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Snínek z loňské přehlídky                                                                                                                Foto: Tomáš Škoda 

 

Přehlídka dětských folklorních skupin  
v Kulturním domě ve Velké Bíteši.  

 

Vystoupí dětské skupiny národopisného souboru 
Bítešan, Poškoláci a folklorní kroužky obou 

městských mateřských škol Bítešánek a Sluníčko. 
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slovo starosty

Vážení spoluobčané
přicházející měsíc nám opět rozdělí kalendářní rok na 

polovinu a my si stejně tak, jako každým rokem, můžeme 
zřetelně uvědomit rychlé plynutí doby, ve které žijeme. Jed-
ním z příkladů rychlostí změn kolem nás je i rekonstrukce 
bítešského náměstí.

Po několik měsíců jsem psal na tomto místě nejprve o na-
šich snahách, následně pak o přípravě a nakonec i o zahájení 
realizace záměru rekonstrukce náměstí. Ta se dnes již dostala 
do své závěrečné fáze. V druhé polovině května se podařilo 
zprůjezdnit ulici Hrnčířskou, poté provizorně zprůchodnit 
chodník od radnice do ulice Hrnčířské a na náměstí se začalo 
dláždit jak v severní, tak i v jižní části. Tento okamžik znamenal pro pěší návštěvníky i přijíž-
dějící automobily značnou úlevu při průchodu a průjezdu „rozestavěným náměstím“.

Termín dokončení severní části – přestupního terminálu byl aktualizován v závislosti na 
drobných změnách díla, upřesňovaných v průběhu výstavby a zejména pak potřebě nutných 
sanací podloží pod komunikací nad rámec projektu. Na základě známých informací by práce 
na této stavbě měly být dokončeny do 8. července.  Na jižní stavbě jsme práce pozastavili na 
úrovni vstupu do úřadu práce. Dále budou pokračovat až po zadláždění části náměstí od 
Kovomatu po vstup do prodejny Slámovo uzenářství. To by mělo být nejpozději do poloviny 
června. Po jednání s památkáři jsme i v této jižní části zvolili provedení obrub silnice z nových 
žulových obrub, shodných se severní části náměstí. To proto, že daleko vhodnější užití pro 
stávající kamenné obruby jsme, s ohledem na jejich rozdílnou míru opotřebení a různoro-
dost tvaru, nalezli při provádění budoucího záměru zádlažeb městských dvorů za radnicí,  
případně pod náměstím v části ulice Pod Hradbami. Postup práce byl proto ovlivněn termínem 
dodávky těchto nových obrub od jejich výrobce. I přes tuto skutečnost se snažíme společně  
s dodavatelem stavebních prací o dokončení této jižní části náměstí do konce prázdnin. 

Jsem přesvědčen, že slavnostní uvedení náměstí do provozu, které je připravováno na 
sobotu 6. září 2014, se tak uskuteční podle plánu, a to včetně doprovodného kulturního 
programu, zahrnujícího nejen vystoupení několika hudebních hostů, ale i konání Mistrov-
ství ČR historických velocipedů.

Skutečnost, že nás zajímá nejen rekonstrukce náměstí, ale též i dopady na obchodníky na 
náměstí je zcela zřejmé. Proto se v květnu uskutečnily dvě setkání s podnikateli a živnostníky  
z prodejen na náměstí. Rada města se prozatím shodla na padesátiprocentní slevě na nájemném 
u podnikatelských subjektů, kteří mají pro své prodejny uzavřeny nájemní smlouvy s městem 
v městských objektech na náměstí. Sleva bude poskytnuta po dobu šesti měsíců, tedy po dobu 
předpokládaného trvání stavebních prací v letošní etapě stavebních prací na náměstí.  

www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com
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Do své další fáze se dostávají i stavební práce v Nové Čtvrti v úseku mezi ulicemi Tišnov-
ská a U Stadionu. Po rekonstrukci hlavního řadu kanalizace a vodovodu včetně přepojení 
přípojek k rodinným domům byla v ulici v květnu provedena trasa teplovodu, vedená touto 
ulicí směrem k centrální kotelně na sídlišti U Stadionu. V červnu bude dle plánu následovat 
rekonstrukce sítí E.ON a veřejného osvětlení. Rozsah vlastní opravy komunikace a chod-
níků, stejně jako její načasování (dle platného plánu v měsících červenec a srpen) a finanční 
rozpočet, jsou předmětem intenzivního jednání členů rady města. Po dokončení této etapy 
prací nás tak v příštím roce v Nové Čtvrti bude čekat ještě obnova technické infrastruktury 
ve zbývajícím rozsahu zástavby této lokality.

V uplynulém měsíci květnu vedení města pokračovalo rovněž v dalších důležitých investič-
ních záměrech města. Na základě podpisu kupních smluv a zápisu u příslušného katastrálního 
úřadu se město stalo majitelem klíčového pozemku a objektu domu v křižovatce ulic Růžová 
a Na Valech. Současní majitelé pak uvolní, v souladu s uzavřenou smlouvou, nemovitost do 
začátku příštího roku. V uvedeném území je ve spolupráci s Krajem Vysočina intenzivně při-
pravována pro rok 2015 realizace kruhové křižovatky, která má za cíl dořešit dlouhodobě ne-
vyhovující stav tohoto dopravního křížení silnic kraje a města. V budově SOŠ Jana Tiraye na 
ulici Tyršova byla zahájena úprava suterénu a zejména pak vestavba podstřeší vedlejší budovy,  
která umožní po svém dokončení přesunutí dislokovaného pracoviště z objektu v Lánicích. 
Uvolněné prostory objektu v Lánicích jsou již současně projekčně připraveny pro rekonstrukci 
a zřízení nových dvou tříd mateřské školy v patře objektu a zateplení celé budovy. Na uvedené 
zateplení jsme získali státní dotaci a spolu s již poskytnutou dotací na přírodní zahradu uvedené 
školky budou tyto finanční zdroje významnou podporou záměru vedení města na revitalizaci 
tohoto dlouhodobě neřešeného a zanedbaného objektu města.

Milan Vlček, starosta města

ZvEME vÁs

Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin
vás zve studio oriflame k návštěvě a “ochutnávce” výrobků
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 88, 2. patro info@oriflamevb.cz, 
Marcela Machalová tel: 607 909 462   www.oriflamevb.cz
Organizuje: Studio Oriflame, Marcela Machalová

od úterý 10. června do úterý 17. června 2014 Po–Pá od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.00 
do 15.30 hodin
vÝstava „ŽIvot v HarMoNII“
Slavnostní vernisáž v úterý 10. 6. v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Základní škola Tišnovská, Velká Bíteš
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Neděle dne 1. června 2014 ve 14.00 hodin
PoHÁDKovÝ lEs v náhradním termínu
Start u radnice postupně mezi 14. a 15. hodinou, cíl na farní zahradě. 
Pohádky, soutěže a hry, skákací hrad a trampolína.
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL

Neděle dne 1. června 2014 v 18.00 hodin
KarEl starŠÍ ZE ŽErotÍNa
Beseda s Davidem Rafaelem o osobnosti Karla staršího ze Žerotína a jeho počinech ve 
Velké Bíteši a okolí.
Výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Pondělí dne 2. června 2014 od 9.00 hodin
DEN DĚtÍ
Ukázka techniky a práce hasičů, záchranné služby, Policie ČR, spolupráce BESIP, ukázka 
práce záchranářského psa, dětské hry, skákací hrad a trampolína.
Prostranství před KD a dětské hřiště u sokolovny, Velká Bíteš. V případě nepříznivého po-
časí bude program přesunut do velké sportovní haly TJ Spartak a sálu KD.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
(Den dětí ICaKK od  9 do 12 hodin, Den dětí TJ SPARTAK od 14.30 hodin ve sportovní hale).
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak

Úterý dne 3. června 2014 v 18.00 hodin
MoDlItBa UZDravENÍ – FUNGUJE I DNEs?
Beseda s Per Cedergårdhem, švédským misionářem a kazatelem, který navštívil již přes 30 
zemí světa
Nádvoří Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Neděle dne 8. června 2014 ve 13.00 hodin 
oKrsKovÉ Kolo v PoŽÁrNÍM sPortU
Místo konání: fotbalové hřiště v Holubí Zhoři, v průběhu akce občerstvení, dětské hry, trampolína.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů, Holubí Zhoř

Neděle dne 8. června 2014 v 15.00 hodin
KrÁlovNIČKy 
Březské u Velké Bíteše
Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním obřadních zpěvů a tanců. Žehnání ratolestí 
v pátek 6. června při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
Organizuje: Obec Březské a Muzejní spolek Velkobítešska
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Čtvrtek dne 12. června 2014 ve 13.00 hodin
oslava 40. vÝroČÍ ZaloŽENÍ ŠKoly
Na Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116
Organizuje: Základní škola, Tišnovská 116, Velká Bíteš

Neděle dne 15. června 2014 od 14.30 hodin
FarNÍ oDPolEDNE
Na farní zahradě. V rámci farního odpoledne oslaví otec Bohumil 30. výročí od vysvěcení 
na kněze. Vystoupí sourozenci Macholánovi, občerstvení zajištěno.
Organizuje: Farnost Velká Bíteš

Neděle dne 15. června 2014 v 15.00 hodin
MlaDÉ BÍtEŠsKo
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Muzejním spolkem Velkobítešska

sobota dne 16. června 2014 ve 14.00 hodin
ZÁvoDy v MoDErNÍ GyMNastICE oDDÍlU tJ sPartaK
Kontakt: Jiřina Langová, tel. 731 562 772
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak

Pondělí dne 16. června 2014 v 16.00 hodin
DĚtsKÁ DÍlNIČKa v NÁMoŘNICKÉM stylU
V prostorách solné jeskyně
Vstupné 20 Kč. Čistě bílé tričko s sebou.
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

středa dne 18. června 2014 ve 14.00 hodin
PravIDElNÁ sCHŮZKa sENIorKlUBU
Tradičně v červnu beseda s myslivci a opékání špekáčků na myslivecké chatě.
Organizuje: Seniorklub

Pátek dne 20. června 2014 ve 14.00 hodin
vyPloUvÁME, aNEB PrÁZDNINy JsoU tU
Na farní zahradě
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček a Kolpingova rodina

Pátek dne 20. června 2014 v 18.00 hodin
roZloUČENÍ sE ŠKolNÍM roKEM
Bohoslužba s poděkováním za školní rok. Hry a soutěže pro všechny děti školou povinné. 
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V 19.00 hodin - táborák a hry na farní zahradě.
Skákací hrad a dobrá zábava zajištěna.
Organizuje: Farnost Velká Bíteš

Pátek dne 20. června 2014 v 17.00 hodin
ZÁBavovÁ BaNDa HsB roCK
Před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Občerstvení zajištěno, kýta na rožni
Organizuje: Restaurace „Naše bítešská“
 
sobota dne 21. června 2014 ve 20.00 hodin
PoUŤovÝ vEČEr s DECHovKoU
K poslechu i tanci hraje: Dechová hudba Doubravěnka a Houslová muzika Bítešan
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Od 17.00 hodin před kulturním domem posezení s občerstvením od restaurace „Naše bí-
tešská“, Živáňská pečeně na rožni
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
 
sobota 21. a neděle 22. června 2014 od 13.00 do18.00 a v neděli od 8.00 do 16.00 hodin
vÝstava KrÁlÍKŮ s KlUBovoU EXPoZICÍ KrÁlÍKŮ stŘÍBŘItÝCH MalÝCH
Výstava se koná v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č.55. Možnost zakoupit 
kvalitní chovná zvířata pro doplnění vlastních chovů.
Organizuje: Český svaz chovatelů, Základní organizace Velká Bíteš
 
Neděle dne 22. června 2014 v 8.00 a v 9.30 hodin
PoUŤ sv. JaNa KŘtItElE, BoHoslUŽBy
Hlavní host: kardinál Miloslav Vlk
Kardinál Miloslav Vlk bude sloužit druhou bohoslužbu v 9.30 hodin
V kostele sv. Jana Křtitele
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
 
Neděle dne 22. června 2014 od 13.00 hodin
PoUŤovÉ stEaKovÁNÍ
Před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace „Naše bítešská“
 
Neděle dne 22. června 2014 v 17.00 hodin
KlavÍrNÍ KoNCErt
Vystoupí Jana Rambousková a Petr Zapletal
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Jana Rambousková
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Úterý dne 24. června 2014 v 15.30 hodin
KNIHovNa PatŘÍ DĚtEM – Jedeme na prázdniny
V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček a Městská knihovna ve Velké Bíteši

středa dne 26. června 2014 v 7.20 hodin
EXKUrZE v MoravsKÝCH sKlÁrNÁCH KvĚtNÁ, PlavBa Po BaŤovĚ  
KaNÁlE - ZÁJEZD
Cena: senioři 370 Kč, ostatní 440 Kč. V ceně je doprava, vstup do sklárny a plavba lodí.
Odjezd: v 7.20 zastávka na sídlišti, v 7.30 ulice Za Potokem
Přihlášky:  Klub kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Seniorklub 

sobota dne 28. června 2014 v 9.00 hodin
vÝlEt Na KolE „vZHŮrU K PraMENŮM“ – K PraMENU BoBravy
Pramen Bobravy je záhadou, čeká nás náročnější expedice. Podle mapy pramení v lesích za 
Rudkou. Její pravý přítok potok Bílá voda má delší povodí a pramení v lesích za Zálesnou Zhoří.
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Neděle dne 29. června 2014 v 16.00 hodin
lEtNĚNÍ s PavlEM HElaNEM
Chata na Letné
Občerstvení zajišťuje Restaurace „Naše bítešská“ 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PŘIPravUJEME v MĚsÍCI ČErvENCI a srPNU:

Čtvrtek dne 10. července do neděle 13. července 2014 od 21.30 hodin (po setmění) – 
lEtNÍ KINEMatoGraF BratŘÍ ČaDÍKŮ
Filmy: Donšajni, Revival, Kandidát, Příběh kmotra
Před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle dne 10. srpna 2014 od 14.00 do 18.00 hodin 
NEDĚlNÍ PosEZENÍ PŘI DECHovCE
Účinkují: od 14.00 do 16.00 Dechová hudba Podhorácká muzika, od 16.00 do 18.00 De-
chová hudba Doubravěnka
Před kulturním domem (mokrá varianta v sále kulturního domu), Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

8



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

15. srpna – 17. srpna 2014 
MIstrovsKÉ PĚvECKÉ KUrZy s PEtErEM DvorsKÝM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Závěrečný koncert v kostele sv. Jana Křtitele – termín a čas bude upřesněn

ZPrÁvy Z raDNICE

vÝslEDKy volEB Do EvroPsKÉHo ParlaMENtU 

Přinášíme vám výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. 
května 2014 (Čr):
volební účast: 18,20 %

výsledky voleb ve velké Bíteši:
volební účast: 18,92%

redakce

9

16,13 %

ANO
2011

TOP 09,
STAN

ČSSD KSČM KDU-
ČSL

ODS Svobodní Piráti

15,95 %
14,17 %

10,98 %
9,95 %

7,67 %

5,24 % 4,78 %

volební strana % Hlasy
KDU-ČSL 31,26 236
ČSSD 15,76 119
KSČM 10,86 82
TOP 09 9,67 73
ANO 9,01 68
ODS 7,02 53
Piráti 4,37 33
Svobodní 3,44 26
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roZHoDNUtÍ raDy MĚsta
 
Rada města dne 21. května 2014 přijala následující usnesení:
Rada města rozhodla poskytnout nájemcům provozujícím podnikatelskou činnost v ob-
chodech v domech ve vlastnictví města Velká Bíteš Masarykova náměstí ve Velké Bíteši  
č.p. 5, 14, 84, 85 a 86 slevu ve výši 50% z nájemného po dobu šesti měsíců v roce 2014.

