rámci návrhu změny č. 6.), do 
Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 28/11/13/rM –  doporučuje ZM  rozhodnout  o zařazení  dílčí  změny 7-13, spočívající ve  změně 
plochy určené platným ÚP pro místní komunikaci na pozemcích p.č. 880/13, 880/16, 880/17, 880/19, 
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880/47 a 880/48  v k.ú. Velká Bíteš na soukromou účelovou komunikaci k  rodinnému domu č.p. 
615, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu, avšak s podmínkou, že bude svoláno jednání s majiteli 
sousedních pozemků, a případně bude navrženo  vyřazení celé plánované místní komunikace v této 
lokalitě  popř. bude  zvoleno jiné vhodné řešení.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 29/11/13/rM – doporučuje ZM  rozhodnout  o zařazení  dílčí  změny 7-14, spočívající v rozšíření 
stávající plochy bydlení v rodinných domech na pozemcích p.č. 724/1 a p.č. 724/3 v k.ú. Velká Bíteš, 
rovněž o další pozemky, které navazují na výše uvedenou plochu, a to o p.č. 727/8  a p.č. 2294/41,  
do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 30/11/13/rM –  doporučuje ZM  rozhodnout  o zařazení  dílčí  změny 7-15, spočívající ve změně 
využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech na pozemcích p.č. 2538/10, 
2538/30, 2539/102 v  k.ú. Velká Bíteš na plochu Bm – bydlení předměstského typu v rodinných 
domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 31/11/13/rM – doporučuje ZM  rozhodnout  o zařazení  dílčí  změny 7-16, spočívající ve změně 
využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech na pozemcích p.č.  2538/7, 
2539/103  v k.ú. Velká Bíteš  na plochu Bm – bydlení předměstského typu v rodinných domech, 
do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 32/11/13/rM – doporučuje ZM  rozhodnout  o zařazení  dílčí  změny 7-18, spočívající ve změně 
zastavitelné plochy na  části pozemku p.č. 4609/3 v k.ú. Velká Bíteš z plochy d – plochy pro dopravu, 
kapacitní parkoviště na plochu Bb – plochy pro bydlení v bytových domech, do Zadání Změny č. 7 
ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 33/11/13/rM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-19, spočívající ve změně 
využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech na pozemcích p.č. 2538/27, 
2538/12, 2538/28, 2538/29, 2539/100 a 2539/101 v k.ú. Velká Bíteš na plochu Bm – bydlení 
předměstského typu v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 34/11/13/rM – doporučuje ZM  rozhodnout  o nezařazení návrhu na dílčí  změnu 7-20 spočívajícím 
ve změně funkční plochy Os – plocha sportu, hřiště na  pozemcích  p.č. 880/6  a  p.č. 880/38 v k.ú. 
Velká Bíteš  na  plochu  Bm- bydlení  v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 35/11/13/rM – doporučuje ZM  rozhodnout  o zařazení  dílčí  změny 7-21, spočívající v rozšíření 
stávající plochy bydlení s rodinným domem  na část pozemku  p.č. 73 – orná půda v  k.ú Ludvíkov  
u Velké Bíteše, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 36/11/13/rM –  doporučuje ZM  rozhodnout  o zařazení  dílčí  změny 7-24, spočívající ve změně 
využití stávající plochy  zeleně Pz na pozemku p.č. 308/2-TTP v k.ú. Velká Bíteš a dále  ve změně 
využití zastavitelné plochy  Bm –bydlení v rodinných domech  na pozemcích  p.č. 304 – zahrada a p.č. 
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305– TTP v k.ú. Velká Bíteš  na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp), do Zadání Změny 
č. 7 ÚP dle návrhu, avšak s podmínkou, že pozemek p.č. 308/2 v prostoru za domem č.p. 37 bude 
zařazen do plochy stávajícího čistého bydlení.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 37/11/13/rM – doporučuje ZM rozhodnout o nezařazení návrhu na dílčí změnu 7-25 spočívajícím 
ve změně části plochy Bj –historické jádro města, městská památková zóna na pozemcích  
p.č. 64 - zahrada a 63/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Velká Bíteš na plochu Vz – plocha 
zemědělské výroby, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 38/11/13/rM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-26, spočívající ve změně 
stávající plochy luk a pastvin na částech pozemků p.č. 2281/1 a 2281/17 v k.ú. Velká Bíteš na plochu  
H - vodní plochy a vodní toky, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 39/11/13/rM –  doporučuje ZM  rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-27, spočívající ve změně 
stávající plochy Po – orná půda na zastavitelnou plochu Bp – plocha bydlení s podnikáním na pozemcích 
p.č. 2283/1 –TTP v k.ú. Velká Bíteš a p.č. 2283/3-TTP s tím, že část parcely p.č. 2283/3 bude převedena 
do plochy stávající účelové komunikace, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu s tím, že město uplatní 
podnět na vyřazení plánované okružní křižovatky na silnici I/37 v této lokalitě z ÚP.  
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 40/11/13/rM –  doporučuje ZM  rozhodnout  o zařazení  dílčí  změny 7-28, spočívající ve změně 
stávající plochy Pl – louky, pastviny na pozemku p.č. 2933/1 – orná půda v k.ú. Velká Bíteš na 
zastavitelnou plochu pro bydlení Bm – bydlení předměstského typu, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle 
návrhu s tím, že město uplatní  požadavek na vyznačení koridoru podél silnice pro možnost rozšíření 
silnice v ul. Rajhradská.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 41/11/13/rM –  doporučuje ZM  rozhodnout o zařazení  dílčí  změny 7-29, spočívající ve změně 
stávajících ploch na  pozemcích v k.ú, Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská  ve vlastnictví firmy v současnosti 
v ÚP vedených jako Vd - drobná výroba a služby a Zs – zeleň sídelní na funkční plochu OV – občanská 
vybavenost ( 6000 m2), plochu Os-plocha sportu,hřiště (5000 m2), plochu Bb - plocha bydlení  
v bytových domech (5000 m2) a plochu Bm – plocha bydlení v rodinných domech (8774 m2), do 
Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu firmy LABARA CABLES s.r.o.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 42/11/13/rM –  doporučuje ZM  rozhodnout  o zařazení  dílčí  změny 7-30, spočívající ve změně 
plochy zeleně (Zs) na pozemcích  p.č. 2983/16 a 2983/17  v  k.ú. Velká Bíteš na plochu d - pro dopravu, 
parkoviště nákladních vozidel, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu  firmy KALA TRANS s.r.o.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 43/11/13/rM –  doporučuje ZM  rozhodnout  o zařazení  dílčí  změny 7-31, spočívající ve změně 
plochy zeleně (Zs) na pozemku p.č. 2991 v k.ú. Velká Bíteš (1359 m2) na plochu Ov –občanská 
vybavenost, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013



