ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Červenec – Srpen 2013
„Bítešanky“ s hercem Miroslavem Táborským při natáčení pořadu pro ČT1.

Foto: Silva Smutná

SLOVO Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
v minulém měsíci došlo u nejvýznamnější městské
investiční akce letošního roku „Rekonstrukce Masarykova
náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ k dalšímu postupu.
Ze strany poskytovatele evropské dotace - Regionální rady
Jihovýchod nám bylo písemně potvrzeno, že výběrové řízení
na dodavatele stavby proběhlo ze strany města řádně bez
pochybení. Na základě tohoto sdělení, rada města vyhlásila
výsledek řízení. Vítěznou nabídkou byla nabídka společnosti
IMOS Brno a.s. v částce cca 19,6 mil. Kč bez DPH. Vlastní
podepsání smlouvy na dodávku stavby a zahájení stavby
bude moci být uskutečněno až po uplynutí 14ti denní odvolací doby, na kterou mají právo dle zákona v tomto případě neúspěšní soutěžící. Další konkrétní informace, týkající se začátku vlastní stavby, Vám proto během července neprodleně
přineseme prostřednictvím webu města.
Po měsíci fungování nového systému bezplatného parkování (omezeného během pracovního týdne od 7 do 17 hodin na max. 2 hodiny) v centru města při užití parkovacích
kotoučů (hodin) můžeme konstatovat, že systém parkování je pro obyvatele a návštěvníky,
ale i město, vyhovující. Přinesl současně očekávané uvolnění náměstí a ulic, spadajících
do vymezeného území, na kterém platí. Dodržování pravidel parkování bude po dohodě
s městem i během prázdnin kontrolovat Policie ČR.
Červnové jednání zastupitelstva města přineslo několik důležitých skutečností. Zastupitelé, v návaznosti na usnesení Ústavního soudu ve věci regulace hazardu ve městech, schválili
zkrácení přechodného období a současně ukončení provozování všech výherních automatů na
území našeho města k 31. 3. 2014. I když současný měsíční přínos z automatů činí pro město
více než 100 tisíc korun, je nutné ocenit přístup zastupitelů k této společensky citlivé otázce. Na
tomto místě je však potřebné současně konstatovat, že po loňské změně rozpočtového určení
daní, došlo ve Velké Bíteši za prvních šest měsíců letošního roku k poměrnému meziročnímu
navýšení přijatých daní do rozpočtu města o cca 5,5 mil. Kč. Dále pak na jednání zastupitele
schválili podněty do změny č. 7 Územního plánu, nebo rovněž prodej části dvora a objektu
v areálu sběrného dvora v Kozí ulici místní organizaci Moravského rybářského svazu. V tomto
případě byla při posuzování prodeje vyhodnocena společenská prospěšnost tohoto záměru.
Navíc město do smlouvy o prodeji zapracuje i předkupní právo pro město na prodávané nemovitosti. Jedním z dalších rozhodnutí zastupitelů pak bylo i využití nabídky majitelů lokality Babinec na odkup pozemků o ploše cca 5,5 ha pro možnou přípravu přibližně 60 stavebních parcel.
Smlouva, financování pozemků a potřebných technických sítí a etapizace jejich výstavby budou
vzhledem k rozsahu uvedeného záměru, předmětem dalšího projednání zastupitelstva.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Do poloviny července mají studenti možnost přihlásit svoji bakalářskou nebo diplomovou
práci, ve které je zpracována tématika týkající se města Velké Bíteše do soutěže, kterou vyhlásilo
vedení města. Chce tím využít znalostí a tvůrčí aktivity mladých lidí a současně podpořit zpracování a následnou diskuzi u témat, která mohou být přínosem pro život města a jeho obyvatel.
Vybrané práce budou oceněny a prezentovány veřejnosti.
Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin
STUDIO ORIFLAME VELKÁ BÍTEŠ
Přijďte si vyzkoušet a vybrat ze široké nabídky výrobků, poradenství v líčení, měření kondice
těla, diagnostiky pleti.
Pro členy Oriflame vyzvedávání objednaného zboží.
Masarykovo náměstí 88, Stará pošta – 2. patro
Obchodně kosmetická a Wellness poradkyně Marcela Machalová, tel. 607 909 462
Pátek dne 5. července 2013 v 18 hodin
OPEN AIR KONCERT – ACVILA ROCK
Kde: Prostranství před Kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ – Grilované makrely
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek dne 11. července 2013 v 17 hodin
FRANTIŠKA
Premiéra nového dokumentárního filmu Karla Veleby spojená s krátkou přednáškou Silvy
Smutné o lidové písni na Podhorácku.
Městské muzeum ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Muzejní spolek Velkobítešska
Pondělí dne 15. července – čtvrtek 18. července 2013 od 21:30 (po setmění)
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
15.7. „Signál“
16.7. „Probudím se včera“
17.7. „Perfect Days“
18.7. „Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka“
Kde: Prostranství před Kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ – Speciality na grilu
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý dne 16. července 2013 v 6 hodin
ZÁJEZD DLOUHÉ STRÁNĚ - EXKURZE V ELEKTRÁRNĚ
Oběd v lyžařském areálu Kouty, jednotné menu cena 82 Kč. Oběd není v ceně zájezdu.
Odjezd v 6 hodin z Masarykova náměstí, Velká Bíteš
Cena za dopravu a exkurzi - senioři - 250 Kč, ostatní - 350 Kč.
Přihlášky na Klubu kultury, Masarykovo náměstí č.5 Velká Bíteš.
Organizuje: Seniorklub
Středa dne 17. července 2013 ve 14 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Pátek dne 26. července 2013 od 18 hodin
OPEN AIR KONCERT – PRO-ROCK
Kde: Prostranství před Kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ – Živáňská pečeně na rožni
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 27. července 2013 v 9 hodin
VÝLET NA KOLE ZA SMÍRČÍMI KAMENY – VELKOMEZIŘÍČSKO
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 27. července 2013 od 18 hodin
FOLKOVÝ FESTIVAL PRAMENY
Níhov – park za hospodou
Hudební program: 17.00 – mše svatá v parku za hospodou, 18.00 hodin – cimbálová muzika
Morava z Čejkovic, 19.30 – Žalozpěv, 20.30 – Žalman a spol., 22.10 – Veselice s kapelou Přístav. Výtěžek festivalu bude použit na nové varhany do kostela Nejsvětějšího Jména Panny
Marie ve Březí.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Níhov a Český červený kříž Níhov
Pátek dne 9. srpna 2013 od 18 hodin
OPEN AIR KONCERT – EMINENT
Kde: Prostranství před Kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ – Sele na rožni
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Sobota dne 17. srpna 2013 od 15 hodin
PANTAGO NA LETNÉ
Kde: Chata na Letné, Karlov 130 – Janovice, Velká Bíteš
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ – kuřecí a vepřové steaky, klobásy
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
12. srpna – 18. srpna 2013
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY pod vedením Dagmar Livorové
Kde: Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 18. srpna 2013 v 16 hodin
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ PĚVECKÝCH KURZŮ
Kde: Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek dne 23. srpna 2013 od 18 hodin
OPEN AIR KONCERT – ROBUR ROCK
Kde: Prostranství před Kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ – Speciality na grilu
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 28. srpna 2013 ve 14 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU - KLOBOUKOVÁ PÁRTY
Přísálí Kulturního domu,Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Pátek dne 30. srpna 2013 od 8 do 15 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Prohlídka prostor MŠ U Stadionu
Vyzkoušet si můžete nově vybudovanou prožitkovou cestu na školní zahradě a zhlédnout
i venkovní minigalerii výrobků dětí naší školky.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Sobota dne 31. srpna 2013 v 9 hodin
VÝLET NA KOLE ZA SMÍRČÍMI KAMENY – STRÁŽKOVSKO
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
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POZVÁNKA NA TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2013
Příprava letošních hodů, které se budou konat od 4. září do 11. září 2013 je v plném
proudu. Přijměte malou ochutnávku. Hodová výstava se letos ve výstavní síni Klubu kultury
uskuteční od 2. do 13. září. Čeká Vás ukázka plastik a obrazů bítešského umělce Lubomíra
Laciny, kterou doplní brněnský fotograf Tomáš Škoda svojí prací „Velká Bíteš ve fotografiích“. Slavnostní vernisáž se bude konat v pondělí 2. září v 17 hodin. V čase hodů nebude
chybět chovatelská výstava nebo výstava bonsají.
Ve středu odpoledne se opět vztyčí na náměstí mája a po městě se otevřou sklípky a mázhauzy
v jejichž nabídce nás bude všechny lákat dobré jídlo a pití - především víno a burčák. Ve sklípku
„na pětce“ zahrají např. Tataband, Pantago, nebo cimbálová muzika Púčik. V pátek od
19 hodin se na náměstí na hlavním pódiu rozezní známé písně z muzikálu „Děti ráje“.
V sobotu po obědě se na náměstí pod májou tradičně představí soubory z našeho regionu
a okolí v rámci XI. ročníku folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“. Letos na tomto
festivalu přivítáme i folklorní sdružení VTG Lindwurm z rakouského Klagenfurtu.
Součástí hodového víkendu bude na náměstí i jarmark lidových řemesel a lunapark.
Hody končí ve středu kácením máje a hodovými dozvuky se skupinou Živel, kdy se sklípky
do příštího hodování uzavřou.
Více informací Vám přineseme v zářijovém čísle Zpravodaje a na informačním portále
Klubu kultury www.bitessko.com.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše hledá zájemce
O HODOVOU BRIGÁDU
Jedná se o práci spojenou s hodovým programem, v hodových sklípcích apod.
Pokud máte zájem, hlaste se v Klubu kultury v 1. patře nebo na tel. č. 566 532 342
email: program@bitessko.com. Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Klub kultury Velká Bíteš žádá majitele hodových sklípků,
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela) o svých sklípcích,
které budou otevřeny na Tradiční bítešské hody.
Informace můžete nahlásit na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro)
tel. 566 532 342 nebo email: program@bitessko.com do 22. července 2013.
Klub kultury a stárek zvou chasu
Klub kultury oznamuje všem zájemcům, že nacvičování besedy chasou bude probíhat po
dobu letních prázdnin každé úterý a pátek od 18.30 hodin v Kulturním domě ve Velké
Bíteši. Zájemci o hodový nácvik se mohou dostavit přímo do kulturního domu.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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ZPRÁVY Z RADNICE
RADA MĚSTA DNE 10. ČERVNA 2013
vzala na vědomí zprávu starosty o mimořádné kontrole provedené na Základní škole
Sadová 579 auditorem města a o následné podrobné kontrole skutečností, souvisejících
s užíváním nemovitosti Základní školy. Jednalo se o provedení komplexní kontroly zřizovatele v Základní škole, která by zdokumentovala stav školy před předáním novému řediteli
(tj. před 31. 7. 2012).
Kontroly zjistily závažné nedostatky, týkající se mimo jiné nedodržování pravidel města
Velká Bíteš pro zadávání veřejných zakázek, inventarizace majetku, pronájmu prostor, neoprávněného čerpání FKSP. Vzhledem k závažnosti zjištěných skutečností rada města předala výsledky kontrol řediteli ZŠ Zdeňku Strašákovi k dalšímu opatření.

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM
CENTRU, MASARYKOVO NÁM. 5, VELKÁ BÍTEŠ
Pondělí - pátek po celý rok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00. Červenec a srpen: soboty
9:00 - 13:00, neděle 13:00 - 17:00 hodin. Soboty v červnu 22. 6. a 29. 6., soboty v září - 7. 9.
a 14. 9. 9:00 - 13:00. Kontakt do TIC: tel. č. 566 532 598

ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY V OBDOBÍ PRÁZDNIN
OD 1. ČERVENCE DO 30. SRPNA 2013 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ,
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 85, VELKÁ BÍTEŠ
Pondělí: 12.00 – 16.00 hodin
Úterý a čtvrtek - ZAVŘENO
Středa: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Pátek: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Kontakt: tel. č. 566 532 262

OTeVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ PRÁZDNIN OD 1. ČERVENCE
DO 30. SRPNA V MĚSTSKÉM MUZEU VE VELKÉ BÍTEŠI
úterý až pátek 8.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 hodin
Mimo uvedenou otevírací dobu je možná prohlídka po předešlém telefonickém objednání.
Kontakt: 566 532 383, 731 852 112
8
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Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti a studenty 5 Kč. Držitelé průkazek AMG, ICOM,
členové Muzejního spolku Velkobítešska mají vstup zdarma.
V období prázdnin bude muzeum pro veřejnost uzavřeno od 9. do 19. července.
Vzhledem k minimálnímu personálnímu stavu muzea je změna otvírací doby vyhrazena.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice
referent/referentka finančního odboru
Termín odevzdání přihlášky: do 15. 7. 2013
Podrobnosti k výběrovému řízení jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Velká
Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).