CEsta K vyŘEŠENÍ NEJKoMPlIKovaNĚJŠÍ KŘIŽovatKy  
vE MĚstĚ JE volNÁ

Město Velká Bíteš v květnu 2014 získalo definitivně do svého vlastnictví dům a po-
zemky od manželů Březinových u křižovatky ulic Růžová a Na Valech. To nám umožní 
výstavbu kruhové křižovatky, která by se měla uskutečnit v příštím roce. Cena za tyto 
nemovitosti ve výši 7,5 mil. Kč byla poměrně vysoká, nicméně jedná se o naprosto klí-
čové strategické pozemky. To, že je město odkoupilo, nám zajistí po dlouhé době mož-
nost vyřešení nejproblematičtější křižovatky ve městě. Navíc vlastnictví těchto nemovi-
tostí skýtá též možnost zbudovat záchytné parkoviště pro náměstí v jeho těsné blízkosti 
a případně též supermarket s tím, že město bude mít možnost ovlivnit jeho vzhled.

Aleš Koubek, radní

ŠKoly

ČErvEN v MatEŘsKÉM CENtrU BÍtEŠÁČEK

Pro pravidelné návštěvníky Mateřského centra Bítešáček v recepci solné jeskyně máme 
špatnou a dobrou zprávu. Tou špatnou je, že se opět uvidíme zase až v září, a tou dobrou, 
že pro Vás od nového školního roku chystáme nové větší prostory. Více nebudeme zatím 
prozrazovat, těšte se! 

Jako rozloučení s uplynulou sezónou jsme si pro Vás v pátek 20. června od 14.00 
připravili zábavné odpoledne na farní zahradě, které se bude odehrávat v námoř-
nickém duchu. Na děti čeká pestrý program plný soutěží a her. Nebude chybět 
ani oblíbený skákací hrad a trampolína. A protože nám pořádně vyhládne, na zá-
věr si opečeme buřtíky. Program je určen pro malé a předškolní děti. Jelikož se 
to celé bude točit kolem námořníků a pirátů, prosíme o vhodný převlek pro děti  
a třeba i pro maminky. Nemáte-li doma žádný kostým, neváhejte a přijďte v pondělí  
16. června do recepce solné jeskyně, kde si od 16.00 hodin v rámci dětské dílničky 
takové tričko či pirátský klobouk můžete sami vyrobit. Stačí vzít si s sebou čistě 
bílé tričko.
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Také v červnu bude opět knihovna patřit dětem. Tentokrát pojedeme na prázdniny 
vláčkem, lodí či letadlem, a to v úterý 24. června v 15.30 hodin. 

Na závěr chceme Vám všem popřát krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.

Petra Pařilová, Mateřské centrum Bítešáček

vÝlEt Do PlaNEtÁrIa v BrNĚ

V pondělí 5. května 2014 se děti ze školky na 
Masarykově náměstí a z Lánic vypravily na výlet do 
planetária v Brně. Nebyl to ale jen ,,obyčejný“ výlet. 
Pro děti byl odměnou za jejich celoroční snažení 
ve sběru papíru a plastových víček. Aktivně sbírali 
nejen děti, ale také rodiče. Za výtěžek ze sběru děti 
jely na výlet a ještě se naučily, že i ony svým přispě-
ním mohou pomáhat chránit přírodu. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí

vÝlEt Do EKoloGICKÉHo CENtra CHaloUPKy

V loňském školním roce se naše mateřská škola v rámci ekologické výchovy zapojila 
do mezinárodního vzdělávacího programu pedagogů. Výstupem - odměnou pro děti pří-
slušné mateřské školy byl výlet na vybrané ekologické centrum (Chaloupky, Lipka, Vídeň),  
a to zdarma. Uhradit jsme museli pouze dopravu. 

My jsme si vybrali ekologické centrum Chaloupky, se kterým spolupracujeme již něko-
likátým rokem.

Proto jsme se jedno dubnové dopoledne vypravili, vybaveni batůžky s pláštěnkami,  
do Zašovic u Třebíče na biofarmu.

Výlet jsme naplánovali záměrně až 
na jaro, protože jsme chtěli vidět na-
rozená mláďátka, což se nám částečně 
podařilo. Ovečky už svoje jehňátka 
provázely po pastvinách, ale kravička 
se nějak „zdržela“, tak telátko jsme ne-
viděli. Ale provázela nás zvědavá koza, 
pozdravili jsme mladého býčka, kro-
penaté slepice se předváděly jako na 
výstavě. Krásné prostředí Vysočiny ce-
lou idylku v prostředí zelených kopců 
jen dotvořilo.
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Neprocházeli jsme se jen venku, ale v prostředí stylové učebny jsme se také dozvěděli 
něco o chovu ovcí, o péči o ně – jak se stříhají, jak se upravuje a zpracovává vlna, děti 
si mohly vyzkoušet vyčesávání vlny, její zpracování na kolovrátku, také jsme zjistili co je 
plstění, které jsme si vlastnoručně vyzkoušeli a odvezli si „materiál“, ze kterého si můžeme 
klidně ušít i kabelku... Ochutnali jsme výborný sýr z kravského mléka, „opravdový“ jogurt 
bez jakýchkoliv úprav, také jsme si z poctivé kravské smetany utloukli máslo (děti tloukly 
jak o závod) …. chutnalo  znamenitě, děti se jen olizovaly….

A protože jsme měli štěstí, nepadla celé dopoledne ani kapka, ač celý týden byl opravdu ap-
rílový. Až jsme se rozloučili a nastoupili do autobusu, tak začalo pršet…Tak jsme se suší a plni 
zážitků vrátili do mateřské školy s tím, že se do Zašovic příští rok určitě znovu podíváme!

Fotky z výletu najdete na našich webových stránkách www.skolkavbites.com, informace 
o ekologickém centru Chaloupky najdete na www.chaloupky.cz.

Jana Krejčová, Mateřská škola Masarykovo náměstí 

ZPrÁva o ČINNostI ZÁKlaDNÍ ŠKoly saDovÁ

Koncepce školy je založena na vytváření komunitní školy, tedy školy, která je místem 
setkávání nejen rodičů a žáků, ale také dalších občanů, veřejnosti. Vytvoření podnětného 
klimatu školy potom předpokládá vytvoření kvalitních vztahů mezi žáky, učiteli, rodiči, 
zřizovatelem a veřejností. 

V první řadě se zaměřujeme na žáky, Snažíme se úžeji propojit činnost prvního a dru-
hého stupně, posilovat vztahy a činnosti mezi třídami, například vítání prvňáčků, loučení  
s deváťáky, pasování čtenářů. Podporujeme turnaje a soutěže. Na webových stránkách jsme 
vytvořili výukový portál. 

Snažíme se podporovat iniciativu žáků. Žákovský parlament je partnerem vedení školy. 
Společně jsme řešili například soulad zvonění, obnovení schránky důvěry, inzertní ná-
stěnku v šatnách. Parlament provedl a zpracoval dotazníkové šetření o sortimentu v bufetu, 
fotografické hodnocení prostor školy.

V oblasti výchovně vzdělávací považujeme za prioritu kvalitní jazykovou přípravu. Pro-
zatím jsme se věnovali budování pevných základů výuky cizích jazyků, a to po stránce or-
ganizační, definování koncepce a výstupů, vzdělávání učitelů. Vybavili jsme všechny jazy-
kové učebny pomůckami, nábytkem a projekční technikou. Nabízíme kroužky anglického 
jazyka.

Pokračujeme v rozšíření tělesné výchovy v 6. ročníku a v dělení předmětu na skupinu 
hochů a dívek v ročníku pátém. Žáci mají možnost navštěvovat tělovýchovné kroužky. 
Uskutečnil se lyžařský výcvikový kurz, letos i pro první stupeň. Místo zahraničního 
lyžařského zájezdu pořádáme jednodenní výjezdy, které považujeme za dostupnější. 
Intenzívně využíváme zimní stadion pro bruslení žáků. Žáci se zúčastňují (a úspěšně!) 
sportovních turnajů; vítáme pomoc SRPŠ, které uvolnilo finanční prostředky pro do-
pravu na tyto akce.
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Uspořádali jsme první výtvarný ateliér pro veřejnost (MYŠ-MAŠ). 
Jednou z priorit je zaměřit se na individualitu žáka. S tím souvisí stěžejní otázka kvalit-

ního systému hodnocení a sebehodnocení. 
Pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) zajišťujeme konzultace, individu-

ální plány, vedení pedagogů. Zajistili jsme asistenty pedagoga, osobního asistenta. Zavedli 
jsme specializované hodiny výuky pro žáky se SVP pod vedením speciálního pedagoga.

Vypracovali jsme krizový plán řešení šikany. Zavedli schránku důvěry v budovách a na 
webových stránkách školy. Zajistili jsme další vzdělávání pedagogů v oblasti vztahů a roz-
lišování šikany. 

Pro zlepšení předávání informací mezi pedagogy, mezi rodiči a školou a pro efektivní 
využití speciální péče jsme na škole zřídili Školní poradenské pracoviště. Poskytuje pora-
denství pro žáky, rodiče, pedagogy a vedení.

Snažíme se zvýraznit žáky, kteří mohou být příkladem. Proto navyšujeme počet pochval 
ředitele. Žáci, kteří si zaslouží výrazné ocenění, dostali knižní poukázky (vloni 32 žáci).  
Ve spolupráci se zřizovatelem jsme zavedli nové ocenění - cenu starosty, která je určena pro 
výjimečné žáky. SRPŠ nám zase nově finančně zajišťuje cenu Fair play.

Došlo ke zrušení nepovinných předmětů s výjimkou náboženské výchovy. Z důvodu 
úspory finančních prostředků upřednostňujeme formu kroužků. V rámci mimoškol-
ních aktivit jsme vytvořili bohatou nabídku zájmových kroužků; tuto nabídku rozši-
řujeme (i s pomocí bítešských občanů). Nabízíme každý rok kolem 20 kroužků. Další 
kroužky nabízí školní družina. Došlo k posunu od kroužků doučovacích k rozvíjení mi-
moškolních aktivit. Pro nabídku volnočasových aktivit je přínosem spolupráce s DDM 
Velké Meziříčí - na škole pořádá kroužky, které vedou naši učitelé. To umožňuje širší 
nabídku, nižší cenu pro žáky a lepší materiální zajištění kroužků. Zavedli jsme evidenci 
kroužků a nepovinných předmětů. 

Kvalitu výuky, především ve vztahu k bydlišti, zvýší i Regionální učebnice. Tu vy-
tvořili někteří učitelé v rámci projektu v roce 2011. Podařilo se nám za pomoci SRPŠ,  
města a sponzorů zajistit aktualizaci a dotisk s tím, že učebnice bude za dotovanou cenu 
přístupná každému žákovi od 3. třídy a je přístupná i veřejnosti.

Ve školní družině jsme se zaměřili především na zvýšení pestrosti činnosti a projektů 
(např. Ptáčci v zimě, Knížka, Můj kamarád). Zavedli jsme kroužky (keramika, tvořivá 
dílna, aerobik, zpívání aj.). Kromě toho probíhaly kurzy (pletení z papíru, výroba mýdel);  
tyto kurzy vedli rodiče nebo vychovatelky družiny. Založili jsme webové stránky družiny  
s pravidelně aktualizovanou prezentací. S ohledem na nárůst žáků 1. tříd jsme vytvořili kri-
téria pro přijetí žáků do školní družiny. Od 1. září 2014 je zajištěno navýšení kapacity školní 
družiny ze 120 na 150 žáků (ze 4 na 6 oddělení).

Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel a programy zdravé výživy pro žáky. Jídelní lís-
tek školní jídelny je doplňován o netradiční komodity - jáhly, pohanka, kuskus. V prů-
běhu školního roku byli žáci seznamováni s cizokrajnými kuchyněmi (mexická, ruská, ital-
ská, slovenská, čínská) nebo s tradičními pokrmy (Mikulášský oběd, období velikonoční,  
vánoční, staročeská kuchyně). Školní jídelna vytvořila i řadu vlastních receptur.
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Upřednostňujeme další vzdělávání pedagogů přímo na škole, nabízíme je i učitelům  
z okolních obcí. Podporujeme ukázkové a vzájemné hospitace učitelů. 

rodiče jsou nedílnou součástí školy. Proto s nimi chceme spolupracovat velmi inten-
zívně a pravidelně, plně je informovat.

Spolupráce vedení školy se SRPŠ a třídními důvěrníky je kvalitní. Pomáhá financovat 
především dopravu na soutěže a exkurze, příspěvek na kurz lyžování a plavání. SRPŠ při-
spělo na dotisk Regionální učebnice. Výrazně podporuje reprezentaci školy (doprava na 
turnaje a olympiády). Zavedli jsme operativní e-mailovou komunikaci třídních důvěrníků 
s vedením školy. Podle mého názoru má SRPŠ fungovat jako svéprávný orgán – partner 
ředitele a ne jeho nástroj. O tom vedeme diskuzi.

Za důležité považujeme informování veřejnosti o práci školy. Využíváme pravidelně 
měsíčně Zpravodaj města, časopis Exit a vývěsky školy ve městě. Podrobné, aktualizované 
informace jsou potom na webových stránkách školy. Pořádáme Den otevřených dveří.

Klademe důraz na partnerství a spolupráci s  organizacemi působícími v městě i regionu. 
Úzce spolupracujeme s městskou knihovnou, podílíme se na projektu První brněnské stro-
jírny. Snažíme se aktivně podílet na životě města (kulturní vystoupení). Tradičně pořádáme 
Svatováclavský pochod.

Úspěšně jsme oslovili občany a ti vedou kroužky (paličkování, sportovní, bonsaje),  
či nově zřízené přednášky pro veřejnost (rodokmeny, druhý pilíř penzijního spoření,  
kyberšikana).

Navázali jsme úzkou spolupráci se ZŠ v Křoví a v Katově, se školami obcí, z nichž přicházejí 
žáci na druhý stupeň, a s mateřskými školami U Stadionu i Masarykovo náměstí ve Velké 
Bíteši a v Přibyslavicích. Se všemi zmíněnými školami uskutečňujeme metodické návštěvy.

Pro zajištění kvality řízení jsme provedli opravy organizačního řádu a organizační struk-
tury, platový předpis a aktuální náplně práce byly uvedeny do souladu s organizačním řá-
dem, zajištění chybějící Smlouvy o výpůjčce a smlouvy s ENCOMem. Zavedli jsme některé 
nové nástroje přenosu informací - porady vedení školy a z nich vzešlý týdenní plán práce, 
pravidelné neformální týdenní porady na I. a na II. stupni. 

Probíhají pravidelná jednání ředitele školy s vedením města. Na nich jsou předkládány 
informace o provozu školy a průběhu školního roku, vedení města je informováno o všech 
záměrech školy.

V personálních záležitostech jsme provedli optimalizaci úvazků (zrušení nepo-
vinných předmětů, sloučení málo početných tříd 2. ročníku). Zajistili jsme asistenty 
pedagoga. 

Během prvních dvou let jsme museli zvládnout náročné personální situace - nadbytek 
pracovníků, kompletně nové vedení školy, změna hlavní účetní, dlouhodobá nemoc uči-
telky, změna pravidel pro přiznání osobního asistenta.

V oblasti ekonomicko-správní se zaměřujeme na zpracování vnitřní dokumentace,  
evidenci a inventarizaci materiálu.