ZPRAVOdAJ   |   Město Velká Bíteš   |   Červen 201344

• 44/11/13/rM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-32, spočívající v podnětu 
na vyřazení plánované okružní křižovatky na silnici I/37 v lokalitě Lánice z ÚP, do Zadání Změny  
č. 7 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 45/11/13/rM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-33, spočívající ve vymezení 
koridoru pro rozšíření silnice v ul. Rajhradská ve Velké Bíteši, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu 
města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 46/11/13/rM - pověřuje Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková 
organizace realizací dotisku publikace Regionální učebnice Bítešsko. 
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31. 8. 2013
• 47/11/13/rM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt nemovitosti, a to:
- část pozemku parc. č. 2263/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 45 m2

- část pozemku parc. č. 2210/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2

- část pozemku parc. č. 2180/28 – orná půda o výměře cca 110 m2

v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou cenu 120 Kč/m2. Náklady 
spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2013
• 48/11/13/rM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na části 
pozemku parc. č. 2263/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 90 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do 
vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou cenu 120 Kč/m2 a dále doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt 
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na části pozemku parc. č. 2263/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
cca 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou cenu 120 Kč/m2. Náklady 
spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí v obou případech kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2013

Nabízím úpravu dámských i pánských oděvů 
kontakt: paní Marie Rybníčková, Jáchymov 37, tel. č. 728 839 403.