PŘEČÍSLOVÁNÍ TELEFONŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
V měsíci červnu došlo z důvodu restrukturalizace pevných linek městského úřadu
(následovat budou i organizace města) k přečíslování stávajících pevných telefonních čísel
na radnici. Tento dílčí krok je začátkem optimalizace pevných telefonních služeb města
a jeho organizací, tzn. dojde k výrazným úsporám za telefonní poplatky a služby, volání
mezi organizacemi města bude zdarma zaveden jednotný klapkový systém.
Nové základní telefonní číslo: 566 789 XXX
Městský úřad: 566 789 1XX,
spojovatelka: 566 789 111

www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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V průběhu měsíce července a srpna bude řešeno přečíslování i na dalších organizacích
města. O podrobnostech budete informováni prostřednictvím dalšího čísla zpravodaje a na
webech města a městských organizací.
Po určitý čas se bude možné dovolat i přes původní čísla, upozorňujeme však, že budou
následně zrušena.
Tomáš Zedník, informatik MěÚ

DIPLOMOVÉ PRÁCE O VELKÉ BÍTEŠI SE UJALY
STUDENTI MAJÍ POSLEDNÍ MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT
Vedení Velké Bíteše chce dlouhodobě podporovat a využívat znalostí a dovedností mladých lidí. Proto jsme na radě města v loňském roce vyhlásili soutěž bakalářských a magisterských diplomových prací s tématikou města Velká Bíteš. Tato soutěž bude realizována
každoročně a 15. července uplyne první ročník.
10
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Zatím máme čtyři práce, které pomohly vedení města zdarma získat důležité informace
a analýzy. Témata vypracovaných prací jsou:
•
Petr Odstrčil – Studie území v okolí křižovatky za kovomatem
•
Lucie Borkovcová - Efektivnost financování veřejného koupání ve Velké Bíteši
•
Tomáš Dvořák - Od lokální po globální působnost české firmy: PBS Velká Bíteš
•
Jana Rozmahelová - Potřebnost nízkoprahového klubu ve Velké Bíteši
Město nejlepší práce odmění.
Mám radost, že budeme mít v letošním roce komu udělit ceny. Pokud ještě kdokoli ze
studentů napsal bakalářskou či diplomovou práci s velkobítešskou tématikou, může se
přihlásit do 15. července na adresu l.koubek@gmail.com. Po tomto datu práce vyhodnotíme a rada města udělí ceny. Přesto věřím, že nejlepší odměnou nebudou peníze, ale pocit
z toho, že diplomová práce našla svoje praktické využití. Po prázdninách bych rád uspořádal veřejné setkání a debatu s autory prací, aby se s nimi mohla seznámit veřejnost. Práce
budou také k dispozici ke stažení na stránkách města.
Příští rok se soutěž zopakuje
Soutěž diplomových prací vyhlásíme i v příštím roce. Studenti, kteří budou končit studium, mohou napsat práci například na tato témata:
•	Analýza komunikace města a náměty pro její zefektivnění
•
Návrh koncepce dopravy a parkování ve městě
•
Využití elektronických aukcí pro město a jeho organizace
•
Sonda do přání obyvatel města
•
Náměty k úsporám v rozpočtu města
Zaměstnanci městského úřadu jakožto i volení představitelé města jsou připraveni
poskytnout studentům součinnost při stanovování tématu a jeho zpracování tak, aby diplomové práce skutečně pomohly řešit reálné a aktuální problémy.
Ladislav Koubek, radní

HAZARD VE VELKÉ BÍTEŠI SKONČÍ DŘÍVE
Velkobítešští zastupitelé se rozhodli připojit k úsilí těch měst, která nechtějí na svém území
připustit hazard. Velmi krátce po schválení bítešské vyhlášky, podle které měly automaty ve
městě skončit ke konci příštího roku, se problematikou opětovně zabýval Ústavní soud. Ten
na základě návrhu města Klatovy dal městům možnost regulaci hazardu uspíšit. Nemusejí tedy
využít přechodnou dobu, po kterou by automaty musely být povoleny.
Ve Velké Bíteši na nález Ústavního soudu reagovali. Zastupitelstvo na svém červnovém zasedání rozhodlo o zkrácení přechodného období. Poslední automat ve městě bude odstraněn
nejpozději 31. března 2014. „Lhůta devíti měsíců je přijatelným kompromisem, kdy na jednu
stranu jasně říkáme, že hazard na území města nechceme, na druhé straně poskytujeme majitelům daných zařízení určitý čas na to, aby se na novou situaci připravili a uspořádali si například
pracovněprávní vztahy,“ říká místostarosta Velké Bíteše Tomáš Kučera. Velká Bíteš se tímto krokem vzdá svého příjmu z automatů, který činil půldruhého milionu korun ročně.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Česko patří k zemím s nejvyšší koncentrací hracích automatů na světě. Bohužel počet závislých tomu odpovídá. Věříme, že tímto krokem se nám podaří zlepšit bezpečnostní situaci
a hlavně zabránit tomu, aby se obětmi této závislosti stávali další a další mladí lidé. Vždyť podle
údajů naší vlády na automatech hraje téměř 10 procent osmnáctiletých chlapců a 4 procenta
osmnáctiletých dívek. Pokud se nám podaří zachránit aspoň jednu rodinu, pak mělo naše úsilí
smysl.
Ladislav Koubek, radní

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
MANŽELÉ VALEŠOVI OSLAVILI KAMENNOU SVATBU
V sobotu 1. června 2013 oslavili manželé Anna
a Otto Valešovi z Velké Bíteše neuvěřitelných 65 společně prožitých roků – kamennou svatbu. „Svatební
obřad“, pečlivě připravený členkami Sboru pro občanské záležitosti, se uskutečnil v obřadní síni bítešské
radnice před zraky mnoha rodinných příslušníků
a přátel. Manželé společně vychovali dva syny a dnes
se těší z pěti vnoučat a jedenácti pravnoučat.
Vážení manželé Valešovi, prožili jste společný
život věrně, bok po boku a zanechali jste nám příManželé Valešovi.
Foto: Otto Hasoň
klad manželské věrnosti, tolik potřebný zejména
v dnešní době. Za to Vám všichni děkujeme a přejeme ještě mnoho šťastných, společně ve
zdraví prožitých let.
Alois Koukola

ZLATÁ SVATBA MANŽELŮ URBÁNKOVÝCH

Manželé Urbánkovi.
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Foto: Archív rodiny Urbánkových

Byla to již druhá „svatba s přívlastkem“, kterou
v měsíci červnu uspořádaly členky Sboru pro občanské záležitosti v obřadní síni radnice našeho města.
Uskutečnila se v sobotu 22. června 2013, a byli při
ní slavnostně „oddáni“ manželé Alena a Bořivoj
Urbánkovi z Velké Bíteše, kteří obklopeni rodinami
svých dvou synů, takto oslavili padesát společně
prožitých roků.
Když potom s dojetím přijímali gratulace a poděkování od všech přítomných, neskrývali svoji spoko-
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jenost a děkovali členkám SPOZ za to, že je k uskutečnění tohoto důstojného aktu přesvědčily.
Ke gratulantům oběma manželským párům se připojuje i redakce Zpravodaje.
Alois Koukola

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
OHLÉDNUTÍ ZA POHÁDKOVÝM LESEM
I letos se na jedno nedělní odpoledne díky pomocníkům nejen z bítešské farnosti a KDU-ČSL proměnila
Velká Bíteš v pohádkovou. Za krásného počasí se vydalo po skupinách
na 180 dětí se svými rodiči na procházku městem. Trasa vedla od radnice kolem základní školy směrem na
Letnou a zpátky do centra města. Při
cestě plnily děti všemožné úkoly – zpívaly písničku, aby jim neuschla kytička
Foto: Petr Střecha
jako princezně Krasomile (Pyšná prin- „Perníková chaloupka“.
cezna), poznávaly zvířátka (Boudo, budko, kdo v tobě bydlí), hledaly perníček do páru (Perníková chaloupka), přes překážkovou dráhu doručovaly bylinky čarodějnici (Princezna ze
mlejna), létaly na koštěti (Malá čarodějnice), cvičily (Spejbl a Hurvínek), určovaly rostliny
(Jak se budí princezny) a „likvidovaly“ bacily (Polámal se mraveneček). Odměnou za splnění úkolu jim bylo razítko (a někde i třeba jiná odměna). Cesta končila, jako již tradičně,
na farní zahradě, kde na děti čekala trampolína a další soutěže.
Budeme se těšit, že i příští rok se vypravíte na pohádkovou cestu po Velké Bíteši (trasa
je vhodná i pro kočárky). A pokud máte zájem, budeme rádi, když se k nám připojíte
a pomůžete Pohádkový les realizovat.
Jana Střechová

MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE
JAK JSME SE ROZLOUČILI SE ŠKOLKOU
Poslední měsíc ve školce začal netradiční oslavou Dne dětí. Ten jsme oslavili nadvakrát.
S dětmi jsme se vypravili na akci pořádanou Klubem kultury. Děti si prohlédly vozidla
IZS, absolvovaly doprovodný program Besipu a zadováděly si v sokolovně. Do školky jsme
si pozvali Duo Eden, dvojici profesionálních artistů, kteří dětem předvedli show se cviwww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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čenými zvířaty. Dětem se líbily opičky,
které tančily, jezdily na trakaři, metaly
kotouly a hrály na kytaru. Stejně nadšeně tleskaly i kouskům cvičených
pejsků. Nejvíce ale děti zaujala přehlídka hadů, hlavně čtyřmetrová krajta,
kterou si ti nejodvážnější pohladili
a vyfotili se s ní.
Odloučené pracoviště v Lánicích,
a při hlasování i MŠ na Masarykově
náměstí, se zapojilo do soutěže o vybavení venkovního hřiště. Soutěžním
Děti hladí krajtu.
Foto: Jana Fellingerová
úkolem bylo poslat fotografii maskota
Rabáska vyrobeného z recyklovatelného odpadu. Ten v hojné míře obstaraly děti se svými
rodiči. S 3490 hlasy jsme nakonec obsadili krásné druhé místo ze 152 MŠ z celé České
republiky. Děkujeme touto cestou všem rodičům, známým či dalším příznivcům, kteří nám
posílali hlasy. Díky Vaší velké podpoře děti vyhrály novou zahradní trampolínu!
Závěrem roku jsme také navštívili malou zemědělskou farmu u Ráčků ve Velké Bíteši.
Děti si zblízka prohlédly domácí zvířata a dozvěděly se, čím se zvířata živí a jaký mají pro
člověka užitek.
Zajímavá a velmi příjemná byla návštěva Domova bez zámku ve Velké Bíteši, se
kterým navázala naše MŠ spolupráci. Pracovnice domova dětem ukázaly, jak žijí
handicapovaní lidé. Společně s dětmi si pak klienti domova zazpívali, prohlíželi si
knihy, říkali básničky, četli pohádky. Děti si pak spolu s paní Chytkovou, pracovnicí domova, vyrobily krásné šperky pro maminky z keramické hlíny. Poděkování
patří vedoucí Domova bez zámku, slečně Bc. Havlíkové, za zprostředkování návštěvy
a všem ostatním zaměstnankyním za
jejich vřelé a srdečné přijetí.
Děti ze třídy Motýlků a Včeliček navštívily ekologické centrum Ostrůvek. V programu „Jak krtek uzdravil myšku“ procestovaly celý svět, aby našly léčivou bylinku pro
nemocnou myšku. Tento program navázal
na školní vzdělávací program a tematický
okruh „Výprava do cizích zemí“.
Taneční soubor Sluníčko vystoupil
na tradiční přehlídce folklorních skupin
Mladé Bítešsko s programem „Mám šáteček, mám“.
Na obou našich mateřských školách byl
ukončen sběr víček pro postiženého Hon- Rabásek – maskot hlasovací soutěže. Foto: Jana Fellingerová
14
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zíka na jeho invalidní vozík. Nasbírali jsme 5 pytlů těchto víček, za které děkujeme
rodičům.
Protože nastal konec školního roku, byl čas pasovat předškoláky na školáky. Letos poprvé
paní učitelky doplnila profesionální skupina divadla Úsměv. Slavnostní rozloučení s předškoláky, jejich rodiči i učitelkami proběhlo i na radnici, kde byly děti ostužkovány panem
starostou Ing. Milanem Vlčkem.
Kolektiv MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