Došlo k vytvoření účinného kontrolního systému, směrnice k operativní evidenci 
majetku, ke stanovení pravidel pro přebírání zakázek, k zavedení předběžné řídící kon-
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troly u požadavků. Vytvořili jsme evidence klíčů a systém číslování místností, zavedli 
evidence razítek.

Vytvořili jsme pravidla a smlouvy k pronájmu tělocvičen a dalších prostor (venkovního 
hřiště, běžeckého oválu). Vyčíslili jsme náklady na provoz. Všechny pronájmy máme od 
září 2012 ošetřeny smluvně. Vybírání nájmů je vedeno přehledně v účetnictví školy. Ve spo-
lupráci se zřizovatelem je zřízena funkce správce hřiště. Upřednostňujeme práci s mládeží 
a chceme rozšiřovat prostor pro veřejnost, plně využít možnosti tělovýchovných zařízení. 
Tyto prostory veřejnosti nabízíme. 

V rámci inventarizace byla provedena fyzická kontrola veškerého majetku, jeho důsledné 
označení, prokazatelná evidence a účetní zpracování, vytvoření místních seznamů, vytvo-
ření návrhů na odpisy a likvidace neupotřebitelného majetku za posledních několik roků. 
Zaměstnanci byli pověřeni správou majetku, byla stanovena jejich odpovědnost.

Vytváříme systém objednávek pomůcek tak, aby byly zřejmé požadavky a jejich finanční 
náročnost, aby bylo možné nákupy plánovat a sledovat jejich vliv na rozpočet. Máme zpra-
covaný plán obnovy nábytku, plán nákupů a plán oprav.

Při péči o prostory školy chceme udržovat úroveň vybavení moderními didaktickými po-
můckami a soustavně zlepšovat vzhled prostor školy. Zavedli jsme výzdobu chodeb pracemi 
žáků, vystavili jsme trofeje z turnajů ve vchodu do školy. Zahájili jsme barevné vymalování 
budov, nakoupili nové tabule do šesti tříd, nový, stavitelný žákovský nábytek do šesti tříd.

Byly vybaveny další učebny projekční technikou. Vytvořili jsme druhou počítačovou 
učebnu na Sadové a vybavili ji počítačovými stoly. Opravili jsme žaluzie v obou budovách 
a doplnili zatemnění.

Zabezpečili jsme režim vytápění budov – zajištění přijatelné teploty, montáž termostatic-
kých ventilů a doplnění radiátorů v budově na Tišnovské.

V letošním roce chceme upravit dispozice prostor školní družiny, provést nutné opravy  
a pokračovat ve vymalování a vybavování žákovským nábytkem.

Zdeněk Strašák, ředitel 
Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

ZPrÁvy ZE ZÁKlaDNÍ ŠKoly saDovÁ

Milí čtenáři,
jaro už propuklo naplno a přináší stále nové a nové zážitky. Jimi se to hemží i v naší zá-

kladní škole. Samozřejmě nemůže být řeč o zimním spánku ve školních lavicích, ale teď na 
jaře jsme i my – žáci a učitelé o poznání aktivnější. Pojďte se s námi ohlédnout za akcemi, 
které se uskutečnily v minulém měsíci.

Na prvním stupni si přišli na své třeba milovníci umění. Paní učitelka Olga Čermáková 
připravila na 9. duben 1. ročník recitační přehlídky pro žáky 3. až 5. ročníku. Jak sama 
poznamenává, vystoupili vždy tři zástupci z každé třídy. Přehlídky se zúčastnili i žáci ze 
ZŠ Křoví. Celkem si 29 velmi šikovných přednášejících vyposlechlo humorné, milé i vážné 
básně českých autorů.
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Stejně jako předchozí roky, i letos 
se pokračuje v plaveckém výcviku 
žáků třetích tříd. Ti jsou rozděleni 
podle plaveckých schopností do ně-
kolika skupin. Během deseti lekcí, 
jež absolvují v Kuřimi, se seznamují 
s technikou základních plaveckých 
stylů pod dohledem zkušených pla-
veckých instruktorek. Na závěr vý-
cviku potom prokáží, že zvládnou 
uplavat určitý počet metrů. Většina žáků se na každou lekci plavání těší, říkají třídní učitelky 
třetích tříd – Ilona Brůžičková, Irena Nováková a Jitka Schwarzbachová. Snad malé plavce 
potěší informace, že kurz plavání bude pokračovat také ve čtvrtém ročníku.

V osmém a devátém ročníku se žáci vzdělávají nejen v předmětech, které jsou povinné 
pro všechny. Připraveny jsou pro ně i předměty povinně-volitelné, ty si volí na konci sedmé 
třídy. V letošním roce je jedním z povinně volitelných předmětů v deváté třídě ruský jazyk. 
Ten po několikaleté odmlce znovu získává své příznivce. Hodiny ruského jazyka nechá-
peme jen jako možnost seznámit se s gramatikou, azbukou a správnou výslovností. Žáci 
se zajímají též o ruskou historii, kulturu, tradice a také zajímavá aktuální témata. Nedávno 
jsme si např. ve výuce povšimli XXII. zimních olympijských her. Žáci si vybrali některé  
z významných ruských sportovců a připravili o nich krátké referáty jak v ruském, tak čes-
kém jazyce. Procvičili si tím i psaní na počítačové klávesnici, které v případě azbuky není 
úplně jednoduché. Referáty nyní zdobí nástěnku ve škole. Paní učitelka Eva Čermáková 
věří, že pomohou oslovit další zájemce z řad žáků o výuku ruského jazyka.

Na druhém stupni školy ještě zůstaneme, a to v hodinách dějepisu. Jedním z probíraných 
témat je holokaust. V souvislosti s druhou světovou válkou není možné toto slovo a jeho obsah 
obejít. Žáci si připravili referáty, dotkli se otázky židovského i romského holokaustu, zabrousili 
do dávné historie obou etnik, hlavně se však zabývali problematikou související s válkou - ži-
dovské zákazy, ghetta, koncentrační tábory, potrestání válečných zločinců, památníky obětem 
holokaustu. V květnu žáky čeká tematická exkurze do koncentračního tábora v Terezíně, díky 
svým nabytým znalostem na ni budou lépe připraveni  - věří učitelka Eva Čermáková.

Je samozřejmé, že se my učitelé rádi pochlubíme dobrými výsledky našich žáků  
v nejrůznějších soutěžích. Letos, stejně jako uplynulé roky, se naše škola zapojila mj. do 
matematické a logické olympiády. V prvně jmenované matematické olympiádě postou-
pilo 13 žáků ze základního školního kola do kola okresního. V něm se nejlépe vedlo 
Dominiku Vondruškovi z 6. A, který v konkurenci 67 dětí skončil na obdivuhodném 
2. místě. Podobně úspěšný byl také Filip Zeman ze 7. A, jehož od medailového místa 
dělily pouhé dva body.

Mensa ČR pořádá logickou olympiádu. Jejím cílem není ukázat  „nabiflované“ vědo-
mosti, ale schopnost rychle, samostatně a kreativně reagovat na zadaná témata.     
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Do soutěže se zapojilo 10 dětí v kategorii mladších žáků a 19 v kategorii starších žáků.  
Ti nejlepší postoupili do krajského kola, jež proběhlo v Havlíčkově Brodě na konci listo-
padu. Našimi nejúspěšnějšími reprezentanty ve velké konkurenci se stali Tereza Kučerová 
(5.B) – 18. místo a Ondřej Zeman (8.A), který skončil na 26. místě. 

Paní učitelka Iva Syslová, pod jejíž záštitou proběhla školní kola obou olympiád, děkuje 
všem dětem za účast a skvělou reprezentaci školy. 

V rámci semináře a praktik z pří-
rodopisu se pod záštitou organizace 
Sirius Třebíč uskutečnil 2. dubna 
naučný program o psech. Mgr. Lu-
děk Trojan, jehož pozvali vyučující 
semináře, Renáta Pelánková a Lu-
káš Dočkal, seznámil žáky s prací 
canisterapeutických psů, povídal 
jim o využití canisterapie v praxi  
a nakonec došlo i na praktické 
ukázky práce, při které se žáci dostali 
do přímého kontaktu s canisterapeu-
tickým psem Chestrem z Peršlu.

V naší základní škole se nezapomnělo ani na jarní svátky – Velikonoce. Oslavili je přede-
vším žáci prvních a druhých tříd. 

Ilona Lišková jako třídní učitelka první třídy poznamenala, že velikonoční atmosféru 
bylo cítit v prvních třídách již od pondělí 14. dubna. Děti vyprávěly o velikonočních 
zvycích, které doma dodržují, v českém jazyce i matematice plnily úkoly s velikonoční 
tématikou. Nezapomnělo se ani na malování kraslic, velikonoční hry či jarní písničky. 
Největší radost však dětem udělal příchod jejich velkých kamarádů z devátého ročníku. 
Společně vyráběli velikonoční výrobky z papíru a přírodních materiálů. Moc se jim 
povedly.

Druháci si pro nové informace o Velikonocích zajeli do Střediska ekologické výchovy 
– na Ostrůvek do Velkého Meziříčí. Jak se slaví Velikonoce v Anglii nebo třeba v Itálii? 
Na to vám již každý druháček bude umět odpovědět. Lektoři z Ostrůvku si rozdělili 
děti do skupin a prakticky vysvětlili tradice velikonočních svátků v různých částech 
světa. Paní učitelka Marcela Doubková prozradila, že součástí programu byla i výroba 
krásného velikonočního zajíce ze sena. Tímto způsobem Ostrůvek odstartoval týdenní 
projekt Velikonoce.

A děti z první, druhé třídy a ty, které navštěvují školní družinu, se ani nenadály  
a velikonoční ozdoby vystřídali čarodějnice a čarodějové. Druháci prošli hustý les, 
vylezli na strom, zažili bouřku, silný vítr, nohy se jim bořily do bahna. Hlavní ča-
rodějnice připravila čarodějné úkoly a dle receptu si všichni připravili lektvar zapo-
mnění. Rázem byla fuč podstatná jména i násobilka.:-) Nevadí. V květnu to všechno 
jistě zase doženou.
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30. dubna začala „Čarodějná škola“ v prvních třídách. Nejdříve jsme si povídali o původu 
a smyslu lidové tradice – pálení čarodějnic. Poté „čarodějky a čarodějové“ zábavnou formou 
opakovali učivo matematiky i českého jazyka. Také malovali čarodějnice, pojmenovávali 
je, zpívali o nich písničku, vymýšleli recepty na lektvary a cvičili s „košťaty“. Po skončení 
„Čarodějné školy“ jsme se všichni těšili na opravdový „čarodějnický“ večer, prozradila nám 
paní učitelka Ilona Lišková.

Na děti v školní družině čekalo ještě „Čarodějnické odpoledne“. V jeho průběhu si děti 
společně přečetly čarodějnickou pohádku a mohly si vyrobit čarodějnické masky. Potom si 
kluci i holky zasoutěžili v přírodní zahradě a opekli si špekáčky.

Zvolit si tu správnou školu a později povolání není zrovna jednoduchá záležitost. Našim 
žákům se pokoušíme pomoci v jejich hledání projektem Volba povolání. Ten letos připravili 
třídní osmých tříd – Renáta Pelánková, René Křípal a Veronika Bártová na 22. duben.

Projekt proběhl formou exkurze do vybraných firem a organizací se sídlem ve Velké 
Bíteši a okolí. Děti dostaly možnost podívat se např. do mateřské školy, do zahradnictví,  
na SOŠ Jana Tiraye nebo do několika prodejen (ZZN, KA STAV, Stamat a STIHL),  
nejvzdálenější bylo Dálniční oddělení policie Domašov. Žáci měli za úkol zjistit informace  
o provozu těchto firem a organizací a vytvořit prezentace, které si vzájemně předvedli  
v rámci programu Dne Země. Třídní učitelé osmých tříd děkují zástupcům všech zmíně-
ných firem za ochotu a laskavý přístup k této akci.

Ani na jaře nezapomínáme žít kulturně. 22. dubna, v letošním školním roce již po-
čtvrté, jsme se vypravili do divadla. Z repertoáru MdB  jsme si vybrali pohádku Sněhu-
rka a sedm trpaslíků.  Možná jsme se trošku báli, že se budou žáci cítit už příliš velcí na 
pohádky. Naše obavy však byly zbytečné, pohádka byla tak vtipná, že jsme se nakonec 
smáli a pobavili úplně všichni. A z „deváťáků“ tak opadl stres související s přijímacími 
zkouškami, které v tento den mnozí absolvovali.  Dva z nich, Pavel Majewski a Pepa 
Zachoval se shodli, že se jim divadlo jako pokaždé líbilo a že na ně budou rádi vzpomí-
nat. Ani nevíte, jak to organizátorky divadelních zájezdů – Evu Čermákovou a Renatu 
Pohankovou těší.
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Pozvání na besedu o cestování od paní učitelky Jaroslavy Cendelínové opět přijal pan 
Kocůrek. V úterý 15. dubna 2014 se s žáky 6. až 9. tříd podělil o své cestovatelské zážitky.  
A tak se díky němu podívali do Řecka, USA a do Indie. Jistě to nebyla jeho poslední ná-
vštěva u nás ve škole.

Každoročně jezdí 9. ročníky na exkurzi do Informačního centra Jaderné elektrárny Du-
kovany. Letos to kvůli jeho rekonstrukci nebylo možné, proto paní učitelka Vlčková přijala 
nabídku IC a pozvala jejich zástupce do naší školy. Ve středu 16. dubna se žáci devátých 
tříd shromáždili v učebně fyziky a jadernou elektrárnu jsme si prošli alespoň virtuálně. 
Poté paní Kružíková  z JED erudovaně odpovídala na otázky žáků a podivovala se nad tím,  
že ve Velké Bíteši máme zvídavější děvčata než chlapce. Některé otázky Karolíny Halouzkové 
a Katky Jeřábkové byly velmi zajímavé a hodně odborně zaměřené. Beseda byla zajímavá  
a žáci si odnesli mnoho nových poznatků.

Eva Čermáková

DEN ZEMĚ PoDlE aMosE

Den Země se 
obvykle spojuje  
s očistou pro-
stranství kolem 
nás, k pozasta-

vení se a přemýšlení k tomu, co nám ta naše 
Země poskytuje, proč a jak ji neničit....

Pro oslavu tohoto dne jsme si s dětmi naplá-
novali zahradní práce na školní zahradě. Spo-
jili jsme práci s odpočinkem a vzešel z toho 
příjemně strávený den plný zábavy a pona-
učení. Počasí nám přálo a naše počínání nám šlo pěkně od ruky. Uklidili jsme prostranství 
kolem školy a dokončili jsme záhon pro květnatou louku. I bylinková spirála potřebovala 
trochu naší péče. To vše za doprovodu rytmů hraných na africké bubny djembe, na které 
se učíme hrát.

A jako odměnu za vykonanou práci jsme si opekli buřtíky.  Milý Ámosi - tohle byla akce 
úplně dle Tvé myšlenky -  „Škola hrou“.