Nejvýhodnější půjčka 5 – 50 000 Kč, bez poplatků! Pouze 3% úrok měs. nákladů. Vyberte si 
výši splátky. Překonáme každou nabídku. Www.pujckamorava.cz, tel. 777 988 779. Pracuji 
pro jednoho věřitele.

Zpravodaj města Velká Bíteš vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše. 
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, tel.: 566 532 342, e-mail: program@bitessko.com, www. velkabites.cz 

Odpovědná redaktorka: Silvie Kotačková, Grafický návrh: Ondřej Šimeček, Náklad: 2 100 výtisků
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. 
Sazba, osvit, tisk: EUROTISK s. r. o., Uherský Brod 

Uzávěrka pro červenec–srpen 2013: 19. června 2013. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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      Nabídka nemovitostí k prodeji    

              773 500 753

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

  Stavební pozemek ve Velké Bíteši  Rodinný dm 2+1 v Nové Vsi u Hemanova
                            plocha 3.539 m2           pozemek 423 m2, ZP 200 m2

        

                         
      

Prodáváte i Vy nemovitost?

Bezpen Vás provedu celým realitním obchodem 
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! NOVÁ PRODEJNA – VINOTÉKA, NÁPOJE !
Lánice 30, Velká Bíteš (naproti kinu)

lahvová a stáčená vína od 55 Kč
lahvové pivo 0,5 L, 1,5 L
sudové pivo 30L, 50 L

minerální vody ochucené, neochucené
široký sortiment alkoholických nápojů

dárková balení
sušené ovoce a oříšky

brambůrky, tyčinky
nápoje pro děti

Při větším odběru nápojů a při odběru sudového piva 
50 l – 2 a více kusů sleva 5%.

Možnost zapůjčení výčepního zařízení.
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Palivové�døíví
Dub,�buk,�habr

Cena:�990�Kè�za�sypaný
prostorový�metr�naštípaného�døeva

Doprava�multikárou�-�10�Kè�/�km

Jedna�multikára�doveze�3�metry�døeva

Cena�jedné�multikáry�do�Velké�Bíteše�3�070�Kè

z�Pøibyslavic

Objednávky�po�celý�den�i�v�So�a�Ne�:��603�822�755
email:��dubovepoleno@seznam.cz
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 NAVŠTIVTE  STUDIO  ORIFLAME VE VELKÉ BÍTEŠI  A VYUŽIJTE JEHO VÝHODY  
                           PODÍVAT SE  A  VYZKOUŠET  VŠECHNY VÝROBKY 
 
                         Velká  Bíteš  Masarykovo nám.88- Stará pošta- 2 patro   
               Po:14,00-17,30   Čt:14,00-17,30   PO DOHODĚ I MIMO PROVOZNÍ DOBU 
 
  Přírodní švédská kosmetika Oriflame nabízí široký sortiment kvalitních výrobků za dostupnou cenu. 
 
Pokud máte členství Oriflame využijte závozy 2x týdně a posílejte si svoje objednané zboží do Studia. 
Máte možnost  vidět novinkové výrobky  před platností katalogu -  koupit si nové katalogy za výhodnou 
cenu s předstihem víc jak tří týdnů - vyzkoušet vůně,krémy nebo si vybrat rtěnku či make-up. 
 