OHLÉDNUTÍ ZA KONČÍCÍM ŠKOLNÍM ROKEM
První školní rok ve společném subjektu MŠ Masarykovo náměstí a MŠ v Lánicích dospěl
ke svému závěru. Co přinesl dětem, učitelkám a zaměstnancům na obou pracovištích?
Jako každý začátek byl i ten náš pro všechny náročný. Přibylo nejen jedno pracoviště pro
48 nových dětí, ale s ním i 4 paní učitelky a 3 provozní zaměstnanci na zkrácený pracovní
úvazek. Nové paní učitelky se velmi rychle adaptovaly. Za vydatné pomoci kmenových učitelek začaly hned pracovat podle školního vzdělávacího programu. Postupně pak do své
práce zařazovaly i doplňkové projekty MŠ, jako je cvičení na balančních míčích, zařazování
prvků ekologického vzdělávání, inkluzívní vzdělávání, práci s keramickou hlínou a další.
Učitelky i ostatní zaměstnanci si velmi rychle zvykli na nové zaměstnání a stali platnými
členy kolektivu školy.
Všichni zaměstnanci, kteří přešli z MŠ na Masarykově náměstí do MŠ v Lánicích, se jednoznačně shodli na tom, že je v této nové mateřské škole organizace běžného provozu jednodušší a komfort pro děti je patrný. Děti mají všechno při ruce: šatny, umývárny, toalety,
výdejnu jídla, tak jako na mnohých jiných účelově stavěných MŠ. Na nové, pěkné a slunné
prostory bylo zvykání příjemné.
V MŠ v Lánicích chybí zatím zahrada, lépe řečeno vybavená zahrada. Pozemek je z části
zatravněný, na ostatním prostranství je hlína. To ale dětem vůbec nevadilo, stačily jim kbelíčky, lopatky, lupy na pozorování drobných živočichů, a když zapršelo, nebyla o zábavu
nouze, protože děti mohly využít ke svým hrám i úžasné hmoty-bláto.
Proč se na zahradu neinstalují průlezky, houpačky apod.? Město Velká Bíteš, jako zřizovatel MŠ, podalo v únoru 2013 projekt na zbudování zahrady pod názvem „Přírodní
zahrada při MŠ Velká Bíteš, aneb „Příroda na dosah“ z OPŽP u Ministerstva životního prostředí. Projekt je koncipován v duchu environmentální výchovy a vzdělávání (EVVO) tak,
aby si děti měly možnost hrát v bezpečném přírodním prostředí, zahradu si samy dotvářet,
pečovat o rostliny, pozorovat živočichy, scházet se zde s rodinami apod. Mateřská škola
má EVVO ve svém školním vzdělávacím programu již řadu let. V současné době čekáme
s netrpělivostí na výsledky, zda byl projekt k realizaci vybrán či nikoliv.
Paní učitelky v Lánicích našly další možný zdroj na vybavení hřiště, a to v hlasovací
soutěži s Rabáskem, kterou využily. Hlavní myšlenkou byla opět ekologie. Společně s dětmi
vyrobily maskota Rabáska z odpadového materiálu. Do hlasování se zapojili nejen rodiče,
známí, ale i široká veřejnost z Velké Bíteše a blízkého i vzdálenějšího okolí. Všem hlasujícím
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

15

tímto děkujeme za jejich podporu. Výsledkem bylo krásné II. místo a odměnou pro děti
venkovní trampolína.
Dovolte, abych na konci školního roku poděkovala všem zaměstnancům za jejich ochotu,
nasazení a aktivitu. Rodičům za jejich spolupráci a zájem o činnost školy i za velké množství
různého materiálu pro výtvarné a pracovní činnosti i další výpomoc. K rozvoji MŠ pak přispěli finančními dary PBS, a.s. Velká Bíteš, paní Drlíčková a další sponzoři. Za reflexní vesty
děkujeme členům místní organizace TOP 09, za sladkosti ke Dni dětí panu Jandovi z firmy
Manfood. Poděkování patří i vedení ZŠ a paní učitelkám I. tříd za organizaci edukačních
odpolední pro děti a rodiče. Touto cestou bohužel nelze poděkovat všem fyzickým osobám,
organizacím, školám i dalším subjektům, které s námi po celý rok spolupracovali. Proto
přejeme všem příjemnou dovolenou a našim dětem i rodičům shledání v novém školním
roce.
Za kolektiv zaměstnanců Mgr. Hana Sedláková, ředitelka MŠ

Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří přispěli
finančním či věcným darem na „Zahradní slavnost“
pořádanou Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu
dne 31. května 2013
Rodiče:
Káni O., Hamříka F., Dvořáka J., Jelínkové N., Němce P., Dolíhala M., Antalíka M. a M.,
Neubauera V. a D., Hofmannové J., Rouse O., Šoustarové M., Kupského Š., Jaška M., Hekala
M., Rosecké E., Vrbové K., Janíčkové M. a Lacinové N.
Ostatní sponzoři:
Řeznictví a uzenářství Sláma Milan, První brněnská strojírna, a.s., Bítešská dopravní společnost, spol. s.r.o., ITW Pronovia, Autoimpex, spol. s.r.o , AG FOODS Group, a.s., Čerpací
stanice Štefek, FLOP JIH spol. s.r.o., Sportbar Klíma, Truhlářství Neklapil, Hodinářství zlatnictví Kozová, Květiny Drlíčková, Papírnictví Havíř, Penzion U Raušů, Cukrárna u Zdubů,
Lékárna Aura, Nábytek Street, Tabák Masarykovo nám. , Mobile- Mazánek, Kadeřnictví
Anděla, Zlatnictví Venustas, Obuv Hudečková, Cestovní kancelář Reko, Drogerie – bioprodukt, Hračky Stejskalová, GE MONEY, TV – SERVIS –Watt Pelán, Pneuservis Káfoněk, Jeřábkova pekárna s.r.o., Mihal, s.r.o., Bytový textil Jiří Réman, Zámečnictví Němec,
s.r.o., MRS MO Velká Bíteš, Noviny a časopisy – Tyršova ul., Cafe Jana, Drogerie Nováček,
Kadeřnictví Kladivová, Asia centrum, Lékárna U Tří sloupů, Salome Kopáčková, Elektro
Vildomec, Kadeřnictví Urbánková, Le Ja, David spol. s.r.o., Čaj – káva, Restaurace Stadion,
Herna U Staříka, Restaurace Na 103, Vinotéka květiny, A - Z Irena Vrábelová, Květiny
Flouma, POEX Velké Meziříčí, SUPELEX, Pufas Krupička, Atelier Astra.
Dodatečně děkujeme společnosti Building Plastics ČR, s.r.o. za poskytnutí roletoviny.
16

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Červenec – Srpen 2013

VÝLET DO HOLUBÍ ZHOŘI
Naše školka využila pozvání
paní Pospíšilové z Holubí Zhoři,
kam jsme se v pátek 7. června
vypravili na návštěvu. Děti měly
možnost se z bezprostřední blízkosti seznámit s různými hospodářskými zvířaty. Krmily kozy,
viděly ovečky, krávy, prasátka,
kuřátka, slepice… Kromě zvířat
Foto: Archív MŠ
zde byly k vidění rovněž různé Návštěva v Holubí Zhoři.
hospodářské stroje. V samém závěru nechyběla ani ochutnávka kozího mléka a různě
ochucených kozích sýrů.
Aby si děti odnesly co nejvíce zážitků, navštívili jsme ještě další hospodářství, což nám
umožnila paní Ondráčková, maminka naší předškolačky Janičky, a paní Cahová. A věřte,
že bylo na co se dívat. Kluky nejvíce uchvátily dva krásné traktory, které mohli prozkoumat,
sednout si za volant. Nejvíce času jsme pak strávili u ohrady s koňmi – kdo měl odvahu,
mohl jim ze své dlaně nabídnout pamlsek. Také zde jsme obdivovali ovce, krávy a psy. Naši
pozornost upoutaly rovněž voliéry s pestře zbarvenými andulkami a korelami.
Na zpáteční cestu dostaly děti perník a domů si odnášely spoustu nevšedních zážitků.
Tímto paní Pospíšilové, paní Ondráčkové a paní Cahové za možnost návštěvy velice
děkujeme a těšíme se zase za rok.
Kolektiv MŠ U Stadionu