Jitka Kalinová 

aKCE: „ČIstÁ vysoČINa 2014“

Akce, jak už sám název napovídá, se zaměřuje na úklid veřejných prostranství v našem 
kraji. Je stále s  podivem, přestože tato akce neprobíhá poprvé, že je neustále plno odpadků 
povalujících se v parcích, kolem hřišť, cest, silnic! Naše škola se pravidelně zapojuje, pro-
tože se snažíme děti vést ke kladnému vztahu k prostředí, přírodě, svému okolí. Ovšem 
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těžko se jim vy-
světluje, proč lidé 
odpadky vyhazují 
volně po okolí, 
když máme od-

padkové koše, kontejnery na třídění odpadu 
a sběrné dvory. Na to snad není ani odpověď. 
Chceme mít čisté prostředí kolem sebe a co je 
čisté, to je vlastně zdravé. Jediné, co můžeme 
poradit, je toto: „Nekupujte odpady, ať si ne-
musíte lámat hlavu s jejich tříděním a odklá-
dáním do odpadkových košů.“

Akce Čistá Vysočina je veřejná. Přihlášky se zasílají v rozmezí února a března. 
Přihlášení je velmi jednoduché a vypisuje se jen místo, kde se bude provádět 
úklid a který termín se nám hodí. Následně tyto informace slouží pro organizaci,  
která zajišťuje pytle na sběr odpadků a jejich následný odvoz. Úklid se koná během 
dubna. Mohou se zúčastnit neziskové organizace, školy i jednotlivci. Více informaci 
naleznete na stránkách:

http://www.zdravykrajvysocina.cz/aktuality/cista-vysocina-2014. Přihlaste se příští rok 
také, ať máme kolem sebe krásno.

Chtěla bych moc pochválit naše žáky, kteří se účastnili, přestože nám vůbec nevyšlo po-
časí. Absolutně bez sebemenšího reptání nebo projevů nechutě a nelibosti šli sbírat s úsmě-
vem!    A poděkování patři i paní ředitelce, která, než jsme přišli (zmrzlí a mokří), navařila 
plný hrnec čaje. 

„Chtějme mít čisto všude, nejen na místech, která vlastníme!!!“

Jitka Kalinová, koordinátor EVVO

KUltUra

vÝstava BoNsaJIstŮ KE DNI MatEK

Je mi milým posláním opět zhodnotit naši bonsajovou výstavu konanou v sobotu  
10. května 2014. I když to zpočátku vypadalo, že možná žádná výstava nebude. Nakonec 
však ani krupobití v pátek 2. května nepřekazilo výstavu bonsají ke Dni matek. Již čtvrtou. 

Návštěvníci mohli kromě bonsají opět vidět i vystoupení dětí z MŠ U Stadionu. A je nutno 
říci, že se paní učitelka Neklapilová zhostila „kulturní vložky“ naší výstavy skvěle. Na slu-
níčkem vyhřátém nádvoří ZUŠ děti svým maminkám předvedly, co vše se ve školce naučily.  
Ať už s hudebním doprovodem nebo bez něj, s úsměvem poslouchaly svoji paní učitelku na 
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slovo a opravdu se snažily. Určitě za-
slouženě tak dostaly po svém výstupu 
sladkou odměnu pro sebe a kytičku 
pro své maminky.

Na výstavě bylo několik druhů ja-
lovců, mochna, javor či habr. Avšak 
obecně řečeno, určitě převažovaly 
rostliny jehličnaté, které jsou právě 
nyní v lepším stavu, než kroupami 
potlučené listnáče.

Na závěr mi dovolte poděkovat MŠ 
U Stadionu za doprovodný program  
a vedení ZUŠ za propůjčení výstav-
ních prostor. A vám, vážení návštěvníci, děkuji taktéž a těším se s vámi zase někdy příště na 
výstavě na viděnou. 

Fotky z výstavy najdete už nyní na našich stránkách www.bonsajova.banda.cz.

Za Bonsajisty Brněnska a Bítešska Jiří Jašek

v BÍtEŠI HŘMĚly Motory

Ve čtvrtek 8. května 2014 proběhlo 
již 8. žehnání motorek ve Velké Bíteši. 
Tentokrát se žehnání konalo na par-
kovišti u První brněnské strojírny. Po 
14 hodině pronesl tradiční přímluv-
nou modlitbu Motorkář Bob – P. Bo-
humil Poláček. V průběhu akce hrála 
rocková kapela Robur-rock. Na závěr 
zdařilé akce proběhla spanilá jízda.

David Dvořáček

BÍtEŠsKÁ NoC KostElŮ PŘIlÁKala stovKy 
NÁvŠtĚvNÍKŮ

tajuplnou atmosférou přilákal bítešský kostel sv. Jana Křtitele několik set návštěv-
níků, kteří si nenechali ujít tamní Noc kostelů. Podařenou dramaturgii, jejíž hlavní au-
torkou byla Michaela Hanzelková, si pochvalovali.

„Noc kostelů tady ve Velké Bíteši byla zážitkem. Opravdu se organizátorům povedla,“ 
pochválila program Jana Dofková. Noc otevřela hra pro děti o svatém Janu Křtiteli. Po diva-
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delním představení a prohlídce kostela následovala slavnostní bohoslužba. Při mši se kostel 
výrazně zaplnil i návštěvníky, kteří do kostela běžně nechodí. Zazněly při ní písně Jana 
Badala – bítešského faráře a hudebního skladatele. 

Hlavní program se nesl ve znamení hudby.  
S velkým ohlasem se setkala zejména místní fol-
ková skupina Žalozpěv, která si vydobyla velké 
renomé a bouřlivý aplaus návštěvníků. Sladkou 
tečkou byl pak Tišnovský komorní orchestr, 
který předvedl Mozartovu Symfonii concer-
tante Es dur. Ke zmíněné tajuplnosti přispělo 
nevšední nasvícení kostela. Boční kapli návštěv-
níci viděli v modré barvě a presbytář v sytě žluté, 
což jsou barvy Velké Bíteše. 

Poslední roky přinesly velkobítešskému 
kostelu rozsáhlé opravy, pravděpodobně nej-
větší za posledních 200 let. Kostel se může po-
chlubit novou střechou, vnitřní i vnější fasá-

dou a jeho interiér pravidelně rozezvučí nové varhany, na které Bítešští mezi sebou vybírali 
několik let. Město Velká Bíteš od farnosti převzalo do své správy hradby, které se rovněž 
dočkaly rozsáhlých oprav. V tomto měsíci se naplno rozeběhla oprava vnitřku kostelních 
věží, které poskytnou adekvátní prostředí návštěvníkům. Noc kostelů byla poděkování těm, 
kdo se o opravy kostela zasloužili.

Ladislav Koubek

PoDĚKovÁNÍ Za PŘÍPravU aKCÍ

Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě bohatého programu Noci kostelů a Pohádko-
vého lesa. Bez spolupráce a úsilí desítek pomocníků by nebylo možno tak krásné akce uspo-
řádat. Přejeme si, aby Pohádkový les v náhradním termínu provázelo pěkné počasí a aby si 
z něj rodiny s dětmi odnesly opravdový zážitek.

Ladislav Koubek
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vÝstava oBraZŮ toMÁŠE laJKEPa

Nadpis článku je vlastně tro-
chu zavádějící. Měl by být rozšířen  
o sdělení jako třeba: „Výstava ob-
razů Tomáše Lajkepa a pohled do 
autorových myšlenkových pochodů 
a glos, které jsou nedílnou součástí 
jeho děl a případně uvádějí jejich 
pochopení na správnou míru.“

Mnohé práce jsou pozname-
nány pobytem v Bruselu, jak 
opět sdělují poznámky, připojené  
k jednotlivým obrazům a nutno 
říci, že za nejvhodnější považuji teď 
slovenské slovo „svojsky“- svojsky 
připevněné na lístcích papíru, nalepených k rámu či vedle. I to je součást letory doktora Laj-
kepa. Patří to k němu a doufám, že to nikdo neopraví. Do umělcova díla se nemá zasahovat.

Vernisáž se nesla lehce a v přátelsky neškrobeném tónu. Podnět tomu dali už svým skvě-
lým hudebním vystoupením sourozenci Macholánovi, jejichž výběr skladeb jakoby odpo-
vídal duchu výstavy.

I návštěvníci budili dojem, že vnímají věci tak, jak jim byly podávány. Hudbou počínaje 
a dobrým vínem konče.

O autorovi promluvil vtipně, zasvěceně a krátce jeho přítel, Ing. Karel Špalek, spolupra-
covník Českého rozhlasu.

Slova Tomáše Lajkepa si co do vtipu nezadala s  předřečníkem; představil některé své 
obrazy, charakterizoval je a udal důvod a místo vzniku. Ráda se podělím s vámi o jeho od-
pověď na dotaz, zda svoje obrazy prodává. Nepřesně cituji:“ ….neprodávám. Je to kalkul. 
Teď by to bylo pár tisícovek, po stu létech se jejich cena určitě zvýší….“

Jak už věděla Božena Němcová, ne všichni návštěvníci výstavy budou spokojeni. Tomáš 
Lajkep maluje svoje obrazy z radosti z tvoření pro sebe a pro ty, kteří určitě rádi přijdou na 
jeho příští výstavu.

Zora Krupičková

MIstrovsKÉ CEMBalo KorUNovalo 17. sEZÓNU BHP

Podle latinského úsloví „finis coronat opus“ se snažíme, aby závěrečný koncert 
sezóny byl výjimečný. Soudím, že i letos se tento záměr zdařil ke spokojenosti všech 
posluchačů.

Nezvyklý byl už příjezd protagonistky – profesorka Barbara Maria Willi vystoupila z linkového 
autobusu Za Potokem kolem čtvrté odpoledne. Potom jsme u kávy čekali, až dorazí cembalo –  
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Tomáš Lajkep na vernisáži. Foto: Silvie Kotačková
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a až tehdy jsem se dozvěděl, 
že ve Velké Bíteši bude mít 
svoji premiéru právě dokon-
čené cembalo bílovického 
mistra Víta Bébara, které je 
určeno pro rakouský Graz. 
Kvůli setrvalým dopravním 
problémům na dálnici jsme 
čekali až do tři čtvrtě na šest. Je 
pravda, že už jsem začínal být 
lehce nervózní, když jsem si 
uvědomil, kolik má cembalo 
strun, které je potřeba naladit 
ještě před koncertem. 

V 19 hodin bylo vše v pořádku a na „pódium“ nastoupilo žákovské kytarové kvarteto 
ZUŠ ze třídy Ondřeje Sedláka, které letos stálo na stupni vítězů v krajském kole celostátní 
interpretační soutěže ZUŠ. Výborným výkonem připravili jeviště cembalistce, jejíž jméno 
vyslovují s úctou v celé Evropě – Barbaře Marii Willi. Skladby velikánů baroka – Bacha, Ra-
meaua či Couperina naplnily sál. Vůbec nevadilo, že cembalo je vlastně velmi tichý nástroj 
bez možnosti dynamiky. Paní Willi si nás svou hrou stoprocentně získala. Navíc nezapo-
mněla ani na to, že je pedagožkou, a velmi šarmantně a zasvěceně uvedla program svého 
recitálu.

Přestávka koncertu byla tentokrát také nabita dějem – děti, které během sezóny sbíraly 
razítka na jednotlivých koncertech, se dočkaly odměny. Nikdo neodešel s prázdnou – ve hře 
byla mimo jiné hudební pexesa, CD podepsaná interprety z koncertů BHP, hlavní výherce 
si odnesl společenskou hru o klasické hudbě. A všichni si pochutnali na oblíbených „muzi-
kálových řezech“ s houslovým klíčem. Ti posluchači, kteří nebyli na soutěži zainteresováni 
ani jako rodinní příslušníci, vytvořili těsný hlouček kolem novotou vonícího cembala a jeho 
tvůrce. Vít Bébar by mohl na zvědavé otázky odpovídat snad do půlnoci, a tak až gong udě-
lal místo u nástroje paní Willi. V druhé polovině koncertu předvedla stejně úžasný výkon 
jako před přestávkou. 

Barbara Maria Willi korunovala svým koncertem 17. sezónu. Ještě, že jsme šli.
Otto Hasoň

MoDlItBa UZDravENÍ - FUNGUJE I DNEs?

Městské muzeum ve Velké Bíteši Vás zve na třetí přednášku v rámci cyklu „Prameny dě-
dictví a naděje“, která  bude pojednána jako rozprava z Per Cedergårdhem, vystudovaným 
Švédským architektem, který již přes 30 let cestuje po celém světě s poselstvím evangelia 
a sloužil v zemích jako je Indie, Ukrajina, Rusko, Arménie, Španělsko, Kanada, Thajsko, 
Indonésie a Papua Nová Guinea.
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Rozprava se uskuteční v úterý 3. června od 18 hodin na nádvoří bítešského městského 
muzea na Masarykově náměstí 5. V případě špatného počasí ve velkém výstavním sále. 
Večer bude také obsahovat doprovodný hudební program.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši  

INForMaCE Pro sPolUoBČaNy

Moravský rybářský svaz ve Velké Bíteši by rád informoval občany Velké Bíteše a okolních 
obcí, že i v letošním roce se uskuteční i přes problémy s rekonstrukcí Masarykova náměstí červ-
nový pouťový sklípek. V tomto pouťovém sklípku bude nabídnut v pátek smažený kapr, rybí 
polévka, pivo, víno, limo a v sobotu pečená kýta, popřípadě smažený kapr, pivo, víno, limo.

Předem děkujeme za Vaši přízeň.
Výbor MO MRS Velká Bíteš

HIstorIE

HIstorIE vElKoBÍtEŠsKÝCH DoMŮ
seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích velké Bíteše 
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HrNČÍŘsKÁ UlICE, DŮM ČP. 196:

Parcela, na které dům stojí,  
bývala po staletí zahradou u sou-
sedního domu čp. 117 (kdysi po-
plužního dvora, nyní sídla Základní 
umělecké školy), náležející od roku 
1715 městu. Teprve 16. února 
1819 obec prodala „pusté“ místo 
vedle školy se zahrádkou, změře-
nou na 134 2/6 čtverečních sáhů, 
k vystavění domu za 300 zlatých 
Františku Kočentovi. Ten prodal 
stavební parcelu dále již 18. března téhož roku, a to za 500 zlatých tkalci Františku veče-
řovi. Později roku 1840 zdědil dům Večeřův stejnojmenný syn František večeřa. Brzy poté,  
roku 1843, pořídil dům za 899 zlatých Karel Koláček. A roku 1880 se stal vlastníkem domu 
Jan Fikr, jehož potomci vlastní dům dosud.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11795, fol. 500, 501.
Jan Zduba
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MalÍŘ JaN NEPoMUK GIoNIMa (1719–1794)

Před 220 lety, 5. června, skonal ve svém domě na bítešském náměstí ve svých 75 letech 
malíř a dlouholetý primátor města Jan Nepomuk Gionima. Byl příslušníkem italské malíř-
ské rodiny, která započala jeho dědem Františkem, narozeným okolo roku 1625 v albánském 
městě Lezhë. Ten se vyučil malířem v Benátkách a tam se také v roce 1654 oženil s Helenou 
Creocucchiovou. Spolupracoval tam s Guidem Cagnaccim, který si s ním počátkem šedesá-
tých let 17. století dopisoval z Vídně. Zemřel roku 1691 v Padově. Františkův syn a zároveň 
Janův otec Šimon Gionima (1655–1731) vyrostl v Benátkách a Padově. Umělecké školení zís-
kal u Guercinova žáka Cesara Gennariho v Bologni, kde strávil řadu let a kde se rovněž v roce 
1683 oženil s Marií Františkou Bandierovou (1659–1741). V prvních letech 18. století Šimon 
vytvořil řadu maleb pro řád voršilek v Ljubljani na zakázku Jakuba Schella ze Schellenburgu 
a jeho ženy Anny Kateřiny. V červenci 1705, ve svých padesáti letech, se dostal přes Vídeň na 
Moravu, kde pracoval po dvacet let vedle architekta Jana Blažeje Santini-Aichela ve službách 
cisterciáků ve Žďáru nad Sázavou (1705–1725), pro brněnský magistrát (1709–1714) a pro 
řadu předních šlechticů v Čechách a na Moravě. V dubnu 1714 se usadil ve Velkém Meziříčí, 
kde zakoupil dům čp. 103 nacházející se na rohu dnešní Radnické ulice při cestě k zámku. 
Jeho dlouhodobé odloučení od rodiny, totiž od manželky, tří synů a dvou dcer, vyústilo  
v květnu 1716, v jeho 61 letech, v ženitbu s meziříčskou Janou Březinovou. Zde se mu narodila 
ještě dcera Kateřina Cyrila (1718) a syn Jan Nepomuk (1719). Roku 1724 se Šimonovi dostalo 
zvláštního privilegia Karla VI., který mu přiznal titul dvorního císařského malíře a králov-
ského malíře českého. Přes takové ocenění je ovšem nutno dodat, že umělecky nejzajímavěj-
ším a nejkvalitnějším malířem z celého rodu Gionimů byl nevlastní bratr Jana Nepomuka 
Antonín (1697–1732). Vzhledem k otcovu odchodu do Záalpí získal Antonín Gionima první 
umělecké vzdělání u Aureliana Milaniho. Následně jej přijal do své dílny Giuseppe Maria 
Crespi. Antonínovu strmou uměleckou kariéru však ukončila v jeho 35 letech náhlá smrt.