Při vyzvednutí své objednávky přispějete symbolickým poplatkem 15,- který slouží na pojištění zboží  
                                                na  skladné a jako jistina při reklamaci 
 
                Pokud je vaše objednávka v hodnotě 100 bodů a vyšší – POPLATEK NEPLATÍTE   
 NAVÍC ZA KAŽDOU VYZVEDNUTOU OBJEDNÁVKU ZÍSKÁTE RAZÍTKO DO VĚRNOSTNÍ KARTY 
                                      ZA PĚT RAZÍTEK  SI VYBERETE SVŮJ DÁREK 
 
            ZDARMA VYŘÍDÍM REKLAMACE ZBOŽÍ VYZVEDNUTÉ V NAŠEM STUDIU 
 
        Speciální nabídka – diagnostika pleti – měření kondice těla – poradenství v líčení - 
 
  POKUD ZATÍM ČLENSTVÍ NEMÁTE NEBO JSTE ZÁKAZNÍK ČI JEN FANDA  ORIFLAME VÝROBKŮ  
                  PŘIJĎTE SAMI NEBO SE SVÝM PORADCEM ,PODÍVEJTE SE A VYZKOUŠEJTE  
                                  CO POTŘEBUJETE  A U  SVÉHO PORADCE OBJEDNEJTE.  
 
             UDĚLEJTE  RADOST  SAMI  SOBĚ A STAŇTE  SE  ZÁKAZNÍKEM NEBO ČLENEM   
                                   SPOLEČNOSTI   ORIFLAME 
                  U nás o výši výdělku rozhodujete jen vy, svým přístupem,odhodláním a nadšením. 
                                  Pro členy okamžitá sleva  i zisk 30% a následný až 21% bonus 
                 -motivační dárky- soutěže-semináře-kurzy- možnost vybudování svého odchodu- 
 
            MŮŽETE VYPADAT A CÍTIT SE SKVĚLE,ŠETŘIT RODINNÝ ROZPOČET a VYDĚLÁVAT  
        Vhodná brigáda,přivýdělek pro mladé,maminy na mateřské,dámy i pány ve věku od 15do 100let 
  A vůbec pro VŠECHNY,kteří mají chuť něco dělat.RÁDA NEZÁVAZNĚ  ODPOVÍM NA DOTAZY    
             Obchodně kosmetická a Wellness poradkyně Marcela Machalová  mob: 607 909 462 
                                                   e-mail:machalova@o2active.cz                                                                                                                    
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Snadné ovládání – JABLOTRON 100 je první alarm, kterému díky revolu nímu systému 
ovládání každý ihned porozumí a nebude se ho bát. Používejte alarm vyvinutý pro lidi!

Nad asový design – vzhled jednotlivých prvk  systému byl vytvo en ve spolupráci
se špi kovými designéry. Objevte krásu alarmu JABLOTRON 100!

Dostupný odkudkoliv – do instalace alarmu JABLOTRON 100 se snadno dostanete 
plnohodnotným vzdáleným p ístupem z po íta e nebo chytrého telefonu. 
Poskytne vám servis bez hranic!

Svobodný výb r – alarm JABLOTRON 100 nabízí absolutní svobodu výb ru
a p izp sobí se pot ebám zabezpe ení dom , byt , chat, kancelá ských i výrobních 
prostor. Naplánujte jeho rozsah dle libosti a svých pot eb!

Multifunk ní použití – JABLOTRON 100 chrání nejen p ed zlod ji, ale také p ed
požárem, záplavou nebo únikem plynu. Dokáže ovládat topení, rolety, závlahu, osv tlení
a nebo otev ít garážová vrata. Využívejte možnosti špi kové techniky naplno!

Šetrná instalace – kombinace bezdrátového i drátového ešení alarmu 
JABLOTRON 100 umož uje instalaci šetrnou jak pro objekt, tak pro pen ženku.
Pro tujte z jedine né bezdrátové technologie Jablotron!

Skute né bezpe í – JABLOTRON 100 vám nabídne skute né bezpe í. Bezpe í
profesionáln  nainstalovaného alarmu s nep etržitým dohledem a zásahem p i poplachu. 
6 m síc  celkové ochrany ZDARMA p i montáži JABLOTRON 100 jako standard! 

7 D VOD  PRO VOLBU JABLOTRON 100

GSM/Internet

Snadné rozší ení

SET

Snadné ovládání

ON/OFF

Alois Špa ek
Lánice 419
Velká Bíteš

tel.: +420 777 983 938
e-mail: info@spaceka.cz
www.spaceka.cz

PRO MONTÁŽ VOLEJTE

777 983 938