POZVÁNKA na den otevřených dveří
Již tradičně pořádá Veselá školka koncem prázdnin Den otevřených dveří. Dovolujeme si
Vás tedy opět pozvat v pátek 30. srpna 2013 v době od 8 do 15 hodin na prohlídku prostor
naší školky. Přijďte zavzpomínat na léta minulá a podívat se s námi do milé přítomnosti.
Vyzkoušet si můžete nově vybudovanou prožitkovou cestu na školní zahradě a zhlédnout
i venkovní minigalerii výrobků dětí naší školky.
Kolektiv MŠ U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZŠ SADOVÁ
Vážení čtenáři,
dovolte nám malé ohlédnutí za závěrem školního roku, takovým nějakým napěchovaným. Naplno probíhají školní výlety, divoká honba za lepšími známkami, projekty a exkurze.
Někteří odvážlivci odjeli na týden do Londýna. Divíme se potom, že se žákům nechce odejít
na prázdniny? Zcela jistě! Možná. Snad…
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Máme za sebou besedy o energetice – Energie budoucnost lidstva. Žáci srovnávali energetické zdroje na Zemi, jejich výhody i nevýhody, došli k poznání, že člověk je vlastně na
elektřině závislý.
Při besedě na téma finanční gramotnost nás zástupci České spořitelny seznámili se
základními pojmy v bankovnictví a informovali nás o výhodách a formách spoření, o kreditních a debetních kartách, studentských účtech, druzích pojištění a možnostech využití
bank a účtů.
Na tuto přednášku navázala v rámci přednášek pro veřejnost přednáška na téma finanční
gramotnosti.
Okresního kola v atletickém čtyřboji mladších i starších žáků a žákyň se zúčastnila
5členná družstva z naší školy v konkurenci 13 škol z celého okresu. Každý žák závodil
v disciplínách - 60 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí (starší), 600, 800,
1000, 1500 m. Družstvo mladších žáků obsadilo celkové 7. místo, družstvo mladších žákyň
4. místo, starší žákyně obsadily 6. místo.
Starší žáci bodovali naplno a téměř všichni si zlepšili svoje osobní rekordy. Zaslouženě
si vybojovali celkové vítězství a postoupili do krajského kola atletického čtyřboje v Třebíči,
v němž skončili celkově na 4. místě. V jednotlivcích skončil Josef Bartošek na 4. místě.
Všem zúčastněným žákům patří velký dík za vzornou reprezentaci naší školy.
Naši nejstarší žáci se zúčastnili okrskového a okresního kola v mini fotbalu v Bystřici
nad Pernštejnem. Za účasti šesti škol získali po výborném a bojovném výkonu celkově
3. místo a zaslouží si velké uznání za přístup a bojovnost.
Tradiční exkurzi do Kralic a na Mohelenskou hadcovou step absolvovali sedmáci. Navštívili poklad historický, Památník Bible kralické v Kralicích s praktickou ukázkou knihtisku
a informacemi o bývalé tiskárně jednoty bratrské z let 1578–1620, a poklad přírodovědný,
národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step, která patří k jedné z nejcennějších
lokalit v České republice - rozmanitost fauny a flory je zapříčiněná hadcovým podložím.
Na naučné stezce zaznamenávali pozorování do pracovních listů, určovali pomocí určovacích klíčů a prováděli i fotodokumentaci. Exkurze si kladla za cíl žáky nejenom seznámit
s tak významným místem, ale i shrnout jejich dosavadní znalosti i dovednosti a aplikovat
je přímo v terénu.
Třída 4.B je čtvrtým rokem aktivně zapojena do kampaně Celé Česko čte dětem. Vznikla
proto, aby si celá společnost uvědomila, jak velký význam má čtení dětem pro jejich další
vývoj a pro formování návyků číst si v dospělosti. V rámci kampaně se seznamujeme se zajímavými tituly literatury pro děti a mládež, předčítáme dětem ukázky, ale společně čteme
i celé knížky, zúčastnili jsme se besedy s ilustrátorem Adolfem Dudkem a spisovatelem
Janem Opatřilem. Zapojili jsme se do celorepublikové výtvarné a čtenářské soutěže. Další
zajímavé čtenářské aktivity pro nás připravuje Městská knihovna ve Velké Bíteši. Letos se
také poprvé zapojíme do 3. týdne čtení dětem.
Zájezdy do Prahy. Žáci sedmých tříd začali na památném Vyšehradu se Slavínem a krásnou vyhlídkou na Prahu a na Vltavu, zamířili k Pražskému hradu, prohlédli si zahrady
a byli svědky hlavního střídání stráží, sešli k Loretě se zvonkohrou, potrápili se náročným
18
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výstupem na věž kostela sv. Mikuláše, navštívili sošku Pražského Jezulátka v chrámu Panny
Marie Vítězné, Kampou došli k mostu Legií, prohlédli si budovu Národního divadla a užili
si volna na Václavském náměstí. Na závěr se svezli metrem a uháněli domů.
Páťáci plnili úkoly týkající se hlavního města v rámci projektového dne „Praha“. Tím se
připravili na návštěvu metropole. Na programu byl Petřín (rozhledna a bludiště zrcadel),
Loretánské náměstí, Hrad (výměna stráží, katedrála sv. Víta ), Karlův most s Mosteckou
věží, Staroměstské náměstí s orlojem, Václavské náměstí (sv. Václav), muzeum voskových
figurín.
Rodiče a spolužáci zhlédli pohádkové představení 2.A, které se skládalo z pásma čtyř
známých pohádek, dvou písniček a několika hádanek. Dramatizace pohádek byla pro děti
přínosná. Naučily se vystupovat před obecenstvem, hlasitě a výrazně artikulovat, pohybovat
se na jevišti. Během společného nacvičování se děti báječně bavily a též došlo k výraznému
stmelení třídního kolektivu.
Ve Žďáře nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí se konalo okresní kolo v atletických závodech pod názvem Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou. Závodů se zúčastnila družstva
mladších i starších žáků a žákyň z naší školy v konkurenci 13 škol z celého okresu. Závodilo
se v těchto disciplínách - 60m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí (starší),
600, 800, 1000, 1500 m, štafeta 4x60m. Našim žákům se podařilo dosáhnout výborných
úspěchů. Družstvo mladších žáků obsadilo celkové 4. místo, družstvo mladších žákyň
6. místo, starší žáci i žákyně obsadili shodně 5. místo. Za předvedené výkony, bojovnost
a reprezentaci školy jim patří velký dík.
V rámci spolupráce s MŠ U Stadionu se uskutečnilo Čtení pro školkáčky. Žáci 9. ročníku
si připravili několik klasických pohádek, které dětem při jejich odpoledním odpočinku zajímavou formou přečetli. Malým školkáčkům i velkým školákům se tato akce velmi líbila
a budeme v ní jistě i v dalších letech pokračovat.
Žáci 4. ročníku při Hrátkách s lesem blíže poznávali les a jeho obyvatele a prostřednictvím různých aktivit se seznámili se životem v něm. Přírodovědní pracovníci z ekologického centra Ostrůvek ve Velkém Meziříčí pro ně připravili program v lese na Osové. Děti
zkoumaly les všemi smysly. Při práci ve skupinách lépe poznaly své spolužáky, více komunikovaly a spolupracovaly.
Při besídce ke Dni matek 2.B si děti pro svoje maminky připravily kulturní program,
ve kterém nechyběl zpěv a dramatizace čtyř pohádek. Všichni účinkující se opravdu snažili
a odměnou jim byl veliký potlesk a úsměv na tvářích všech přítomných. Celý program byl
završen předáním dárků, které žáci pro svoje milé maminky vlastnoručně vyrobili.
Žáci šestých tříd v rámci výuky zeměpisu a dějepisu navštívili planetárium a pavilon
Anthropos v Brně.
Asi každý obyvatel naší země ví, s jakými událostmi naší novodobé historie jsou spjaty
názvy obcí Lidice a Terezín. Na vlastní oči si je prohlédli naši žáci devátých tříd.
V Terezíně se dozvěděli o historii pevnosti i ghetta, zhlédli film mapující vývoj Terezína
a také se podívali do budovy bývalé školy, v níž je instalována výstava o Terezíně za 2. světové války.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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V Lidicích se také podívali na film, který velmi zajímavě shrnoval nejen historii samotné
obce, ale také nastínil hlavní události předválečného Československa. Potom zhlédli místní
expozici, která syrovým způsobem mapuje hrůzný osud Lidic. Z celé vesnice zůstaly nedotčeny prakticky jen dveře kostela, jinak se až na několik drobností nezachovalo nic. U fotografií na stěnách čtete, kdy byly pořízeny, některé jen několik dní před tragédií. Z dalších
fotografií na vás shlíží oběti nejrůznějšího věku. Dojemné jsou vzpomínky přeživších lidických žen. A asi nejpůsobivější jsou dopisy dětí, které psaly těsně před svou smrtí svým
blízkým.
Žáci řekli:
„Terezín je zajímavé místo, ale nezapůsobilo na mě tolik jako Lidice, kde jsem měl husí
kůži.“
„Byl to takový depresivní pocit chodit po místech, kde se lidé trápili a byli nešťastní.
Dozvěděla jsem se nové informace, poznala nová místa. Myslím si, že je dobré navštěvovat
tato místa, abychom si uvědomili, že by se nic takového nemělo opakovat.“

AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY
V měsíci květnu si děti mohly vyrobit mydýlka a mozaiku. Obě techniky se dětem líbily.
Poslední dubnové čarodějné odpoledne začalo v družině výrobou lektvarů. Čarodějové
a čarodějky namíchali nápoj lásky, lektvar krásy nebo třeba čarování. Poté nasedli na košťata
a přemístili se do altánku, kde začalo čarodějné odpoledne.
Při další netradiční výtvarné technice si děti upletly košíky z papíru, které si pak natřely
a odnesly domů. Všichni byli spokojení a těšíme se, že si zase brzy něco upleteme.
V dubnu jsme se v družině zaměřili na třídění odpadu. Povídali jsme si o tom, jak správně
třídit odpad do barevných košů v prostorách školy. Pro děti jsme připravili kvíz, spojovačky
a omalovánky na toto téma. Vyráběli jsme z odpadového materiálu.
V rámci Mezinárodního týdne čtení připravila školní družina ve spolupráci s městskou
knihovnou Detektivní noc. Děti si v městské knihovně povídaly, četly, vyráběly, besedovaly... A potom spaly a spaly a spaly…
V pátek 31. května navštívila družina ZOO Jihlava. Výlet dostaly děti zdarma za úspěšnou účast v soutěži Olejmánie.

ZA ŽIDOVSKÝMI PAMÁTKAMI DO BRNA
Žáci, kteří navštěvují Historický kroužek, se vypravili do Brna. Jejich cílem byla synagoga
a židovský hřbitov.
Synagoga na ulici Skořepka v Brně je jedinou fungující synagogou na Moravě. Je naprosto nenápadná, neboť je postavena ve funkcionalistickém stylu. Zaměstnankyně Židov20
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ského muzea v Brně, paní Táňa Klementová, zde velmi zajímavě popovídala o historii Židů
v českých zemích, v Brně i historii zdejší synagogy.
Nenechala však žáky jen tak poslouchat, ale často se na ně obracela s nejrůznějšími dotazy
zaměřenými na židovskou problematiku. Je pro nás potěšením, že byla velmi příjemně překvapená mírou znalostí našich žáků, s jakou se podle svých slov dosud nesetkala.
Potom naše kroky zamířily na židovský hřbitov. Prohlédli jsme si místnost, kde jsou
zemřelí připravováni na poslední odpočinek. A potom už jsme zvolna procházeli tajemným židovským hřbitovem, hledali hroby známých a významných osobností a seznamovali
se s různými symboly, které jsou pro židovské náboženství typické.
Exkurze v pěkném jarním počasí se nám vydařila a byla příjemnou tečkou za celoroční
prací v Historickém kroužku fungujícím na naší základní škole.
Eva Čermáková

EKOSOUTĚŽ 2013
V letošním roce proběhl již II. ročník Ekosoutěže pořádané Technickými službami
města Velká Bíteš ve spolupráci s naší školou. Soutěž měla dvě části - sběrovou a výtvarnou.
Ve sběru papíru nakonec žáci nasbírali 17 000 kg papíru! Mezi nejlepší „sběračské“ třídy
patřily 2.C za I. stupeň a 8.A za druhý. Mezi jednotlivci nasbírala nejvíce papíru Viktorie
Cvetanova z 1.C a za II. stupeň Adam Březina z 8.A.
Zadání výtvarné soutěže se týkalo módy. Úkolem žáků bylo z odpadových materiálů
vytvořit model na módní přehlídku. Hodnotily se součásti modelu - množství a provedení
jednotlivých prvků, prezentace - předvedení modelu, plakát s popisem a funkčností jednotlivých částí, módní návrh, zapojení třídy, nositelnost a kreativita.
Z druhého stupně dostal od poroty nejvíce bodů model třídy 7.B za II. stupeň a model
4.A za I. stupeň.
Žáci si odnášeli hodnotné ceny a poukazy, nevšední zážitek z prezentace netradičních
módních modelů a zajímavou zkušenost.
Pavel Holánek

PRVNÍ MATURITY NA SOŠ JANA TIRAYE
30. dubna 2013 odzvonilo studentům 4. ročníku oboru mechanik seřizovač naposledy. Celkem 23 úspěšných absolventů tohoto oboru čekala na jaře 2013 zkouška z dospělosti. Maturitní
zkoušky byly zahájeny už v polovině dubna takzvanou profilovou částí. Studenti absolvovali
nejprve třídenní zkoušku z odborného výcviku, kde museli prokázat znalosti programování
na CNC strojích a práce na soustruhu či fréze. Následovala písemná zkouška z technického
kreslení. Jejím zadáním bylo vytvořit výrobní výkres technické součástky. Začátek května patřil písemným zkouškám společné, neboli státní části maturitních zkoušek, které probíhaly na
všech středních školách. V obávaných didaktických testech se pak ověřovaly znalosti z českého
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Slavnostní zahájení ústní části maturitní zkoušky.

Foto: Alexandra Mladá

jazyka, matematiky nebo cizího jazyka. Součástí zkoušek byla také slohová práce v českém
i cizím jazyce. Tyto testy a písemné práce byly bezprostředně po zkouškách odeslány do Prahy,
kde probíhaly jejich opravy a hodnocení. Pro studenty to byla řádná lekce trpělivosti, když
v obavách očekávali výsledky testů. Dne 20. května 2013 byla slavnostně zahájena ústní část
maturit, která trvala tři dny. Kromě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury podstoupili studenti i odbornou zkoušku z technologie a část studentů i ústní zkoušku z cizího jazyka.
Znalosti maturantů prověřila zkušební komise sestávající se nejen z řad učitelů naší školy,
ale i pedagogů z cizích škol. Skutečnost, že studenti byli na zkoušky dobře připraveni, dokládá
vysoká úspěšnost letošních maturit. Završením maturitního koloběhu bylo slavnostní předání
maturitních vysvědčení, které proběhlo 29. května 2013 na Městském úřadě ve Velké Bíteši.
Absolventi si vysvědčení převzali z rukou starosty města, Ing. Milana Vlčka, za přítomnosti
svých nejbližších přátel, příbuzných a dnes již bývalých učitelů.
Život přináší mnoho těžkých zkoušek. Přesto ta maturitní je jedna z prvních a pro mladé lidi
velmi důležitá. Mnohým otevírá možnost dalšího studia a je začátkem jejich kariéry, pro ostatní
pak završením čtyřletého úsilí. Našim prvním absolventům proto přejeme mnoho úspěchů,
štěstí a spokojenosti jak v profesním, tak i v osobním životě.
Za pedagogický kolektiv SOŠ Jana Tiraye třídní učitelka Mgr. Katarína Víchová

VÝSTAVA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ SOŠ JANA TIRAYE
V rámci praktických závěrečných zkoušek uspořádala Střední odborná škola Jana Tiraye
ve Velké Bíteši výstavu závěrečných prací žáků třetích ročníků. Výstava probíhala 6. a 7.
června 2013 v prostorách školy. Cukráři vystavovali cukrářské výrobky k různým příležitostem, kuchaři –číšníci slavnostně prostřené tabule, obráběči kovů soustružené a frézované
výrobky a kadeřnice společenské účesy.
22
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Závěrečné práce studentů.

Foto: Silvie Kotačková

Závěrečné práce studentů.