Do svých dvanácti let mohl Jan Gionima vnímat taje otcovy tvorby, načež podědil jeho 
malířské náčiní. V roce 1744, ve svých 25 letech, pořídil od své již ovdovělé sestry Kateřiny 
Otopálkové otcovský dům za 250 zlatých. Prodal jej pak 31. srpna 1758 za 300 zlatých so-
chaři Františku Jelínkovi. Po půl roce, 22. února 1759, ve svých téměř 40 letech, zakoupil ve 
Velké Bíteši právovárečný dům čp. 135 vedle Dolní (Brněnské) brány za cenu 690 morav-
ských zlatých. Zdá se, že jeho příchod následně způsobil odchod dosavadního bítešského 
malíře, totiž Václava Weintritta, který vlastnil právovárečný dům čp. 12 na náměstí v letech 
1743–1760. O tomto malíři je známo, že v roce 1727 působil spolu se žákem Šimona Gio-
nimy, Ondřejem Kubíčkem, na budišovském panství.

Do Bíteše přišel Jan 
Gionima již s rodinou, 
totiž s manželkou Annou 
a dvěma dětmi. Anna 
se v bítešských matri-
kách ocitla pouze jednou,  
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Podpis Jana Nepomuka Gionima z 25. 9. 1771. Zdroj: SOkA Žďár n. S., sig. C23.
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a to v září 1760 jako kmotra Ludmily Markytánové. Gionima poté zřejmě ovdověl a jeho 
manželkou se stala Barbora, rozená Tesařová. Narodil se jim tu syn Ignác Jan Nepomuk  
(*13. 5. 1761–†17. 6. 1763). Brzy však zemřel nejen tento syn, ale i ostatní děti – Kateřina 
(*asi 1746–†29. 4. 1763) a Jan Nepomuk (*asi 1754–†14. 3. 1768). Jan Gionima se v Bíteši 
stal kmotrem přinejmenším devíti dětí a Barbora zřejmě sedmi dětí; vícekrát rodinám Fi-
alů, Kamínků, Oberreiterů a Poupětů.

Gionima přikoupil v roce 1767 dům čp. 131 v Hrnčířské ulici v ceně 60 zlatých, ale ten násle-
dujícího roku prodal dále. Svůj dům splatil ve funkci radního v roce 1768, kdy mu obec nabídla 
smazání dlužných 500 zlatých vejrunků za opravu radničních hodin. V březnu téhož roku pře-
chodně učil v městské škole trivium. Překonal i květen 1776, kdy mu shořel při velkém požáru 
dům. Následně v roce 1781 založil při farním kostele fundaci na mše ve výši 50 zlatých. Činný 
byl i v městské samosprávě, neboť zasedal v letech 1763–1782 téměř nepřetržitě v městské radě; 
dokonce jí ve funkci primátora v letech 1766–1767, 1771–1774  a 1779–1782 předsedal.

Svoji závěť nechal Jan Gionima, nemocný tuberkulózou, sepsat 4. června 1794. Univer-
zální dědičkou v ní ustanovil svou „upřímnou“ manželku Barboru, která měla zdědit dům, 
stodolu, zahradu, role, v domě veškeré movitosti a dobytek. Dále odkázal chudým inva-
lidům 1 zlatý, špitálníkům 2 zlaté, normální škole 1 zlatý 15 krejcarů, na fundační mše 
přidal 50 zlatých, při jeho pohřbu na tři mše půldruhého zlatého, manželčině neteři Terezii 
Machátové 30 zlatých, neteři Alžbětě Binderové v Meziříčí 10 zlatých a zřejmě boloňskému 
synovci Petrovi Gionima na jemu slíbených 100 zlatých ještě 12 zlatých 38 krejcarů k do-
bírání. Téhož roku ovdovělá Barbora Gionima prodala dům osovskému úředníkovi Josefu 
Lautnerovi za 2000 zlatých a sama tu zřejmě bydlela nadále. Svoji závěť nechala Barbora 
sepsat v březnu 1806, ve které se podepsala již roztřesenou rukou jako Barbora Jonima, 
a odkázala nemalou částku dětem svého bratra Františka Tesaře. Za univerzální dědice 
ustanovila děti zemřelé Terezie Machátové, rozené Tesařové – Filipa a Jenovéfu, která však 
zemřela již v roce 1809 ve Vídni. Celé dědictví čítalo 1171 zlatých, z kteréžto částky odpo-
ručila přes 360 zlatých univerzálním dědicům.

Ačkoli Jan Gionima byl malířem celý svůj dlouhý život, není zaznamenáno příliš obrazů, 
které by mu byly přisuzovány. Namaloval kupříkladu nedochovaný oltářní obraz sv. Jana 
Nepomuckého (1745) pro kostel sv. Mikuláše v Heřmanově, též jiný nedochovaný oltářní 
obraz sv. Petra a Pavla (1758) pro kostel stejného zasvěcení ve Křoví, namaloval i dva erby 
ke smuteční slavnosti za kněžnu z Öttingen (červenec 1745), za což dostal odměnu půl-
druhého zlatého. Pravděpodobně je autorem i dvou portrétů, které vdova Barbora ve své 
závěti odkázala bítešské poštmistrové Františce Cortellové. Jeden z nich zobrazoval přímo 
Jana Gionima a druhý jejich syna. Zdá se však, že se přinejmenším jeden obraz dochoval. 
Odborné veřejnosti totiž zůstal zatím skryt obraz bítešské Spravedlnosti s drahocenným 
akantovým rámem, visící ve zdejším muzeu. Tento obraz město získalo v únoru 1769 od 
zdejšího, v říjnu předchozího roku ustanoveného, syndika Františka Heppila za stavební 
místo (čp. 118). Za 30 zlatých totiž Heppil „jeden obraz s pozlaceným rámem a Spravedlností 
malovanou do radní světnice jest obětoval a dal“. Nutno dodat, že zmíněný obraz Spravedl-
nosti s přimalovaným městským erbem není podepsán.
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Zdroje: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11789, č. 36, 65, kn. č. 11793, č. 83; sig. 
C23, č. 3586, 3738; sig. E18, č. 262, sv. IX., č. 386; sig. VII/1 (soupis radních). Jana ZAPLE-
TALOVÁ, Simone Gionima 1655–1731, Olomouc 2011 (italsky).

Jan Zduba

PoZNÁvÁME svŮJ rEGIoN - KoŠÍKov

Iv. PoKraČovÁNÍ

Úvodní poznámka:
Studium archivních materiálů, uložených ve SOA ve Žďáře nad Sázavou,  umožnilo přiblížit 
události 2. poloviny min. století v poměrně detailním přehledu. Protože jen málo obcí má takto 
zpracované a hlavně dostupné archiválie, domnívám se, že také přehled poválečného života 
na vesnici, charakteristický pro celý region, umožní zejména mladším čtenářům, nahlédnout 
do dobové atmosféry.   Následující údaje jsou zpracovány ze svazku „Zápisy ze schůzí Rady  
i pléna místního národního výboru v Košíkově“. Roky 1953 a 1954 jsou popsány podrobně, 
jako průřezová ukázka práce MNV i života obyvatel v této době: 

1953
• Předsedou MNV Košíkov 
byl Josef Ťápal, místopředse-
dou Pelán Antonín a tajemní-
kem Jaroslav Doležal. Jednou 
z hlavních náplní schůzí Rady 
MNV v tomto poválečném ob-
dobí, kromě hodnocení plnění 
„dodávek“ tajemníkem, byly 
zprávy jednotlivých referentů, 
členů rady. Například na schůzi 
konané 9. ledna informovali 
jednotliví referenti takto:
- Zemědělský referent Pelán Antonín informoval o provedeném rozpisu dodávek na  
I. čtvrtletí a o provedení soupisu všech hospodářských zvířat k 1. 1. 1953.
- Finanční referent Vrba Frant. ve své zprávě zhodnotil hospodaření MNV v r. 1952.
- referent pro kulturu a osvětu Loup Antonín předložil žádost místní hasičské jednoty  
o „prodloužení lidového plesu“ (18. 1.) přes půlnoc do 3 hodin. Předseda   MNV však při-
pomněl, že 19. 1. je pracovní den a hrozí nebezpečí úrazu „...z důvodu krátké doby spánku 
před nastoupením do práce“. (Pozn.: Pamatovali na všechno.) Nakonec byl schválen kom-
promis – do 2 hodin. 
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Místní fotbalisté z konce padesátých let (min. století). Foto: Archiv obce
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- referent pro výživu Zedníček Emanuel, který zodpovídal za přidělování potravinových 
lístků, neměl podstatných připomínek.
- referent pro styk s oNv Fanta Josef obstarával kontakt s okresem. výbor žen zastupo-
vala v radě Ťápalová Františka a Vrzalová Ludmila.
• Dle přípisu ONV byla schválena odměna 1 500,- Kčs místnímu zootechnikovi Aug. Do-
ležalovi. Předseda MNV Josef Ťápal upozornil na nutnost vypsání „soutěže MNV jednot-
livých obcí“ (podle vzoru soutěží Praha – Brno nebo Velká Bíteš – Tišnov). Rada rozhodla, 
že k soutěži bude vyzvána obec Zálesná Zhoř. Bylo také řešeno zajištění hladkého provozu 
v době sněhových kalamit, včetně osobní zodpovědnosti za jednotlivé úseky komunikací. 
•  MNV také řešil úpravu potravinových lístků, včetně jejich objednávky, kterou prováděla 
vyživovací komise. Zajímavost: Rada MNV navrhla, aby J. R. byl zrušen list pro domác-
nost a tento byl převeden na „společný list pro domácnost“ J. Š., protože „vaří na společné 
plotně“, což ovlivnilo přidělování potravinových lístků.
• ONV požadoval navrhnout nového důvěrníka ochrany mládeže. Navržen a všemi hlasy 
schválen byl Rybníček Cyril.
• Přezimování koroptví. Dnes je pro nás těžko uvěřitelné, že i takové problémy dokázala 
řešit Rada MNV, která na základě přípisu ONV nařídila zemědělcům a myslivcům odkrytí 
luk a pastvin, dále pak ozimů o plochách 4 x 4m na více místech. Myslivcům bylo doporu-
čeno, aby prováděli sběr odpadů od mlátiček (mlátilo se i v zimě) pro „řádné krmení“. Sou-
časně byl nařízen zákaz volného pobíhání psů. (Pozn.: Nezbývá než obdivovat naše předky 
za tento způsob komplexního řešení problémů krajiny a životního prostředí. Prostě – rychle 
a jednoduše, bez právnických kliček a výmluv jak to nejde.)
• Rada schválila návrh členů do (cituji) „Požárního sboru hasičského v Košíkově“ -  19 členů 
z Košíkova a 9 z osady Ludvíkova. Velitelem sboru byl Koza František.
• Členové rady navrhli, „aby kouření a shromažďování ve sběrně mléka“ zakázáno bylo. 
Velice často musela rada řešit tzv. „odebírání pracovních sil“ z jednotlivých soukromých 
zemědělských hospodářství pro potřeby průmyslu.
• Při výboru žen byl ustaven kroužek spořivosti.
• Předseda MNV informoval o „schválení stavby kanceláře MNV“ brněnským KNV.
• Rada rozhodla zadat opravu obecní studny (u č.16) firmě z Tišnova. Dále schválila pro-
najmutí místnosti od Josefa Ambrože pro zřízení prodejny, a navrhla, aby pro financování 
její nutné opravy byli požádáni občané o finanční příspěvek.  
• Zakládání JZD s problémy. ONV navrhl datum ustavující schůze na 30. září 1953.  
K tomu ale nedošlo, protože termín (cituji) „...nejde prozatím ani prodloužit, to z těch dů-
vodů, že  nebyla provedená přesvědčovací akce...“. Agitační dvojice sice navštěvovaly země-
dělce a přesvědčovaly je o socializaci vesnice, ale konstatovaly: „...že zemědělci nemají po-
chopení pro tuto věc“. 
• Předseda MNV (10. 7.) důrazně připomněl členům rady, že stavba budovy MNv musí 
být včas dokončena. 
• Žňové hlídky, organizované MNV, byly důležitým preventivním protipožárním opatře-
ním. 
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• Jako rarita se dnes jeví „hledací den 
mandelinky bramborové“ vyhlašovaný 
MNV, jehož se většinou zúčastnil zá-
stupce z každé domácnosti. Pro děti, které 
za sebe rodiče často posílali, to sice bylo 
velké dobrodružství, ale bájný „americký 
brouk“ většinou nalezen nebyl. Pokud 
ano, nastala neuvěřitelně pečlivá che-
mická „likvidace“ místa výskytu, i brouka 
samotného. V červenci byla mandelinka 
nalezena na pozemku K. S.. Akce se zú-
častnilo 12 dětí a 6 dospělých – zemědělci 
samotní velký zájem nejevili.
• Velký důraz byl kladen na sběr odpado-
vých surovin důležitých pro rozvíjející se 
poválečný průmysl. Zapojili se většinou 
všichni – hasiči, mládež (svazáci), ženy aj.
• osvětová beseda – jejíž statut rada pro-
jednávala, „...je kulturně osvětové zaří-
zení MNV, v němž se soustřeďuje kulturní  

a společenský život obce“, uvádí se v zápise. 
• Rada navrhla, aby v dozorčí radě „velpa“ (?) zastupoval Košíkov a Ludvíkov ve věci spo-
třebního zboží Ladislav Blažek z Ludvíkova č. 10.
• Lesní správa Rosice převzala do užívání Státních lesů košíkovské obecní lesy a kameno-
lom s podmínkou, že si obec Košíkov nebo JZD III. a IV. typu (což byl předchůdce sku-
tečných JZD, který sdružoval zemědělce pouze k některým činnostem) mohou potřebný 
kámen v tomto lomu nalámat.
• Na vybavení knihovny přispěl výtěžek z akce „Koš brambor na kulturu vesnice“. 
• Proběhla sbírka na výstavbu Koreje, země zničené občanskou válkou v r. 1953, jejíž poli-
tické důsledky (rozdělená země) pociťujeme dodnes.
• Členové rady MNV také rozhodovali o vydávání či prodlužování loveckých lístků.
• Rada se usnesla, že „...každý, kdo provede domácí porážku složí předem na MNV 25,- Kčs 
jako zálohu na kosti“ - (z důvodu, aby kosti byly odevzdány do sběrny).
• Zemědělský referent byl na školení, kde (cituji) „...probírali amerického brouka, který je 
škůdcem ovocných stromů, a který se jmenuje San-Jose“. 
• Rada MNV schválila mimořádný vánoční příspěvek důchodcům a „přestárlým“,  
a pro některé občany ve svízelné situaci – příplatek měsíční.

1954   
• 6. února se konala veřejná schůze MNv v hostinci „U Kubitů“. Účast nebyla ponechána 
náhodě - jejím zajištěním včetně propagace byli pověřeni členové rady a výzdobou míst-

Dnes již zavezená Chybova luža (v pozadí 
jsou zásobníky směsi bývalé drůbežárny).

Foto: Archiv obce
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nosti svazáci. Občanům bylo dáno na vědomí, že se bude projednávat „...hodnocení MNV 
o provedené práci a o tom, co se neudělalo správně“. Slova pronesená delegátem ONV na 
této schůzi: „...každý člen MNV má spolupracovat s občany a být jim v každém případě 
rádcem. Každý člen rady se bude zodpovídat před svými voliči za vykonanou práci“.  (Jak 
poučné !!!)
• Financování roku 1953: Příjmy 12 477,40 Kčs, Vydání 91 684,91 Kčs. Na rok 1954 byla 
navržena částka 10 000,- Kčs na vybudování místní rozhlasové sítě a stejná částka na do-
končení budovy MNV.
• Vyživovací referent připomněl, „...že dělnické rodiny, které mají malé děti, mají velké potíže 
se zajištěním mléka“. Navrhl, aby se urychleně učinila náprava.
• Kandidátem do ONV byl navržen předseda MNV Josef Ťápal.
• Na vodní nádrž v ludvíkově byla dokončena výkresová dokumentace, hodnota díla byla 
vyčíslena na 13 000,- Kčs.
• Členové rady navrhli členy okrskové volební komise. Hlavním garantem oslav 1. máje byl 
Akční výbor Národní fronty (NF).
• Hasičská jednota byla vybavena výzbrojí, výstrojí a motorovou stříkačkou.
• Byla zakoupena rozhlasová ústředna a pro kancelář MNV nový nábytek. 

Alois Koukola, pokračování příště

sBor DoBrovolNÝCH HasIČŮ

Bratr MIloŠ roZMarIN oslavIl 50. NaroZENINy

31. května 2014 oslavil 50. narozeniny bratr Miloš 
Rozmarin. Do Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš 
vstoupil 1. 1. 1998, před tím pracoval u SDH Vídeň. 
Zajišťuje preventivní požární hlídky při akcích v kul-
turním domě. Pravidelně se zúčastňuje pořadatelské 
služby při konání různých kulturně společenských ak-
cích sboru a provádí technické zajištění při hasičských 
cvičeních. Ve sboru a v jednotce vykonává funkci ři-
diče – strojníka. Podílí se na údržbě požární zbrojnice 
a účastní se brigád na jejím úklidu. Věnuje se údržbě 
mobilní požární techniky. Se svěřenou technikou se 
pravidelně účastní technických prohlídek. Pravidelně 
vyjíždí na požáry a technické zásahy ve městě i v okolí. 

Účastní se námětových a okrskových cvičení. Připravoval okrskovou konferenci  
a účastnil se okrskových cvičení. Pravidelně navštěvuje cyklické doškolování stroj-

Oslavenec. Foto: Archiv SDH
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níků JSDH obce na CPS HZS ÚO Žďár nad Sázavou. Účastnil se soutěží v požárním 
sportu. Při významných příležitostech a životních jubileích navštěvuje dlouholeté za-
sloužilé členy našeho sboru. Na poslední cestě doprovází zemřelé členy sboru. 
 
Kvalifikační kurzy a osvědčení v Po:
2000 – Nositel dýchací techniky
2008 – Zdravotník 
2003 – Nositel dýchací techniky – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele
2003 – odborná způsobilost Strojník PO – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
 
Funkce ve výboru sDH:
 • Hospodář 1998 – 2006
 • Člen výboru 2010 - 2012

Jednotka sDH obce:
 • Strojník jednotky SDH obce Velká Bíteš od 16. března 2000 – dosud
 • Velitel družstva jednotky SDH obce Velká Bíteš 2003 – dosud

vyšší funkce:
 • okrskový strojník 2008-2010

Za tuto obětavou práci pro hasičské hnutí se mu také dostalo ocenění:
 • 1999 Čestné uznání „SDH Velká Bíteš“
 • 2002 Čestné uznání „OSH Žďár nad Sázavou“
 • 2007 medaile „Za příkladnou práci“
 • 2012 medaile „Za zásluhy“

Jménem výboru SDH Velká Bíteš Ti děkujeme za vykonanou práci u dobrovolných ha-
sičů ve prospěch veřejnosti a do dalších 50 přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, pracovní 
úspěchy a životní spokojenost.

Výbor SDH Velká Bíteš

sPort

JarNÍ tUrNaJ vE volEJBalE

V  sobotu 26. 4. 2014 se v hale TJ Spartak sešlo více než 60 amatérských nadšenců vo-
lejbalu. Pod vysokou sítí jsme se utkali o putovní pohár TJ Spartak v jarním turnaji ve 
volejbalu smíšených družstev. Letos se konal již 7. ročník a zájemců máme stále hodně. 
Mnozí z nich k nám jezdí pravidelně již od prvního ročníku, ale prostor dostávají  
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i „nováčci“, letos zde byli poprvé Lamýci z Brna. Maximální počet družstev, který jsme 
schopni organizačně i časově zvládnout, byl naplněn dřív, než jsme stihli dát informace 
na naše stránky. 

Po rozlosování do skupin se začalo hrát o dílčí pořadí. První dvě družstva se následně 
utkala o celkové čtvrté až první místo v turnaji. Skupina, která se hrála v tělocvičně na 
ZŠ, byla nejasná až do posledního zápasu, jenž stanovil konečné pořadí na prvním až 
třetím místě skupiny a tím i finalisty. Druhá skupina měla vítěze a pořadí na ostatních 
místech jasné. 

Díky vyrovnanosti všech družstev se zápasy o 3. a 1. místo začaly hrát až v pozdních 
odpoledních hodinách. Potkala se zde obě družstva ze Slavkova u Brna, štěstí (nebo umění) 
se letos přiklonilo na stranu „mladšího“ týmu - Včera nic. Souboj o první místo svedli Py-
jonýři a Apollo. Celkové pořadí bylo následující: první místo obhájili z loňska Pyjonýři,  
na druhém místě se umístil tým Apollo. Třetí a čtvrté místo obsadili Slavkováci v pořadí 
Včera nic a Tuhý & Kořínek. Družstva na dalších místech byla: Sako Zbraslav, Kotlanda, 
Měřín, Lamýci, Frantíkovci a Tullamore.

Každý tým byl odměněn zajímavými a také chutnými cenami od našich stálých sponzorů 
a doufáme, že všichni byli spokojeni nejen s cenami, ale hlavně s aktivně stráveným dnem. 
Závěrečné zhodnocení jsme provedli u zlatavého moku a dobrého jídla v Restauraci Na 
„103“. Hlavním tématem bylo nelichotivé umístění družstev z Bíteše. Že by se jednalo o (ne)
výhodu domácího prostředí, trému nebo jen nešťastnou konstelaci či momentálně špatnou 
formu našich borců? Skoro každý turnaj u nás se nám nevydaří, ale venku hrajeme slušně, 
sbíráme dobrá umístění a dokonce jsme i vyhráli putovní pohár v Zimním turnaji čtyř 
družstev v Měříně. Přesto jsme si umístěním náladu zkazit nenechali a už se těšíme na další 
utkání. Čeká nás jarní turnaj ve Slavkově u Brna, tradiční turnaj Lyžáku v Brně a možná  
i noční turnaj v Měříně. 

Závěrem bych rád poděkoval řediteli ZŠ panu Mgr. Strašákovi za poskytnutí tělocvičny, 
našim stálým sponzorům (LABARA s.r.o., PBS, a.s., Penzion U Raušů, Potraviny Janda, 
Café Jana, Rytectví Mihal, Jeřábkova pekárna, Sportbar Klíma, Restaurace Na „103“,  
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Vyhlášení vítězů. Foto: Jitka Světlíková
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Vinotéka Kateřina Nečasová, Květiny Drlíčková, PODHORAN Černíkov a.s., provo-
zovna Křoví, manželé Macholovi) a v neposlední řadě paní Holíkové za organizační 
pomoc a podporu.

Za TJ Spartak Petr Světlík 

Do BÍtEŠE sE Po 25 lEtECH vrÁtIl volEJBal DÍvEK

Začátky byly těžké, nebylo kde 
trénovat. Tělocvična byla plně ob-
sazená a venkovní hřiště stále není 
vybudované. Díky paní Holíkové  
a vstřícnosti ředitele základní školy  
Mgr. Strašáka bylo umožněno děvča-
tům scházet se jednou týdně ve školní 
tělocvičně. Druhý rok jsme využily 
uvolněného místa ve sportovní hale 
TJ Spartak a začaly trénovat ve středu 
2 hodiny. Až později jsme se mohly 
scházet ještě ve čtvrtek hned po škole 
na 2 hodiny a k tomu i v pátek na  
1 hodinu. Bohužel, naše hráčky se 

nevěnují jen volejbalu, ale i hudební a výtvarné výchově, baletu a mají i jiné sportovní akti-
vity, které se s volejbalem překrývají. Takže účast na trénincích není vždy 100%.

Ze začátku chodilo 22 dívek, ale časem se družstvo ztenčilo na 16 hráček. Zůstaly jen ty, 
které volejbal „chytil za srdíčko“.

Přihlásily jsme se do krajské soutěže Jihomoravského kraje, nikoliv do kraje Vyso-
čina, z důvodu lepší dopravní dostupnosti a také pro nás vhodnějšího rozdělení hráček 
do věkových kategorií. Vysočina má 2 kategorie: mladší a starší žákyně. V Bíteši začí-
nala děvčata ve věku od 9 do 15 let, proto byla volba jasná; jižní Morava má jen jednu 
kategorii: žákyně. 

Rozjezd byl, jako při každém začátku, těžkopádný a pomalý. Zápasy se hrají turnajově, 
vždy po 4 družstvech a my, jako začátečnice, jsme po prvním turnaji byly jasně poslední. 
Nevyhrály jsme ani jeden set. Ale jak šel čas, děvčata se stále lepšila, začala vyhrávat a ve 
finále porazila všechna družstva v naší skupině a postoupila do skupiny vyšší.

Naším cílem pro příští rok je udržet se ve vyšší skupině a případně postoupit ještě dál. 
Konkurence je velká, na jižní Moravě v dívčí žákovské kategorii soutěží 28 družstev…

Rády bychom poděkovaly vedení TJ Spartak Velká Bíteš za umožnění trénovat 3 dny  
v týdnu a za nákup nového vybavení pro oddíl volejbalu. Díky patří také rodičům, kteří děti 
podporují a příležitostně vypomáhají s dopravou na zápasy.

Petra Urbánková a Hana Vaverková 
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Volejbalové družstvo dívek. Foto: Petra Urbánková



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

BÍtEŠŠtÍ DvaNÁCtIBoJaŘI sE stŘEtlI v atlEtICKÝCH 
DIsCIPlÍNÁCH

 
Čtvrtá květnová sobota patřila bítešskému dvanáctiboji. Po absolvování všech halových 

disciplín to byla první soutěž pod širým nebem. Na programu byla atletika – královna 
sportu. Proč zrovna královna? Její disciplíny, i když různorodé, vycházejí z přirozených 
pohybů člověka. My jsme pro tento ročník zvolili běh na 60 metrů a skok do dálky.
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TT JJ     SS PP AA RR TT AA KK   VV EE LL KK ÁÁ   BB ÍÍ TT EE ŠŠ   

PPŘŘIIJJÍÍMMÁÁ  DDĚĚVVČČAATTAA  NNAARROOZZEENNÁÁ  VV  RROOCCEE  22000044  AAŽŽ  22000055  DDOO  DDRRUUŽŽSSTTVVAA  MMLLAADDŠŠÍÍ  ŽŽÁÁKKYYNNĚĚ    
((VVOOLLEEJJBBAALLOOVVÁÁ  PPŘŘÍÍPPRRAAVVKKAA))  

  

CCHHCCEETTEE,,  AABBYY  VVAAŠŠEE  DDCCEERRAA  HHRRÁÁLLAA  VVOOLLEEJJBBAALL??  

 

PPrroočč  bbyy  mměěllaa  hhrráátt  vvoolleejjbbaall  ??  PPrroočč  ttrréénnoovvaatt  vv  TTJJ  SSppaarrttaakk  VVeellkkáá  BBíítteešš??  

 protože se jedná o populární sport našeho 
regionu 

 protože je to bezkontaktní inteligentní sport, 
který rozvíjí pohybové a myšlenkové schopnosti 
hráčů 

 protože krásně formuje její tělo 
 protože se dá hrát v tělocvičně, ale i pod širým 

nebem 
 protože pozná spoustu zajímavých lidí 

 naučíme jí základy všech druhů volejbalu - 
šestkový, čtyřkový (minivolejbal), beachvolejbal v 
létě a také jejich "zábavné" alternativy (doskoky, 
mixy...) 

 získá kondici a techniku, kterou určitě zužitkuje 
před spolužáky a kamarády :-) 

 dostane se do skvělého kolektivu 
 zúčastní se turnajů a časem také mistrovských 

utkání 

KKoonnttaakkttnníí  oossoobbaa::  NNáábboorr  bbuuddee  pprroobbííhhaatt::    
Hana Holíková 
Tel.: 737 743 444 

Petr Světlík 
Tel.: 603 429 878 

Červen 2014 v hale TJ Spartak, termín upřesníme. 

PPŘŘIIJJĎĎ  SSEE  PPOODDÍÍVVAATT  NNAA  SSVVÉÉ  SSTTAARRŠŠÍÍ  SSPPOOLLUUHHRRÁÁČČKKYY  
Možné po telefonické domluvě. 
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Na školním hřišti základní školy na Sadové ulici se rozdělovaly další body do průběžného 
pořadí. Každý z účastníků absolvoval tři platné pokusy, přičemž se mu započítával nejlepší 
z nich. Soutěž se uskutečnila až po uzávěrce Zpravodaje, proto výsledky přineseme v jeho 
červencovém vydání. Poděkovat bychom chtěli především paní učitelce Markétě Velebové 
za kvalifikovaný dozor a perfektně připravené technické zázemí.

Průběžné výsledky a nejčerstvější aktuality z našeho ročního soutěžení naleznete na zná-
mých stránkách www.bitesky12boj.webnode.cz a facebook.com/bitessky12boj.

 
Ondra Machola, organizátor Bítešského dvanáctiboje

ostatNÍ

oDlEHČovaCÍ slUŽBa DoMova BEZ ZÁMKU

Jsme příspěvkovou organizací Kraje Vy-
sočina. Poskytujeme pomoc a podporu do-
spělým lidem s mentálním, kombinovaným 
postižením prostřednictvím ambulantních 

služeb - Denní stacionář, Sociálně terapeutická dílna, pobytových služeb - chráněné byd-
lení, domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba.