Foto: Silvie Kotačková

Kvalitu závěrečných prací hodnotil
předseda zkušební komise a odborníci z praxe, které jmenovala Hospodářská komora České republiky.
Výstavu přišli navštívit nejen rodiče
a příbuzní, bývalí absolventi, ale také
zástupci zřizovatele, bítešských škol,
smluvních pracovišť a další hosté.
Žáci během studia reprezentovali
školu v různých odborných soutěžích.
Obráběči kovů získali 1. místo v soutěži Řemeslo Vysočiny ve Žďáře nad
Sázavou. Tím si zajistili postu do
soutěže České ručičky v Chomutově.
Tam obhájili stříbrnou medaili. Cukráři přivezli stříbrnou medaili ze soutěže Moravský Pohár 2013 v Bzenci.
Kadeřnice získaly páté místo v soutěži
Mladý módní tvůrce v Jihlavě.
Žáci ukončili vzdělání slavnostním předáním výučních listů na
Městském úřadě ve Velké Bíteši. Nejlepší absolventi pak obdrží od Hospodářské komory české republiky
v Praze certifikát „Nejlepší absolvent oboru“.

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

KULTURA
DĚTSKÝ DEN SE ZÁCHRANÁŘI
Již tradiční dětský den nejen pro děti z mateřských škol a žáky I. stupně základní školy ve
Velké Bíteši uspořádali společně Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše a SDH
Velká Bíteš v pondělí 3. června 2013. Již třetím rokem byly připraveny před kulturním domem
prezentace vozidel Integrovaného záchranného systému a jejich vybavení. Letošní ročník
byl také ve spolupráci s BESIPem, který v sále kulturního domu připravil pro děti dopravní
hřiště. Děti si také mohly vyzkoušet a projít se s alkoholovými brýlemi, které navozují opiwww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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lecké vidění. Celkem přišlo
přes 350 dětí.
Ve sportovní hale TJ Spartak
byly pro děti připraveny různé
hry, trampolína i skákací hrad.
Za pomocí studentů SOŠ
Jana Tiraye bylo vybudováno
několik stanovišť, na kterých
Dětský den se záchranáři před kulturním domem.
Foto: Silvie Kotačková
holky a kluci prokazovali svou
šikovnost. Dětem za jejich účast byly rozdány různé sladkosti i ovocný čaj.
Bohužel nám v tento den počasí nepřálo a celý den propršelo. Děkujeme nejen dětem,
ale i učitelkám ze škol, které počasí neodradilo a na dětský den spolu se záchranáři přišli
i přijeli z okolních obcí.
Odpoledne pokračoval dětský den v režii Tělovýchovné jednoty Spartak ve sportovní
hale. Úspěšná byla trampolína
i skákací hrad.
Velké poděkování patří SDH Velká
Bíteš, Dálničnímu oddělení Policie
ČR Domašov, Záchranné službě ze
stanoviště Velká Bíteš, BESIPu, SOŠ
Jana Tiraye za poskytnutí a pomoc
studentů, Cukrárně u Zdubů za sladkosti pro děti, místní organizaci TOP
09 za půjčení skákacího hradu, AG
FOODS Košíkov a TANGO Havlíčkův Brod. Dále poděkování také
patří paní Haně Holíkové z TJ SparDětský den s BESIPEM v kulturním domě.
Foto: Silvie Kotačková
tak za zapůjčení haly.
Všem pořadatelům děkujeme za vzornou organizaci.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI KRÁLOVNIČKAMI
V pátek 17. května při večerní mši svaté O. Bohumil Poláček požehnal zelené ratolesti,
které dívky ve svátečních krojích přinesly do farního kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
pro nastávající obyčejovou slavnost královniček. V neděli 19. května se v obci Březské
konal obnovený obyčej svatodušní obchůzky královniček. Počasí přálo, obloha byla modrá
a jak králenkám, tak i ostatním návštěvníkům se naskýtal malebný obrázek pečlivě upravené obce provoněný kvetoucími stromy a čerstvě posečenou trávou. Nově opravená kaple
Panny Marie zářila čistotou a obchůzkovou trasu zdobily břízky. Králenky do domácností
24

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Červenec – Srpen 2013

přinášely symboly prosperity - příslib dobré úrody
v podobě několika svázaných zelených stvolů.
Čekala je sladká odměna. U kaple a uprostřed vsi
„na paloučku“ provedly obřadní tance se zpěvy.
Některé z těchto králenských písní v Březském již
v minulosti zaznívaly. Roku 1909 je zde zaznamenala sběratelka lidových písní Františka Kyselková.
Její vnuk Mojmír Kyselka s manželkou průvodu
králek letos přihlíželi.
Skupinu královniček, v níž jsou též místní děvčata z Březského, přišla podpořit i starší mládež
a také ženská pěvecká skupina Bítešanu, která
zazpívala několik lidových písní z Podhorácka.
Po obchůzce na parketu k tanci a poslechu hrála bítešská dechová kapela pod vedením Vlastimila Božka.
Celou přípravu a průběh svatodušní slavnosti
v letošním roce natáčela Česká televize do nového
cyklického pořadu s názvem České tradice. Pořad
bude zařazený do vysílání stanice ČT1 v roce 2014.
Jednotlivými díly o obyčejích a tradičních slavnosFoto: Ivo Kříž
tech kalendářního roku v současném životě lidu Letošní královenský průvod.
bude provázet herec Miroslav Táborský. Královničky z Velkobítešska jsou náplní dílu společného s otvíráním studánek na Žďársku.
Silva Smutná

ČERNÝ JANEK

Prestižní ocenění v národní filmové přehlídce získali tvůrci z Velké Bíteše
Letošní již 16. ročník Musaionfilmu v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě se
konal ve dnech 5. - 7. června. Účastníci této již tradiční filmařské akce zhlédli kolem tří desítek
dokumentárních filmů včetně těch, které doprovázely lektorské semináře. Devatenáct filmů bylo
předmětem hodnocení odborné poroty, avšak pouze jeden snímek mohl získat hlavní cenu.
Hlavní ocenění porota udělila filmu „Františka“ vytvořenému ve spolupráci Muzejního
spolku Velkobítešska a Muzea Vysočiny Třebíč. Tento film současně obdržel nejvyšší počet bodů
v divácké anketě a tím získal rovněž další významné ocenění „Cenu diváků“.
Film pojednává o sběratelce lidových písní Františce Kyselkové (1865-1951), jež množstvím
zapsaných písní náleží ke sběratelům vůbec nejúspěšnějším. Použity jsou retrospektivní hrané
scénky navozující atmosféru doby z počátku její sběratelské činnosti na Moravě, prolínající se se
vzpomínkami vnuka a vnučky. Archivované zápisy písní z její záslužné činnosti po sto letech znovu
zaznívají nejen při různých zpěvních příležitostech, ale ožívají též v obřadech výročního cyklu.
Délka filmu 18 minut, námět a rámcový scénář Silva Smutná, režie, kamera a střih Karel Veleba,
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Ocenění má podobu diplomů a řezbářsky ztvárněného reliéfu Černého Janka podle
pověstmi opředené maurské postavy zdobící vršek radniční věže v Uherském Brodě.
Zleva: Silva Smutná, Karel Veleba, Eva Tomášová.
Foto: Michal Zábrš

komponovaná hudební složka
Kamila Coufalová, slovní
doprovod Stanislav Horký,
sólový zpěv Jan Brym, Barbora Smutná a Kateřina Vrzalová. V hraných scénkách
natáčených ve vsi Jestřabí
a v restauraci U Vrány účinkuje
asi dvacet místních ochotníků,
v hlavní roli Eva Tomášová.
Místní premiéra filmu se se
koná ve čtvrtek 11. července
2013 v 17 hodin ve výstavním sále Městského muzea
ve Velké Bíteši. Projekci filmu
bude předcházet krátká přednáška o lidové písni na Podhorácku.
Silva Smutná

MLADÉ BÍTEŠSKO TENTOKRÁT POD STŘECHOU
Organizátorkám festiválku dětských folklorních souborů přidalo před zahájením vrásky
počasí. Bude – nebude? Tedy pršet. Důvěra v předpovědi klesala. Obloha plná šedých mraků
a mráčků velké rozjasnění nepředpovídala. V poslední chvíli se organizátorky rozhodly:
pod střechu! Rozhodnutí uvítal pan Alois Špaček (neobával se o sebe, ale o aparaturu), ale
moc nenadchlo správce kulturního domu pana Rudolfa Rudu, který si narychlo zacvičil při
roznášení židlí.
Pak začalo telefonování účinkujícím o změně místa. „Žhavily“ se mobily (a nemyslete, že
služební - muzejní spolek, spoluorganizátor akce, nemá financí
nazbyt) a vedoucí jednotlivých
skupin vyhlížely „svoje děti“, jestli
už dorazily na správné místo.
Říkáte si, že jsem zbytečně
rozváděla úvod článku. Možná.
Chtěla jsem ale, abyste věděli
o starostech, které předcházejí
„Bítešan“ skupina mladších dětí.
Foto: Tomáš Škoda
vlastnímu programu.
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Úvodní slovo přednesla Silva
Smutná, programem prováděla Jana
Žáková. Skupina starších dětí, vedených Silvou Smutnou a Hankou
Sedlákovou, v několika vstupech
předvedla podhorácké tance. Mnohé
zaujmou už svým názvem: Krajcpolka, Otčenáš, Přeslica, Špacírka…
Především však zaujalo jejich provedení, jak bylo znát na potlesku publika.
Náměšťský soubor Křemínek už
Vystoupení „Bítešánku“ z MŠ U Stadionu.
Foto: Tomáš Škoda
tradičně přivedl na scénu i velmi
malé děti. Jejich vystoupení je bezprostřední a výkony budily úsměvy i potlesk. Přispívá
k tomu především vedoucí souboru při Domu dětí a mládeže v Náměšti nad Oslavou, paní
Ludmila Jelínková. Doprovází děti na harmoniku, zpívá, napovídá těm nejmenším a v jednom okamžiku jim dokonce omluvně přiznává: “Teď jsem to spletla“. Po příjezdu do Bíteše
se vítala s Bítešankami jako jejich dobrá a obětavá známá, kterou také je. Pásmo s dětmi
připravila spolu s paní Jitkou Smutnou.
Mladší dětská skupina Bítešanu pod vedením Elišky Hradilové a za hudebního doprovodu Karolíny Hradilové připomněla bítešské hody.
Rytmickým pochodem, který se během mnoha vystoupení stal téměř jejich znělkou,
nastupoval taneční kroužek Sluníčko z MŠ Masarykovo náměstí. Pod vedením učitelek
Lenky Klimešové a Jany Krejčové svítily žluté sukýnky děvčátek při lidových písničkách,
říkadlech a tanečních hrách.
Taneční kroužek Bítešánek při MŠ U Stadionu přinesl s opentlenou břízkou jaro.V živém
vystoupení si děti mezi tanečky a písničkami zahrály i na vodníka, žežuličku… Autorkou
pásma byla učitelka Naďa Burianová, na klavír doprovázela Dáda Neklapilová, sóla zpívala
Nikol Pavlíčková.
V závěru programu vystoupili Poškoláci s pásmem „Co se škádlívá, to se rádo mívá“.
Taneční kroužek vede Táňa Horká. Tak jako v minulých i v letošním vystoupení využívá
dětské bezprostřednosti a přirozeného projevu. I děti to tak berou a vžijí se do svých vystoupení tak, že např. klukovská rvačka v úvodu programu málem přesvědčila jednu z přihlížejících pořadatelek, aby zasáhla. V pásmu bylo využito i několika písní z nového Zpěvníku
podhoráckých písní, což Silvu Smutnou, jednu z editorek publikace, jistě potěšilo. Zájemce
o lidové písně může zase potěšit, že se připravuje jeho pokračování.
Po programu vylosovali pořadatelé z každé účinkující skupiny několik dětí a předali jim
malé dárky. Opravdu malé. Ti, co nevyhráli, jim nemuseli závidět. Nenašli by se pro příště
sponzoři?
Diváci zaplnili všechna místa v sále, dokonce se ještě židle přidávaly. Častý potlesk svědčil o jejich spokojenosti. V hledišti samozřejmě převažovali rodiče, prarodiče i další příwww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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buzní vystupujících dětí. Pořadatelé měli radost, že většina publika setrvala až do konce,
jindy odcházeli rodiče především s malými dětmi hned po jejich vystoupení.
Na závěr nesmí chybět poděkování („a kup si za to něco“, říkávala moje babička) všem,
kteří se zasloužili o program a jeho přípravu: Klubu kultury, muzeu a muzejnímu spolku,
technickým pracovníkům, všem tanečníkům a tanečnicím, zpěvákům a zpěvačkám a především vedoucím jejich souborů, kteří si dobrovolně každý rok cuchají nervy a hlasivky při
nácviku programu.
Letošní Mladé Bítešsko se povedlo.
Zora Krupičková