Odlehčovací služba je podpora pro lidi, kteří pečují o své blízké s mentálním nebo kom-
binovaným postižením. Co to znamená? Pokud někdo pečuje o svého blízkého doma a po-
třebuje si odpočinout, musí na operaci do nemocnice nebo rekonstruovat dům atd., může 
se obrátit na nás a svého blízkého ubytovat až po dobu tří měsíců. Tuto službu poskytujeme 
v nových domácnostech – při Chráněném bydlení U Železničního mostu č. 1038 v Náměšti 
nad Oslavou a při Domově pro osoby se zdravotním postižením Na Výsluní č. 678 ve Velké 
Bíteši. V těchto dvou domácnostech je vždy připraven moderně vybavený jednolůžkový 
pokoj s vlastním sociálním zařízením. Najdete zde rodinné a bezbariérové prostředí.
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Odlehčovací služba při domově pro osoby se 
zdravotním postižením ve Velké Bíteši.

Odlehčovací služba při  chráněném
bydlení v Náměšti nad Oslavou Foto: Archiv Domova bez zámku
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Pokud budete mít zájem o odlehčovací službu, kontaktujte prosím sociální pracovnici 
Rianu Chytkovou na telefonním čísle 733 102 912, nebo mailem na socialni@domovbz.cz. 
Bližší informace také na  www.domovbezzamku.cz.

Lucie Havlíková

ZMĚNa orDINaČNÍCH HoDIN Na ortoPEDII
Poliklinika, tyršova 223, velká Bíteš

Z důvodu nemoci MUDr. Pavla Janíka zastupuje na ortopedii v měsíci červnu  
MUDr. Roman Janusz takto: 

Středa 4. 6.    8.00 – 16.00 hodin (RTG 8.00 – 16.30 hodin)
Pondělí 9. 6.    8.00 – 14.00 hodin (RTG 8.00 – 16.30 hodin)
Čtvrtek 19. 6.   16.00 – 19.00 hodin (RTG 13.00 – 19.00 hodin)
Čtvrtek 26. 6.   16.00 – 19.00 hodin (RTG 13.00 – 19.00 hodin)

sIlNÁ BoUŘKa

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu se vyplnila. Vysočinu zasáhly silné 
bouřky. V pátek 2. května 2014 postupoval teplý vzduch před studenou frontou, která po-
stupovala z Německa k JV. Na Žďársku a na východě Třebíčska se bouřky spojily do linie 
přibližně ve směru postupu. Po půl sedmé večer zasáhla Velkou Bíteš silná bouřka s krupo-
bitím a vydatnými srážkami. Podle ČHMÚ ústavu byla situace nejhorší nad Velkou Bíteší, 
kdy spadlo 57 mm srážek.

David Dvořáček

soUHrNy UsNEsENÍ

soUHrN UsNEsENÍ ZE sCHŮZE raDy MĚsta vElKÁ BÍtEŠ 
Č. 6/14 KoNaNÉ DNE 10. BŘEZNa 2014 

• 2/6/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 5/14 ze dne 24. 2. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 10. 3. 2014
• 3/6/14/RM – rozhoduje uzavřít předložený dodatek č. 1 s Ing. Vladislavem Donaťákem, Mackovec 
349/9, 664 31 Lelekovice ke smlouvě o dílo na zajištění činnosti technického dozoru investora, kterým 
se mění číslo účtu zhotovitele.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 4/6/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy DOSIP Servis, s.r.o. ze dne 4. 3. 2014 
na instalaci dynamického zpomalovacího semaforu u silnice II/602 v ulici Jihlavská ve Velké Bíteši. 
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Současně RM rozhoduje vybrat variantu s umístěním předmětného zařízení na  poslední sloup VO ve 
směru od Nových Sadů do centra města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 5/6/14/RM – rozhoduje osadit orientační měřič rychlosti v dolní části ulice Hybešova ve Velké 
Bíteši ve směru do centra města a pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu dalšího umístění 
ukazatelů rychlosti ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2014
• 6/6/14/RM – schvaluje navržené stavební úpravy druhé budovy radnice ve Velké Bíteši podle 
předložené architektonické studie stavby a rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila 
Kunčíka na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci včetně  výkonu 
autorského dozoru na stavbu „Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Radnice – zadní budova, stavební 
úpravy a přístavba“ ve výši 103.700 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 7/6/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Luďka Trunečky, DiS, Dobrovského 
447/8, 568 02 Svitavy a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo na zajištění činnosti koordinátora 
BOZP na akci  „Přírodní  zahrada Mateřské školy ve Velké Bíteši aneb „Příroda na dosah“ “ za cenu 
17.400 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 8/6/14/RM – rozhoduje souhlasit s realizací stavební úpravy stávajících objektů stáje a jímky 
v areálu farmy Holubí Zhoř, umístěných na pozemcích parcel. č. 5592, 5594 a 5595 v k. ú Holubí 
Zhoř dle předložené projektové dokumentace za podmínky, že součástí navrhovaného řešení bude  
komplexní řešení likvidace fekálních vod a odpadu ze živočišné produkce včetně stanovení jejich 
způsobu likvidace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 3. 2014
• 9/6/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ivana Maříka, Barvířská 110/18, 589 01 Třesť 
a uzavřít s ním smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP stavebníka nad prováděním  stavby 
Půdní vestavba a stavební úpravy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš za cenu 18.000 Kč bez 
DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 3. 2014
• 10/6/14/RM – rozhoduje podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ 
č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, o přímém uzavření 
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících číslo:  6011404189 s dopravcem ZDAR, a.s., 
Jihlavská 759/4, 591 01  Žďár nad Sázavou.
Rada města Velká Bíteš dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/  
č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, rozhoduje, že nezveřejní 
informace uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť Smlouva  
o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2014 číslo 6011404189 s dopravcem ZDAR, a.s.,   
se týká poskytování méně než 50 000 km veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 3. 2014
• 11/6/14/RM – rozhoduje podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ 
č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, o přímém uzavření 
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Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících číslo:  AD1/2014 s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., 
Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš.
Rada města Velká Bíteš dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/  
č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, rozhoduje, že nezveřejní 
informace uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť Smlouva  
o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2014 číslo 6011404189 s dopravcem BDS-BUS, 
s.r.o.,  se týká poskytování méně než 50 000 km veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 3. 2014
• 12/6/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce Masarykova 
náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 253 
22 257, kterým se rozšiřuje předmět plnění, navyšuje cena díla a prodlužuje doba dokončení díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 3. 2014
• 13/6/14/RM – rozhoduje ukončit smlouvu o dílo na správu digitální technické mapy města 
(DTMM) Velká Bíteš se společností  GB-geodezie, spol. s r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno  
a rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na správu a aktualizaci DTMM Velká Bíteš se společností 1.GEO, 
spol. s r.o., Jánošíkova 689/29, 643 00 Brno.
odpovědnost: informatik termín: 30. 3. 2014
• 14/6/14/RM – bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš  
a převedení částky Kč 804.277,46 z hospodářské činnosti na rozpočtový účet města (položka 4131). 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2014
• 15/6/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS dotační, s.r.o., 
Vídeňská 228/7, 639 00 Brno a uzavřít s ní smlouvu o dílo na zhotovení žádosti o dotaci z dotačního 
titulu Integrovaný operační program, výzva č. 22 za cenu 59.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: informatik termín: 30. 3. 2014
• 16/6/14/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje prodej paketovacího lisu na papír LUX L30-2 za cenu 65.000 Kč bez DPH. 
odpovědnost: jednatel termín: 30. 4. 2014
• 17/6/14/RM – doporučuje ZM schválit Poliklinice Velká Bíteš, příspěvkové organizaci poskytnutí 
příspěvku na investici (analyzátor krevních buněk) ve výši 52.850 Kč a převedení 50.000 Kč  
z příspěvku na provoz na příspěvek na investici.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 4. 2014
• 18/6/14/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti 4+1 v domě č.p. 14, 
Masarykovo nám., Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou jednoho roku s tím,  
že si nájemce může požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající  
z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 11. 3. 2014
• 19/6/14/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 o velikosti 2+jídelna v domě č. p. 
250, Návrší, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou jednoho roku s tím, že si nájemce 
může požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní 
smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 30. 3. 2014
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• 20/6/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1127/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 577 m2 a části pozemku parc. č. 1127/1 – ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře cca 235 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 21/6/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2992 – ostatní plocha  
o výměře 20m2 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 22/6/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 420/3 –zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 23/6/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 1508 – ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m2

- parc. č. 1509/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2

- parc. č. 1510 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2

- parc. č. 1511 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 106 m2

- parc. č. 1512 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 88 m2

- část parc. č. 1499 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 270 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 24/6/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku parc.č. 2025/2 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře cca 80 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš za cenu 500 
Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 4. 2014
• 25/6/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost o odprodej části pozemku parc. 
č.2244/1– trvalý travní porost o výměře cca 190 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 4. 2014
• 26/6/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 144/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 83 m2 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 27/6/14/RM – schvaluje omezení provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, 
příspěvkové organizace v době od 10.–14. 3. 2014 dle návrhu ředitelky Mgr. Hany Sedlákové.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 10. 3. 2014
• 28/6/14/RM – rozhoduje souhlasit se zápisem dětí do obou mateřských škol na nový školní rok 
2014/2015 dle návrhu ředitelek MŠ.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 15. 5. 2014
• 29/6/14/RM – bere na vědomí vyúčtování přijatých darů na vybudování multisenzorické místnosti 
SNOEZELEN předložené Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace dne  
7. 3. 2014 pod č. j. MÚVB/1751/14.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 10. 3. 2014
• 30/6/14/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením a likvidací  majetku dle žádosti Základní školy 
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace doručené dne 7. 3. 2014 pod č. j. MÚVB/1753/14.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 3. 2014



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com 41

• 31/6/14/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holubí Zhoř 
na karetní turnaj v mariáši ve výši 3.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2014
• 32/6/14/RM – rozhoduje souhlasit se záměrem výstavby gasifikační stanice v areálu bývalého JZD  
v Holubí Zhoři  a pověřuje starostu jednáním s investorem o uzavření smlouvy o spolupráci.
odpovědnost: starosta termín: 30. 4. 2014
• 33/6/14/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření města č. 2/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2014
• 34/6/14/RM – schvaluje odpisový plán pro rok 2014 dle žádosti  Základní školy Velká Bíteš, 
příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31. 12. 2014
• 35/6/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 8 v domě č. p. 67, Masarykovo 
náměstí, Velká Bíteš na dobu určitou do 31. 12. 2014.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 36/6/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 4 v domě č. p. 249, Návrší,  Velká 
Bíteš na dobu neurčitou od 1. 4. 2014.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 37/6/14/RM – bere na vědomí upravenou trasu VRT dle výkresu VRT Velká Bíteš sit20-2, 
vypracovaného firmou SUDOP Praha a zaslaného dne 7. 3. 2014 Odboru výstavby a životního prostředí 
MěÚ Velká Bíteš, která již zohledňuje trasu koridoru VRT, který je vymezen jako územní rezerva  
v platném Územním plánu města Velká Bíteš podél lokalit průmyslových zón v k. ú. Velká Bíteš  
a k. ú. Košíkov a požaduje tento upravený návrh zapracovat do konečné studie VRT Praha-Brno  
a následně do územně plánovacích dokumentů tj. do Politiky Územního rozvoje ČR a Zásad ÚR Kraje Vysočina.
odpovědnost: rada města termín: 10. 3. 2014
• 38/6/14/RM – bere na vědomí Inventarizační zprávu o řádné inventarizaci majetku města Velké 
Bíteše za rok 2013. 
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 3. 2014
• 39/6/14/RM – rozhoduje uzavřít
-  dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese U Stadionu 275 B, Velká Bíteš, jejímž předmětem je 
ukončení nájmu bytu na uvedené adrese ke dni 31. 3. 2014,
-  nájemní smlouvu k bytu č. 5 v domě č. p. 283 U Stadionu ve Velké Bíteši na dobu neurčitou od 1. 4. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 40/6/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 275/4 v bytovém 
domě na ul. U Stadionu č. p. 275, Velká Bíteš včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a na pozemku parc. č. 794 v  k. ú. Velká Bíteš ve výši id. 91/1000 s tím, že minimální nabídková 
cena je 850.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 41/6/14/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové 
organizace za rok 2013 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu  
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 4. 2014
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• 42/6/14/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013 a jeho rozdělení do fondů dle 
předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 3. 2014
• 43/6/14/RM – ukládá tajemnici vyhlásit výběrové řízení na referenta/ku odboru majetkového  
Městského  úřadu Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 4. 2014

soUHrN UsNEsENÍ ZE sCHŮZE raDy MĚsta vElKÁ BÍtEŠ 
Č. 7/14 KoNaNÉ DNE 24. BŘEZNa 2014 
 
• 2/7/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 6/14 ze dne 10. 3. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 24. 3. 2014
• 3/7/14/RM – bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvkové organizace o podmínkách poskytnutí slevy ve výši 50 % na podnájem prostor  
v Kulturním domě ve Velké Bíteši organizacím zřizovaným městem, spolkům, sdružením, organizacím 
obdobného (neziskového) charakteru se sídlem či evidencí ve Velké Bíteši.
odpovědnost: rada města termín: 24. 3. 2014
• 4/7/14/RM – bere na vědomí vyúčtování akce „Bítešské hody 2013“ a festivalu „Setkání na 
Podhorácku 2013“ předložené ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvkové organizace. 
odpovědnost: rada města termín: 24. 3. 2014
• 5/7/14/RM – schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvkové organizace za rok 2013 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním 
protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 4. 2014
• 6/7/14/RM – schvaluje výsledek hospodaření Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvkové organizace za rok 2013 a dokrytí ztráty za rok 2013 z rezervního fondu této organizace. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2014
• 7/7/14/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, 
příspěvkové organizace za rok 2013 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním 
protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 4. 2014
• 8/7/14/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého 
návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2014
• 9/7/14/RM – rozhoduje osadit orientační měřič rychlosti v ulici Tišnovská ve Velké Bíteši ve směru 
do centra města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2014
• 10/7/14/RM – rozhoduje uzavřít licenční smlouvu VP_2014_82768 o veřejném provozování hudebních děl 
s organizací OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., Čs. Armády 786/20, Praha 6.
odpovědnost: informatik termín: 15. 4. 2014
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• 11/7/14/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření města č. 3/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2014
• 12/7/14/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření 
města č. 4/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 4. 2014
• 13/7/14/RM – doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet 
města za rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za 
rok 2013 s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 4. 2014
• 14/7/14/RM – doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2013 k rozvahovému 
dni 31. 12. 2013 a pověřit Odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 4. 2014
• 15/7/14/RM – rozhoduje uzavřít se společností InForm Audit s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou PSČ 591 01, 
Palachova 1775/3, IČ 276 68 410 smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2014. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2014
• 16/7/14/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Březka finanční příspěvek na dětský 
karneval 2014 ve výši 1.500 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 4. 2014
• 17/7/14/RM – rozhoduje poskytnout SDH Březka finanční příspěvek na zhotovení čerpací nádrže 
pro nácvik útoku ve výši 2.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 4. 2014
• 18/7/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout finanční příspěvek TJ Spartak Velká Bíteš 
na zakoupení mantinelů pro oddíl florbalu ve výši 50 % nákladů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 4. 2014
• 19/7/14/RM – dle návrhu kulturní komise rozhoduje poskytnout dotace takto:
Český svaz včelařů, ZO Velká Bíteš  10.000 Kč
Svaz zdravotně postižených civilizačními chorobami, ZO Velká Bíteš  10.000 Kč
Kolpingova rodina Velká Bíteš (včetně MC Bítešáček) 35.000 Kč
Římskokatolická farnost Velká Bíteš 30.000 Kč
Pionýrská skupina Velká Bíteš  20.000 Kč
Český svaz chovatelů, ZO Velká Bíteš 10.000 Kč
Bonsai club  5.000 Kč
Svaz diabetiků, územní org. Velká Bíteš 10.000 Kč
Cordial Musica spolek 10.000 Kč
a současně doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotace takto:
Klub přátel vážné hudby  60.000 Kč
Muzejní spolek Velkobítešska (včetně Bítešanu) 92.000 Kč
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2014
• 20/7/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš,  
U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2091/14. 
odpovědnost: ředitelka termín: 15. 4. 2014
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• 21/7/14/RM – rozhoduje poskytnout Mgr. Renatě Němcové, registrované zdravotní sestře finanční 
příspěvek na provoz kontaktního pracoviště Domácí ošetřovatelské péče v ambulanci na Poliklinice 
Velká Bíteš ve výši 5.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 4. 2014
• 22/7/14/RM – rozhoduje upravit základní nájemné od 1. 5. 2014 takto:
o pro byty č. 9, 10, 11 a 12 v domech Návrší č.p. 249, 250 a 259 snížit o 10% do doby dokončení 
stavebních prací (rekonstrukce střechy) 
· pro byt č. 5 v domě Masarykovo náměstí č.p. 85 snížit o 10% a základní nájemné dále nezvyšovat 
· pro byty č. 3 v domě Masarykovo náměstí č.p. 14 snížit o 10% a základní nájemné dále nezvyšovat 
· pro podkrovní byty v domě Sadová č.p. 579 snížit o 10% a základní nájemné dále nezvyšovat 
· pro byty v domě Masarykovo náměstí č.p. 67 snížit o 30% a základní nájemné dále nezvyšovat do  
 doby celkové rekonstrukce objektu
· pro byt č. 5 v domě U Stadionu 283 snížit o 50% po dobu tří měsíců.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2014
• 23/7/14/RM – rozhoduje souhlasit se změnou zasílání záloh schváleného rozpočtu dle žádosti 
Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2037/14.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2014
• 24/7/14/RM – na základě sdělení osadního výboru Ludvíkov doručeného dne 10.03.2014 pod 
č.j. MÚVB/1806/14 revokuje usnesení Rady města Velká Bíteš č. 7/3/14/RM ze dne 27.01.2014 tak,  
že rozhoduje nesouhlasit s vypuštěním rybníku v Ludvíkově s tím, že od žadatele odkoupí město 
Velká Bíteš ryby v uvedeném rybníku za 3.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2014
• 25/7/14/RM – rozhoduje souhlasit s trvalým umístěním vytyčovacích bodů ozn. dle předané 
dokumentace 21-201-1, 21-203-1 a 21-221-1 na pozemcích města, za podmínek stanovených 
odborem majetkovým MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2014
• 26/7/14/RM – rozhoduje nesouhlasit s předloženou PD novostavby rodinného domu na pozemku 
p.č. 2193/2 v k.ú. Velká Bíteš. RM dále požaduje předloženou PD přepracovat tak, aby byly splněny 
tyto podmínky:
1. žádná část stavby s výjimkou vjezdu a přístupového chodníku ke vstupnímu schodišti k RD 
nebude zasahovat na pozemek v majetku města p.č. 2209/1 v k.ú. Velká Bíteš bude respektována 
uliční čára, dále bude respektována šířka výhledového rozšíření profilu komunikace na 8,60 m  
a z důvodu možnosti odstavení vozidla nebude vzdálenost vjezdu do garáže od hranice tohoto profilu 
blíže než 5,0 m vjezd bude realizován při dodržení obvyklých podmínek, které budou stanoveny 
odborem majetkovým MěÚ Velká Bíteš uložení inženýrských sítí na pozemcích v  majetku města 
bude realizováno na základě uzavřené smlouvy o věcném břemenu – právu služebnosti, při dodržení 
obvyklých podmínek, které budou stanoveny odborem majetkovým MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2014
• 27/7/14/RM – bere na vědomí informace o záměru stavby silážního žlabu v areálu bioplynové 
stanice Velká Bíteš, na pozemcích parc.č. 1084/1 a 1084/2 v k.ú. Velká Bíteš dle předložené projektové 
dokumentace. Dále RM před vydáním konečného stanoviska k záměru požaduje, aby investor 
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předložil celkovou koncepci využití stávajícího areálu, především původních objektů živočišné 
výroby, silážních žlabů, jímek, septiků a odpadového hospodářství, a to včetně likvidace odpadů. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2014
• 28/7/14/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemků v k.ú. Bezděkov  
u Velké Bíteše, a to:
- parc. č. 147/1 – orná půda o výměře 11982 m2

- parc. č. 135/2 – trvalý travní porost o výměře 4509 m2

a současně RM rozhoduje jednat se společností Agro Záblatí, a.s. se sídlem č. 63, 594 53 Osová Bítýška 
o změně nájemní smlouvy ze dne 1. 1. 2008, a to o výši nájemného a délce výpovědní lhůty. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2014 
• 29/7/14/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod spoluvlastnického podílu ve 
výši id. 83/519 na pozemku parc. č. 1045 – lesní pozemek, lesní pozemek, na kterém je budova a části 
pozemku parc. č. 1056 - lesní pozemek v k.ú. Níhov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 4. 2014
• 30/7/14/RM – rozhoduje ukončit dohodou nájemní vztah, a to na část pozemku parc. č. 773 v k.ú. 
Velká Bíteš ke dni 31. 3. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 31/7/14/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je 
nebytový prostor č.101 o celkové ploše 59,23 m2 v 1.NP objektu č.p. 618 na pozemku parc. č. 772,  
k. ú. Velká Bíteš ke dni 30. 5. 2014.
Rada města rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je nebytový 
prostor č.102 o celkové ploše 41,62 m2 v 1.NP objektu č.p. 618 na pozemku parc. č. 772, k.ú. Velká 
Bíteš ke dni 30. 5. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2014
• 32/7/14/RM – bere na vědomí investiční záměr na vybudování čtyř bytových domů BD1-BD4 na 
p.č. 4609/3 a 4622 vše v k.ú. Velká Bíteš předložený investorem.
odpovědnost: rada města termín: 24. 3. 2014
• 33/7/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek parc.č. 3916 – orná půda  
o výměře 5870 m2 v k.ú. Velká Bíteš za navrženou cenu 25 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do 
KN uhradí kupující. Současně RM pověřuje odbor majetkový dořešením pachtu uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2014
• 34/7/14/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje předložený ceník prací a služeb pro rok 2014. 
odpovědnost: jednatel termín: průběžně
• 35/7/14/RM – bere na vědomí zprávu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
o kontrole veřejné zakázky „Rekonstrukce Masarykovo náměstí – jih Velká Bíteš“, reg. č. 
CZ.1.11/3.2.00/35.01430.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit z hodnocení nabídku uchazeče BS – IMEX, s.r.o. (IČO: 634 
76 711); VS – build, s.r.o. (IČO: 283 12 015) k veřejné zakázce „Rekonstrukce Masarykovo náměstí – 
jih Velká Bíteš“.
Rada města Velká Bíteš bere na vědomí výsledné pořadí hodnocených nabídek, jak je uvedeno ve 
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zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 1. 2014 k veřejné zakázce „K 00026 – Rekonstrukce 
Masarykovo náměstí – JIH“.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ATIKA – LYSÝ, s.r.o., 
Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 607 32 610 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce 
Masarykova náměstí – jih“ a uzavřít s ní smlouvu o dílo s cenou 6.793.674Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 4. 2014
• 36/7/14/RM – rozhoduje vyloučit z hodnocení nabídku uchazeče PM Realstav Invest s.r.o. (IČO: 
291 81 453) a Porr a.s. (IČO: 43 005 560) k veřejné zakázce „SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš, 
půdní vestavba a stavební úpravy“.
Rada města Velká Bíteš bere na vědomí výsledné pořadí hodnocených nabídek, jak je uvedeno ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 3. 2014 k veřejné zakázce „SOŠ Jana Tiraye, 
Tyršova 239, Velká Bíteš, půdní vestavba a stavební úpravy“.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti KROS – stav, a.s., Körnerova 
7, 602 00 Brno, IČO: 262 27 657 na realizaci veřejné zakázky zakázce „SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, 
Velká Bíteš, půdní vestavba a stavební úpravy“ a uzavřít s ní smlouvu o dílo s cenou 5.478.396 Kč bez 
DPH
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 4. 2014
• 37/7/14/RM – bere na vědomí variantu č. 1 projekčního řešení bytových domů v lokalitě U Stadionu 
ve Velké Bíteši – bloků C a D předloženou investorem BYT STUDIO, a.s., se sídlem Masarykovo nám. 
1592/13, 586 01 Jihlava. 
odpovědnost: rada města termín: 24. 3. 2014
• 38/7/14/RM – bere na vědomí dopis doručený dne 03.03.2014 pod č.j. MÚVB/1590/14 k prověření 
stížností vedených pod č.j. MÚVB/998/14, MÚVB/999/14 a pověřuje starostu města odpovědí na 
uvedený dopis.
odpovědnost: starosta termín: 3. 4. 2014
• 39/7/14/RM – bere na vědomí návrh koncepce Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace  
a ukládá řediteli polikliniky zpracovat harmonogram kroků vycházejících z koncepce. 
odpovědnost: ředitel polikliniky termín: 31. 5. 2014

soUHrN UsNEsENÍ ZE sCHŮZE raDy MĚsta vElKÁ BÍtEŠ 
Č. 8/14 KoNaNÉ DNE 2. 4. 2014  

• 2/8/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 7/14 ze dne 24. 3. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 2. 4. 2014
• 3/8/14/RM – doporučuje ZM:
1. rozhodnout nezařadit do Zadání Změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš dílčí změnu, 
spočívající v zařazení části pozemku p. č. 6026 – orná půda v k. ú. Holubí Zhoř v rozsahu 7600 m2 do 
zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu, dle požadavku,
2. schválit Zadání Změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš s úpravami, které vyplývají  
z vyhodnocení připomínek a požadavků fyzických a právnických osob a požadavků dotčených 
orgánů, uplatněných k návrhu zadání, včetně zařazení dílčí změny č. 7-58 na základě uplatněné 
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připomínky, který navrhuje změnu funkčního využití pozemků p.č. 352/6 -ostatní plocha (52 m2), 
 p.č. 2281/4 –TTP (20 m2) a části p.č. 2277 - orná půda (2328 m2) vše v k.ú. Velká Bíteš o celkové 
výměře navrhované plochy 2400 m2, a to ze stávající „Plochy luk a pastvin (Pl)“ na nové využití jako 
„Plocha bydlení předměstského typu (Bm) v rodinných domech“.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14. 4. 2014
• 4/8/14/RM – bere na vědomí informace o postupu prací na „Rekonstrukci Masarykova náměstí“ 
zpracované odborem majetkovým dne 2. 4. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 2. 4. 2014
• 5/8/14/RM – rozhoduje souhlasit s přidáním nových antén a bezpečnostními pracemi na základové 
stanici Vodafone Czech Republic a.s., umístěné na budově SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš 
dle předložené PD při splnění následujících podmínek:
1. Žádná z částí antén, bezpečnostní konstrukce ani vyztužení nebude kotvena do komínového zdiva.
2. Nájemce bude zajišťovat údržbu zpevněné části tělesa komínu včetně prostupu přes střešní plášť.
3. Za kvalitu prací a izolaci veškerých prostupů střechou ponese nájemce záruku min. 36 měsíců.
4. Bude uzavřen dodatek k nájemní smlouvě, jehož předmětem budou technické podmínky instalace 
a provozu nového zařízení a související úprava výše nájemného.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4.2014
• 6/8/14/RM – rozhoduje uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí součinnosti při vybírání 
správních poplatků ze dne 26. 4. 2005 s Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 4. 2014
• 7/8/14/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Holubí Zhoř finanční příspěvek na činnost 
Baby Clubu ve výši 2.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2014
• 8/8/14/RM – bere na vědomí informaci Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o stavu 
zpracování účetní závěrky.
odpovědnost: rada města termín: 2. 4. 2014
• 9/8/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou 
organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2318/14.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 30. 4. 2014
• 10/8/14/RM – schvaluje odpisový plán pro rok 2014 dle žádostí Informačního centra a Klubu kultury 
Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace doručené pod č.j. MÚVB/2120/14, MÚVB/2121/14.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31. 12. 2014
• 11/8/14/RM – rozhoduje neposkytnout v roce 2014 dotaci Gymnazijní společnosti o.s., U Školy 
39, Zastávka.
odpovědnost: rada města termín: 2. 4. 2014
• 12/8/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš poskytnout jako výpůjčku části 
pozemků parc. č. 2263/4 o výměře cca 600 m2, parc. č. 2265/1 o výměře cca 1700 m2 a parc. č. 2266/1 
o výměře cca 450 m2 vše v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2014

pokračování v příštím čísle
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INZErCE 

Sběratel koupí předválečné i poválečné motocykly, sidecary, návěsné vozíky značek JAWA, 
ČZ,OGAR,ARIEL,PAV a jiné do roku výroby 1970. Solidní jednání, platba v hotovosti hned na 
místě. Tel. 739 067 695. Omlouvám se tímto všem, kteří volali za špatný kontakt v min.vydání.
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Školička vaření s Tupperware 

 

Ve Velké Bíteši v přísálí Kulturního domu 

Kdy: V Úterý 10.června od 15 hodin 

Tentokrát na téma: Zdravý životní styl 

Kontakt: prazakova.m@seznam.cz 

Srdečně vás zvou poradkyně Tupperware 

 

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.

Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154,  tel.: 566 789 311,  

Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 
Uzávěrka pro červenec – srpen 2014: 18. června 2014. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Stamal colour,s.r.o. 

Karlov 74 

Velká Bíteš 

AKCE 
PRIMALEX BAREVNÝ 7,5KG + 3KGBÍLÝ  

ZADARMO 

 

 

17. června  

9-16hodin 
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Pátek dne 20. června 2014 v 17.00 hodin
ZÁBAVOVÁ BANDA HSB ROCK 

Před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš. Občerstvení zajištěno – kýta na rožni.

Neděle dne 22. června 2014 od 13.00 hodin
POUŤOVÉ STEAKOVÁNÍ

Před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Neděle dne 22. června 2014 v 17.00 hodin
KLAVÍRNÍ KONCERT

Vystoupí Jana Rambousková a Petr Zapletal. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.

Neděle dne 22. června 2014 v 8.00 a v 9.30 hodin
POUŤ SV. JANA KŘTITELE, BOHOSLUŽBY

Kardinál Miloslav Vlk bude sloužit druhou bohoslužbu v 9.30 hodin. V kostele sv. Jana Křtitele.

Sobota 21. a neděle 22. června 2014 od 13.00 do18.00 a v neděli od 8.00 do 16.00 hodin
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ S KLUBOVOU EXPOZICÍ KRÁLÍKŮ 

STŘÍBŘITÝCH MALÝCH
Výstava se koná v chovatelském areálu ve Velké Bíteši, Lánice 55.  

Možnost zakoupit kvalitní chovná zvířata pro doplnění vlastních chovů.

Sobota dne 21. června 2014 ve 20.00 hodin
POUŤOVÝ VEČER S DECHOVKOU

Hraje: Dechová hudba Doubravěnka a Houslová muzika Bítešan
Od 17.00 hodin před kulturním domem posezení s občerstvením od restaurace  
„Naše bítešská“ – Živáňská pečeně. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.