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní PEROUTKOVa ULICE, DŮM ČP. 101:
Dům si na místě zahrady
postavil zřejmě Martin Rennar
asi nedlouho po roce 1414. Později v roce 1594 jej držel Jan
Ploský. Po něm jej zakoupil roku
1615 v ceně 65 moravských zlatých Martin Koudelka, který jej
v roce 1619 prodal dále Šimonu
Típalovi. Dům po Típalovi pořídil roku 1623 Pavel Čebínský
a ten jej prodal roku 1626 MarDům čp. 101 v současnosti.
Foto: Jan Zduba
tinu Novotnému. Od Novotného
zakoupil dům roku 1628 Pavel Musinger. Avšak Musinger nedlouho nato utekl z města
i od manželky. Té nezbylo, než postoupit dům zpět Martinu Novotnému. Od toho jej v roce
1631 pořídil Jan Kandrlík, který prodal již roku 1633 tento dům „v hulici blíže kostela“ za
stále stejnou cenu 65 mor. zlatých Klimentu Blechovi. Později od roku 1659 neměl dům
hospodáře, neboť jeho poslední držitel Pavel Blecha byl z Velké Bíteše propuštěn.
Obnova domu započala až po téměř sto letech, v roce 1753, kdy Jan Bokr „předstoupil
před celej slavnej magistrát a poníženě žádal, aby mu odprodanej grunt aneb požár v Hrnčířský ulici mezi vejjezdami Jakuba Bokra [čp.84] a Matěje Kosiny [čp. 83] byl“. Městský úřad
mu jej odprodal za cenu 40 mor. zlatých, které měl splácet každoročně při zasedání soudu
po jednom zlatém. A poněvadž Bokr „hned z gruntu stavěti musí“, mohl navýšit cenu domu
o náklady, které vynaloží na stavbu. Později roku 1778 již vdova Mariana Bokrová postou28
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pila dům svému nastávajícímu zeti Jakubu Šabackému s tím, že jí zajistí „místo aneb kvartýr v domce“. Roku 1783 Šabacký „s povědomostí svej manželky a její mateře“ vyměnil tento
dům v tehdy tak zvané Panenské ulici s Martinem Odvářkou za dům čp. 66 na náměstí
vedle pivovaru, přičemž Odvářkovi doplatil 100 zlatých. Odvářka pak roku 1795 prodal
tento dům za 330 zlatých dále rukavičkáři z Tišnova Josefu Růžičkovi. Od Růžičky jej pořídil v roce 1798 za 450 zlatých Karel Kozel. Následně roku 1820 již vdova Zuzana postoupila
domek s dvěma jitry rolí v hodnotě 300 zlatých svému novému manželi Janu Jelínkovi.
V následujícím roce 1821 švec Jelínek vyměnil se soukeníkem Václavem Zavřelem tento
dům „i s tou při něm vynacházející [se] zahrádkou“ za dům čp. 189 na Malé Straně, přičemž
doplatil Zavřelovi 700 zlatých. A již roku 1824 zakoupil od Zavřela dům za 640 zlatých
dále hrnčíř Karel Novotný z Kamenného. Později roku 1880 jej zdědila Marie Františka
Novotná, která nechala následujícího roku připsat jeho polovinu Janu Daňhelovi.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, č. 11787, fol. 159, č. 11788, fol 30, 80, 81, č.
11789, fol. 58, č. 11793, fol. 60, 104, 105, č. 11795, fol. 304.
Jan Zduba

TISKAŘ JAN VOLF MORAVUS

Ukázka tisku z dílny společníků Konáče a Volfa.

Je tomu právě 500 let, co velkobítešský rodák Jan Volf ukončil svůj samostatný tiskařský
podnik. Začínal přitom se zkušenostmi z období, ve kterém vznikaly v dnešním pojmosloví
prvotisky (15. st.). Tiskařem se vyučil asi v Kolíně nad Rýnem u Ludwiga von Renchen (před
r. 1505). Seznámil se přitom i s wittenberskou tiskařskou prací. Poté se usadil v Praze, kde
se zřejmě v roce 1507 stal společníkem Mikuláše Konáče z Hodíškova. Spolu tehdy založili
knihtiskárnu v Konáčově domě na Starém Městě pražském u Matky Boží na Luži (dnes
Mariánské náměstí). Spolu tiskli, překládali a vydávali knihy. Vytiskli kupříkladu překlad
románu Filipa Beroalda o Guiskardu a Gismondě (1507), dvě Lucianovy rozmluvy (1507)
či Českou kroniku Eneáše Silvia Piccolominiho (1510). Mezitím Volf nabyl bakalářskou
hodnost na pražské univerzitě (1510). V roce 1512 se osamostatnil a sám vytiskl například
Tocklerovu minuci (1512) či traktát Řehoře Hrubého z Jelení věnovaný staroměstským radním (1513). Od roku 1513 působil asi již anonymně v dílně tzv. Tiskaře Pražské bible.
Zdroje: Městské muzeum ve Velké Bíteši, sig. E41 (Josef FÜRST, Velká Bíteš a vynikající
rodáci její v XVI. století, 1960). Petr VOIT, Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny
16. století, str. 112, 138), in: Bibliotheca Strahoviensis, 10/2011.
Jan Zduba
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION - JESTŘABÍ
Poloha:
Jestřabí je druhou nejbližší „místní
částí“ města Velké Bíteše, od kterého
je vzdálena 3 km směrem
jihozápadním. Leží na svahu pahorku,
v kotlině mezi lesy, v těsném
sousedství Jindřichova. Původní selská
stavení jsou nepravidelně rozmístěna
na svahu obráceném k jihu, který
přechází do mělkého údolí s potokem
a rybníkem. Ze severu a západu jsou
Letecký snímek Jestřabí.
Foto: Archív Regionální učebnice.
domy chráněny lesem.
S Jindřichovem pojí Jestřabí také dřívější společné začlenění v sousedních obcích
Jasenici a později v Březce, se kterou sousedí na severozápadě (2,6 km). S Jasenicí (2,2
km jihozápadně) spojuje vesnici Jestřabský potok, vlévající se pod Jestřabím
do Jasinky.
Nadmořská výška: 490 m n.m. (průměr)
Počet obyvatel: 44 (k 1. 1. 2013)
Původ názvu:
Je pravděpodobně stejný, jako
jména několika starých hradů
a zřícenin, obvyklých v našich
zemích:
„Jestřábí“ nebo
„Jestřebí“. Takto zněl úřední
název obce ještě kolem roku
1900.
Počátky vesnice:
Hledejme je v různě roztroušených
„svobodných
dvorcích“,
které
Foto: Archív Regionální učebnice
na počátku 14. století tvořily ráz Úvozová cesta.
zdejší krajiny. Celou starší historií vesnice, podrobně doloženou v archivních
materiálech, se vine pojem - „svobodní dvořáci z Jestřabí“.
30
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První písemná zmínka:
R. 1358 je připomínán Sazema z Jestřebí, který „obvěnil“ svoji manželku Margaretu
60-ti hřivnami grošů na dvoře v Jestřebí a v Otěchlebích. R. 1373 je jmenován Jindřich
z Jestřebí, který odprodal Sazemě ze Zakřan 4 poplužní lány v Otěchlebích.
Památky:
Středověká zvonička pamatující
majitele svobodných dvorců,
která je osazena novým zvonem,
vysvěceným v roce 1988.
Pamětní kámen se znakem
Jestřabí, odhalený a pokřtěný
v roce 2008. Kolem něj jsou
vysázeny tři lípy.
Přírodní zajímavosti:
• V zahradách kolem domů se daří
Zákoutí se středověkou zvoničkou. Foto: Archív Regoinální učebnice
		 kvalitnímu ovoci a chovu včel.
• Úvozová cesta se starými lípami, habry a duby (viz. foto na straně 30).
• Dodnes jsou patrné zbytky hrází, poukazující na dřívější kaskádu rybníků, táhnoucí
		 se až k Jasenici. Velká voda prý hráze protrhla a rybníky již nikdo neobnovil.
• Na polích severně od obce lze nalézt drobně krystalované křemeny – fialové ametysty
		 a kouřově hnědé záhnědy.
• V údolí jižně od obce se nacházejí rostliny jarního aspektu: lýkovec jedovatý, jaterník
		 trojlaločný, křivatec žlutý a bažanka vytrvalá.
• Spraše s vápenatými cicváry.
Historické zajímavosti:
• Obec má ve svém historickém znaku (pečeti) tři jestřábí pera.
• V blízkém okolí se vyráběly nepálené cihly – tzv. „truple“.
• V okolí Jestřabí jsou staré štoly, ve kterých se těžila železná ruda a galenit s malým
		 množstvím stříbra.
• Severozápadně od obce se nacházela zaniklá ves Otěchleby.
• V době nacistické okupace byla v lesích poblíž rybníka Korbel vykopána řada
		 partyzánských bunkrů a zřízeno velitelské stanoviště skupiny „Korbel“, řízené R3
		 (Radou tří).
Vypsáno z archívů:
Na počátku 14. století jsou zmíněny dva dvory (dvorce), patřící Vitoslavovi z Jestřebí, který
jeden z nich prodal Předvoji z Meziříčí a druhý Oldřichovi z Kozlova.
1377 – oba dvory byly součástí panství Meziříčského.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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1398 – Ondřej z Jestřebí je zapsán jako majitel dvora v Jasenici.
1409 – zdejší pán Ondřej ze Zhoře prodal jeden z dvorů Jindřichovi z Vysokého.
1415 – Johánek z Jestřebí převedl věno své ženy Anny z Dolního dvora na Horní dvůr
„Sychrov“ a Dolní dvůr prodal Markétě, vdově po Všeborovi z Janovic.
1436 – dvory náležely Pavlovi z Tasova a Janovi Vavákovi z Přibyslavic.
1481 – zapsáno v zemských deskách:
• Jakub Vavák Jakubovi a Staníkovi, vlastním bratřím z Habřic a jejich erbům dvůr
svůj dědičný a svobodný v Jestřebí, to všechno vkládám ku pravému dědictví.
• Jan Rod z Jestřebí Václavovi ze Zhoře půl dvora, který slove „Maříkovský“ se vším
právem, což k tomu dvoru přísluší, v desky zemské vkládám.
• Marta z Jestřebí, přijímám na spolek syny své Mikuláše a Viktorína na to právo své
všechno, co mám na dvoře v Jestřebí.
• Kateřina z Jestřebí sestřencům svým Mikulášovi a Viktorinovi z Jestřebí svůj
dědičný dvůr v Jestřebí, Prostřední, se vším panstvím, to všechno vkládám.
• Jan z Bezděkova a Outěchleb své vlastní zboží, malý dvůr „Juhankovský“, ležící
u Jestřebí, vkládám v desky zemské Janu Holubovi ze Zhoře a jeho erbům.
Koncem 15. století patřil jeden dvůr Václavovi Urbanovi ze Březí.
1500 – 1503 zde žil urozený vladyka Hynek z Jestřebí.
1508 – je uveden Mikuláš z Jestřebí, který měl ve znaku „sedmiperé křídlo“.
1552 – potomek pánů z Jestřebí pan Burján z Jestřebí si vyžádal „pánů radních“ z Bíteše,
aby mu sepsali jeho poslední vůli. Pozůstalým dvěma dcerám odkázal 2 krávy,
6 ovcí, jedny včely a 10 kop... Jediný syn si s „nebožtíkovým“ bratrem měl rozdělit
jeho dvůr.
Alois Koukola, pokračování příště

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ SDH V POŽÁRNÍM SPORTU
Sbor dobrovolných hasičů v Křoví v sobotu 25. května 2013 slavnostně odhalil u příležitosti
80 výročí úmrtí pamětní desku zasloužilému hasičskému funkcionáři Vincenci Brožovi – zakladateli sborů ve Křoví, Křižínkově, Níhově, Milešíně a Osové Bitýšce, starostovi župy č. 41 okresu
Velkobítešsko a držiteli zlatého Záslužného kříže hasičstva MZJH.
U této slavnostní příležitosti se uskutečnila okrsková soutěž SDH v požárním sportu. V úvodu
promluvil vedoucí odborné rady zasloužilých hasičů OR ZH a AZH při OSH ČMS Žďár nad Sázavou br. Ladislav Fajmon. Zahájení vlastní akce provedl okrskový starosta Ludvík Zavřel. Účastnilo
se 12 družstev mužů a 2 družstva žen dobrovolných hasičů z okrsku č. 22 Velká Bíteš. Zakončení
soutěže provedl starosta obce Křoví Luboš Mencler. Úkolem bylo prověřit připravenost zásahových
hasičů a požární techniky. Soutěžilo se ve štafetovém běhu 4x100 metrů s překážkami, otázkách
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z teorie požární taktiky a poslední královskou disciplínou byl požární útok. V průběhu se také
uskutečnila soutěž jednotlivců v překážkovém běhu. Příznivci hasičů a místní občané vytvořili
dobrou diváckou kulisu a doufáme, že si ve společnosti hasičů užili krásné nedělní odpoledne.
Při slavnostním vyhodnocení byly předány poháry. Požární sport v souladu s platnými právními
předpisy chápeme jako prostředek ke zvyšování fyzické, psychické a odborné přípravy hasičů.
Je nástrojem, který napomáhá zvyšování povědomí o požární ochraně a pomáhá získávat další
dobrovolníky pro oblast požární ochrany a bezpečnosti občanů České republiky. Opět se ukázala
vysoká úroveň připravenosti dobrovolných hasičů pro likvidaci požárů a přírodních katastrof.
Výsledková listina:
Muži:						
1) SDH Níhov				
2) SDH Křoví				
3) SDH Křižínkov
Jednotlivci:
1) Datínský Jiří – SDH Křoví
2) Bartošek Josef – SDH Křoví
3) Urbánek Petr – SDH Křižínkov

Ženy:
1) SDH Kuřimská Nová Ves
2) SDH Křoví

PROGRAM PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ
Ve středu 29. května 2013 proběhla na
Základní škole Velká Bíteš preventivní akce,
na které se podílel Sbor dobrovolných hasičů,
Silniční odtahová služba Moravskoslezská s.r.o.
a zdravotničtí instruktoři Českého červeného
kříže Žďár nad Sázavou. Hasiči předvedli dětem
svoji práci. Děti se aktivně seznámily s hasičskou i záchranářskou technikou. Projekt má za
cíl snižovat počet dětských úrazů a naučit děti
správnému chování při vzniku těchto situací.
Odbor zdravotnictví Kraje Vysočina přiblíží
žákům zdravotní problematiku formou besed,
soutěží či rozdáváním materiálů s danou tematikou. Hlavní cílovou skupinou je první stupeň
základních škol, konkrétně žáci třetího ročníku.
Školským zařízením je v průběhu roku nabízeno několik možností, jak žáky aktivně zapojit do výuky základů poskytování laické první
pomoci. K šesti stanovištím postupně zamířilo
53 žáků. Součástí projektu jsou i navazující

Praktické ukázky první pomoci. Foto: Silvie Kotačková
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přednášky se zaměřením na učitele prvních stupňů základních škol. Dětským úrazům se
však dá vhodnou prevencí účinně předcházet.
Za SDH David Dvořáček

OSTATNÍ
MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU MARTIN KUBA NAVŠTÍVIL
VELKOU BÍTEŠ
V pátek 17. května 2013 navštívil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba Vysočinu. Významnou součástí jeho pracovní cesty se stala i Velká Bíteš, především pak jeden
z nejvýznamnějších zaměstnavatelů našeho regionu - První brněnská strojírna, a.s.
Ministra Kubu doprovázel senátor Miloš Vystrčil.
V PBS se pan ministr podíval především do výroby a byl opravdu nadšený z toho, jak
to ve firmě vypadá. Zaujala ho především letecká výroba, přesné lití a rovněž rostoucí
počet zaměstnanců, což je v dnešní době spíše vzácností. Ocenil informace vedení společnosti o faktickém ústupu programů, dříve koordinovaných a spolufinancovaných právě
ministerstvem průmyslu a obchodu, na vývoj nových výrobků i o obdobných problémech se základním výzkumem. Seznámil se s možnostmi i směry budoucího rozvoje PBS
a přislíbil pomoc při vyhledávání dalších zahraničních trhů v rámci návštěv cizích zemí,
jež se konají za účasti předsedy vlády Petra Nečase a ministra průmyslu Martina Kuby
a kterých se účastní také zástupci českých firem s cílem navázat s těmito státy ekonomicko-hospodářskou spolupráci.
Závěrem návštěvy se
ministr Martin Kuba
a senátor Miloš Vystrčil sešli se zástupci
místního
sdružení
ODS Velká Bíteš i dalších firem z Bítešska
a jádrem zajímavé
diskuze se vcelku
rychle stala politická
a hospodářská situace
Návštěva PBS.
Foto: Vladimír Kala
v naší zemi.
Jsme rádi, že dotčení ocenili přínos celé akce a že jsme jim mohli svou konkrétní aktivitou prospět.
Za MS ODS Velká Bíteš, Ilona Kalová, JUDr. Alena Malá
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PODĚKOVÁNÍ HOUSLOVÉ MUZICE BÍTEŠAN
Dne 6. června 2013 se v Domově pro
seniory Velké Meziříčí uskutečnilo kulturní vystoupení folklorního souboru
Bítešan. Soubor zpestřil seniorům odpoledne známými moravskými a bítešskými lidovými písněmi.
Akce byla atraktivní i díky ukázce smyčcových nástrojů, jejichž souhra tónů dokázala
oslovit a zaujmout každého z posluchačů.
Za pěkné vystoupení srdečně děkují
a těší se na další setkání klienti a zaměstnanci Domova pro seniory Velké Meziříčí.
Petra Gruberová a Eliška Gregorová

Hudební vystoupení Houslové muziky Bítešan
v DS Velké Meziříčí.
Foto: Petra Gruberová

PODĚKOVÁNÍ ZA MATERIÁLNÍ SBÍRKU NA POMOC
POSTIŽENÝM OBCÍM POVODNĚMI
Desinfekční, čisticí a úklidové prostředky, repelenty, holínky, oblečení, balená voda,
košťata, rukavice, lopaty, ...
Rok se se třemi sešel a bohužel, ničivé povodně opět zasáhly Českou republiku.
Ale ani letošní povodně a osudy lidí, kterým voda vzala všechno, nenechali obyvatele
Velké Bíteše a okolí lhostejnými. Od úterý 12. 6. do pátku 14. 6. se v kulturním domě
konala „Materiální sbírka na pomoc postiženým obcím povodněmi“.
Po komunikaci s paní starostkou Lovosic letošní volba padla právě na toto město
na Litoměřicku. V neděli před polednem vyrazili členové místní jednotky sboru dobrovolných hasičů s naloženou dodávkou směrem na areál technických služeb Lovosice.
Z tohoto místa je materiál poskytován do menších okolních obcí.
Jsem moc ráda, že se mezi Vámi, občany, najdou tací, kterým nejsou lhostejné osudy ostatních.
A proto Vám z celého srdce moc děkuji, že i letos jsme díky Vám mohli pomoci potřebným.
Dále bych moc chtěla poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš za první
impulz a za pomoc při sbírce. Slečně Janě Žákové za spolupráci, slečně Lucii Žákové za
přejímání materiální pomoci. Klubu kultury Velká Bíteš za poskytnutí prostor a firmě
Silniční odtahová služba Moravskoslezská s.r.o. Brno-Velká Bíteš za bezplatné poskytnutí
dodávkového vozidla k přepravě materiálu.
Děkuji Vám všem. Za sebe i za občany Lovosic a okolí, kteří byli za naši pomoc velice
vděční.
Iveta Janštová
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PODĚKOVÁNÍ mysliveckému sdružení
Jako každoročně v červnu, tak i letos pro nás seniory, připravilo Myslivecké sdružení
Velká Bíteš posezení u jejich chaty. Povídali jsme si o lese, o její záslužné činnosti v něm
a taky o velké lásce k přírodě. Měli pro nás také připraveno občerstvení a opékání špekáčků.
Děkujeme za velice milé a příjemné odpoledne.
Seniorklub

SLUNÍČKOVÝ DEN V DOMOVĚ BEZ ZÁMKU
Ve středu 19. června byl pro naše
klienty obou domácností den nejen
slunečný. Zavítaly mezi nás děti
Sluníčkové třídy z MŠ v Lánicích.
Společně s paní ředitelkou Sedlákovou a paní učitelkou Porubkovou si prohlédly terapeutickou
dílnu a domácnosti.
O provozu je informovala
odborným a zasvěceným výkladem
vedoucí domova Lucie Havlíková.
Hlavní náplní návštěvy však byla
práce
v terapeutické dílně. Děti
Děti si prohlíží knížky s klienty v Domově bez zámku.
Foto: Martina Porupková
pracovaly u jednoho stolu společně
s našimi pány. Každý si vybral, co by chtěl dělat a zapojil se do práce.
Vše proběhlo v příjemné a uvolněné atmosféře, jako bychom se znali už dávno. Děti
pracovaly s keramickou hlínou, vyráběly si drobné ozdobné předměty, šperk pro maminku,
rybu pro tatínka, nebo drobnost jen tak pro radost.
My všichni z Výsluní se těšíme, až se po prázdninách potkáme a budeme opět společně
tvořit. Potvrdilo se tak rčení, které je zároveň součástí našeho loga, že hendikep není bariéra.
Přejeme SLUNÍČKŮM hezké prázdniny plné slunce, her a těšíme se na další setkání.
PS: Všem sousedům a obyvatelům Velké Bíteše přejeme pohodové léto.
Z Výsluní zdraví klienti a Eva Chytková

„DObré slovo“ v domově důchodců
Lidská slova mají velkou moc. Mohou odpustit, mohou potěšit, ale také mohou zarmoutit. Dobré slovo je to, co máme vždycky. Tím můžeme povzbudit, pohladit po duši, namalovat na tváři druhého člověka úsměv. Dobré slovo je skvělý dar, který máme vždy po ruce
(nebo spíše v srdci a v ústech). Nám se tohoto dobrého slova dostalo v písemné podobě ve
36

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Červenec – Srpen 2013

formě básně, a to hned dvakrát - od naší klientky, paní M. Velebové, a její sestry, paní E.
Kinclové. Věřte, že nás obě básně velice potěšily, proto se o ně musíme podělit.
V Domově důchodců sestřičky		
V Domově důchodců v Bíteši pracují sestřičky,
jsou v máji jak rozkvetlé kytičky.		
které jsou pilné jako včeličky.
Do práce vždy ráno spěchají,		
O důchodce pečují,
jiné cesty zatím neznají.			
hodně se jim věnují.
A to milé sluníčko,
zahřívá jim teplem srdíčko.		
Poradí, pomůžou, ošetří,
					
své nohy vůbec nešetří.
Na chvilku se zastaví,			
Jsme rádi, že je máme,
svoji práci promyslí a potom		
jedničku s hvězdičkou jim za jejich práci dáme.
hned do toho, ať už je to hotovo.
Sestřičky důchodce všechny znají,		
Jejich přátelský vztah k nám oceňujeme
vždyť jim stále pomáhají.			
a velmi jim za něj děkujeme.
Navštěvují je ti nejbližší,			Ať jsou zdravé, šťastné, svěží,
potom mají radost nejvyšší.		
ať jim léta v pohodě, ve spokojenosti a v lásce běží.
Štěstí kol nás rychle běží, prosíme
zastav se u našich dveří. Naše oči					
zamžikají, že to štěstí doma mají.
My jsme děti Vysočiny, máme štěstí
na přírodu. Kde nám zajíc lesem
letí, chyťte si jej, moje děti.
My svoji vlast máme rádi, je to přece
země naše.

Emilie Kinclová

A ta naše krásná hymna naše srdce
rozechvívá. Nesme v srdci tato slova,
země česká, domov můj.
		

Markéta Velebová

REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
Reminiscenční terapie je ,,terapie vzpomínkou“, jejímž cílem je vyvolat ty příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu, a zlepšit tak kvalitu jeho života. Reminiscenční terapie pomáhá pracovníkům v sociálních službách v lepším chápání specifik
osob osobnosti klientů služby, dochází k upevnění vztahu mezi klientem a pracovníkem
a k plánování služby ,,šité na míru“ jednotlivých klientů. Pracovník tak lépe pochopí chování klienta a jeho potřeby.
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Chtěli bychom v našem domově zřídit reminiscenční místnost v prostorách
jídelny. Již jsme na místnosti začali pracovat - bylo položeno nové lino, vymalovali
jsme olivovou barvou a válečkem, pořídíme zavěsy. Chtěli jsme touto cestou poprosit širokou veřejnost o staré předměty, které již doma nepotřebuje a mohla by je
pro tento účel domovu věnovat. Jedná se zejména o staré mlýnky, dekorační talíře,
hrnečky, hmoždíře, police, pečicí formy apod. Věci nám, prosím, noste pouze po
předchozí domluvě.
Děkujeme,
Petra Veselá

NA SILNICÍCH KRAJE VYSOČINA ZEMŘELI LETOS DVA CYKLISTÉ

POČET CYKLISTŮ VYJÍŽDĚJÍCÍCH BEZ CYKLISTICKÉ PŘILBY SE NEUSTÁLE ZVYŠUJE
Kraj Vysočina - Od začátku letošního roku do 13. června vyšetřovali policisté v našem
kraji celkem 37 dopravních nehod s účastí cyklistů. Při těchto nehodách dva cyklisté zemřeli.
Šest se jich zranilo těžce a dalších 24 utrpělo lehké zranění.
Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2013
(od 1. ledna do 13. června 2013)

V loňském roce policisté řešili na silnicích Kraje Vysočina celkem 183 dopravních nehod
s účastí cyklistů. Při těchto nehodách zemřelo devět cyklistů. Dalších 27 cyklistů bylo zraněno těžce a 138 lehce. Cyklisté zavinili celkem 131 dopravních nehod. Pouze 50 cyklistů
mělo při dopravní nehodě nasazenou cyklistickou přilbu. Počet cyklistů, kteří při dopravní
nehodě neměli nasazenou přilbu, je téměř trojnásobný než počet cyklistů, kteří při dopravní
nehodě cyklistickou přilbu nasazenou měli.
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Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2012
(od 1. ledna do 31. prosince)

Při silničních kontrolách nebo při šetření dopravních nehod se policisté také poměrně
často setkávají s cyklisty, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Ti si neuvědomují, že cyklista je
řidič nemotorového vozidla, které nesmí řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi může být za
tento přestupek uložena ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 korun.
Pokud se chystáte v letošním roce vyjet na silnice na kole, nezapomeňte si své jízdní kolo
vybavit předepsanými i dalšími důležitými doplňky z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Důsledně dodržujte pravidla silničního provozu, která platí nejenom pro cyklisty!
Riziko dopravní nehody lze snížit právě správným vybavením a dobrým technickým stavem jízdního kola. Cyklisté si musí uvědomit, že je musí být v silničním provozu především
dobře vidět. Policisté proto v rámci výkonu služby kontrolují povinnou výbavu jízdních
kol. Funkční brzdy na jízdním kole musí být samozřejmostí. Policisté se často setkávají
s jízdními koly, která nejsou vybavena odrazkami a v případě snížené viditelnosti ani předepsaným osvětlením. Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým zdravím.
Ve výbavě vašeho jízdního kola nesmí chybět dvě funkční na sobě nezávislé brzdy. Pokud
by došlo při jízdě k poruše jedné brzdy, druhá brzda musí umožnit bezpečné zastavení
jízdního kola. Jízdní kola pro děti předškolního věku nemusí být vybavena přední brzdou,
pokud mají volnoběžný náboj s protišlapací brzdou. Existují však i další požadavky na
správně vybavené jízdní kolo - volné konce trubky řídítek musí být zaslepeny, a to zátkami
nebo rukojeti. Matice nábojů kol musí být uzavřené, pokud nejsou křídlové, rychloupínací
nebo v kombinaci s krytkou konce náboje. Zakončení ovládacích páček brzd, volné konce
řídítek páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce
blatníků musí mít hrany obaleny materiálem, který pohlcuje statickou energii.
Dále musí být jízdní kolo vybaveno vpředu odrazkou bílé barvy, vzadu odrazkou červené barvy, oranžovou odrazkou na obou stranách pedálu a na paprscích kol. Přední bílá
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odrazka a zadní červená odrazka může být nahrazena odrazovými materiály umístěnými
na oděvu či obuvi cyklisty. Oranžové odrazky na pedálech mohou být nahrazeny světlo
odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti a oranžové odrazky na
paprscích kol mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích
plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty. Pneumatiky
a ráfky na jízdním kole nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by
zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.
Za snížené viditelnosti musí být navíc jízdní kola vybavena světlometem svítícím dopředu
bílým světlem. Pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem. Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno svítilnou červené barvy. Zadní svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy
a může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy. Baterie jako zdroj elektrického proudu musí svou kapacitou zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez
přerušení. Blatníky, zvonek, kryt řetězu, hustilka, nářadí a náhradní díly nepatří do povinné
výbavy jízdního kola podle právního předpisu, ale jsou doporučené pro jeho provoz.
S výbavou kola také úzce souvisí vybavení cyklisty. Nesmíme zapomenout, že cyklista
mladší 18 let musí za jízdy použít ochranou přilbu schváleného typu. Tuto přilbu musí
mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. V dnešní době už i cyklisté starší
18 let, kteří nechtějí hazardovat se svým zdravím, používají při jízdě také ochrannou přilbu.
Oblečení cyklisty by mělo být pestré a nejlépe obsahovat reflexní prvky, které cyklistu na
komunikaci více zviditelní.
Dítě mladší 10 let smí jet na pozemní komunikaci na jízdním kole pouze pod dohledem
osoby starší 15 let. To se nevztahuje na jízdu na chodníku, cyklistické stezce, v obytné a pěší
zóně. Na jízdním kole, které je vybaveno sedadlem pro přepravu dítěte s pevnými opěrami
pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší sedmi let. Sedadlo musí být pevně připevněno a umístěno tak, aby nemohlo dojít při jízdě ke zranění dítěte ani k ohrožení bezpečnosti
jízdy. V jiném případě není dovoleno jezdit na jednomístném kole ve dvou osobách.
Ještě uvedeme několik pravidel především pro mladší cyklisty. Cyklista nesmí jet na
jízdním kole bez držení řídítek nebo se držet jiného vozidla a musí mít při jízdě nohy stále
šlapadlech. Dále nesmí vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík nebo zvíře. Nesmí na
jízdním kole vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo by ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji. Pokud nebudou ohroženi nebo
omezeni chodci, smí jet cyklista po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na
pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Vozidla stojící nebo pomalu se pohybující
za sebou při pravém okraji vozovky může cyklista jedoucí stejným směrem předjíždět nebo
objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel
dostatek místa, musí při tom však dbát zvýšené opatrnosti.
Martin Dušek, koordinátor prevence
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení mediální komunikace a PR
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 12/13 KONANÉ DNE 13. KVĚTNA 2013
• 2/12/13/RM – bere na vědomí informaci společnosti BIOGAS OKS, s.r.o. o změně podnikatelského záměru
v Holubí Zhoři, spočívajícího v náhradě spalování bioplynu spalováním zplynované dřevní štěpky.
odpovědnost: rada města termín: 13. 5. 2013
• 3/12/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 11/13 ze dne 29. 4. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 13. 5. 2013
• 4/12/13/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/2689/13.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 5. 2013
• 5/12/13/RM - rozhoduje bezúplatně převést drobný dlouhodobý majetek (DDHM) z vlastnictví
města Velká Bíteš do vlastnictví Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace, Sadová 579,
Velká Bíteš a rozhoduje uzavřít s ní Smlouvu o bezúplatném převodu majetku.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 5. 2013
• 6/12/13/RM - doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových smlouvu č.j. UZSVM/BZR/739/2013–BZRM o bezúplatném převodu nemovitosti, a to
pozemku parc. č. 3011/17 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM
do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2013
• 7/12/13/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 30. 4. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 13. 5. 2013
• 8/12/13/RM – doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet
města za rok 2012 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za
rok 2012 s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 6. 2013
• 9/12/13/RM – pověřuje odbor majetkový k stanovení technických podmínek a dořešení
majetkoprávních vztahů k záměru: „Dopravní napojení a prodloužení sítí k pozemkům p.č. 2055, p.č.
2052, p.č. 2051, p.č. 2048“ v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2013
• 10/12/13/RM - rozhoduje neposkytnout dotaci na folklorní večer u příležitosti Tradičních
bítešských hodů.
odpovědnost: rada města termín: 30. 5. 2013
• 11/12/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu:
☐ k bytu č. 16 o velikosti 2+1 v domě č. p. 475 na ulici U Stadionu ve Velké Bíteši. Novou nájemní
smlouvu uzavřít od 1. 6. 2013 za stejných podmínek, jak je uvedeno v původní nájemní smlouvě
k bytu č. 12 v domě Návrší 250 ve Velké Bíteši, Janovice, která bude ukončena dohodou k 31. 5. 2013.
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☐ k bytu č. 15 o velikosti 2+1 v domě č. p. 475 na ulici U Stadionu ve Velké Bíteši. Nájemní smlouvu
uzavřít od 1. 7. 2013, nájemné 60 Kč/m2/ měsíc, na dobu jednoho roku.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 5. 2013
• 12/12/13/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč osadnímu výboru
Jáchymov na Den dětí.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 6. 2013
• 13/12/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt:
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č.1196/13 – trvalý travní porost o výměře
cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou cenu 120 Kč/m2,
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č.1196/13 – trvalý travní porost
o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou
cenu 120 Kč/m2,
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č.1196/13 – trvalý travní porost
o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou
cenu 120 Kč/m2,
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č.1196/13 – trvalý travní porost
o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou
cenu 120 Kč/m2,
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č.1196/13 – trvalý travní porost
o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou
cenu 120 Kč/m2,
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č.1196/13 – trvalý travní porost
o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou
cenu 120 Kč/m2.
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2013
• 14/12/13/RM – vydává nařízení města Velká Bíteš č. 2/2013, kterým se vymezuje oblast města
Velká Bíteš, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za
sjednanou cenu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 6. 2013
• 15/12/13/RM – vydává nařízení města Velká Bíteš č. 3/2013, kterým se vydává tržní řád.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 6. 2013
• 16/12/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš od
spoluvlastníků, přičemž spoluvlastnický podíl každého z nich činí id. ½. Jedná se o tyto pozemky:
parc.č. 2539/97 – orná půda o výměře 510 m2
parc.č. 2539/99 – orná půda o výměře 346 m2
část parc.č. 2539/98 – orná půda o výměře cca 725 m2
parc.č. 2539/92 – orná půda o výměře 1146 m2
parc.č. 2539/88 – orná půda o výměře 1121 m2
parc.č. 2539/89 – orná půda o výměře 1206 m2
parc.č. 2539/90 – orná půda o výměře 857 m2
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parc.č. 2539/91 – orná půda o výměře 746 m2
parc.č. 2539/93 - orná půda o výměře 2126 m2
parc.č. 2539/78 – orná půda o výměře 708 m2
parc.č. 2539/79 – orná půda o výměře 708 m2
parc.č. 2539/80 – orná půda o výměře 778 m2
parc.č. 2539/81 – orná půda o výměře 976 m2
parc.č. 2539/82 – orná půda o výměře 1175 m2
parc.č. 2539/83 – orná půda o výměře 1129 m2
část parc.č. 2539/70 – orná půda o výměře cca 39 975 m2
do vlastnictví města Velká Bíteš za požadovanou cenu 300 Kč/m2.
Dále rada města doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
parc.č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 523 m2
parc.č. 2538/6 – trvalý travní porost o výměře 831 m2
část parc.č. 2539/94 – orná půda o výměře cca 500 m2
do vlastnictví města Velká Bíteš za požadovanou cenu 300 Kč/m2.
Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do KN hradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2013
• 17/12/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytu č. 280.23 v bytovém domě
U Stadionu č.p. 280 ve Velké Bíteši s tím, že min. nabídková cena činí 1.100.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2013
• 18/12/13/RM – pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu nutných prací pro modernizaci
Kulturního domu ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 13/13 KONANÉ DNE 27. KVĚTNA 2013
• 2/13/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 12/13 ze dne 13. 5. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 27. 5. 2013
• 3/13/13/RM – bere na vědomí Rozhodnutí ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková
organizace číslo 1/2013 ze dne 22. 5. 2013, kterým byly vyhlášeny organizační změny za účelem
zvýšení efektivity práce.
odpovědnost: rada města termín: 27. 5. 2013
• 4/13/13/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určených finančních darů Mateřskou školou
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/3317/13.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 30. 6. 2013
• 5/13/13/RM – povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
na školní rok 2013/2014 výjimku z nejvyššího počtu dětí, a to MŠ Masarykovo náměstí: třída Motýlků
28 dětí, třída Včeliček 25 dětí, MŠ Lánice: třída Kuřátek 25 dětí.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 9. 2013
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• 6/13/13/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření č. 5/2013 poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 16.173 Kč Sboru dobrovolných hasičů Košíkov na zakoupení dřevní hmoty na vazbu
na stavbu Hasičského domu v Košíkově.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 6. 2013
• 7/13/13/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, IČ: 26177005 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na stavbu „Oprava lesní cesty v majetku města
Velká Bíteš“ za cenu 1.092.866 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2013
• 8/13/13/RM – doporučuje ZM nepřijmout návrh na směnu části pozemku parc.č. 852/1- ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2013
• 9/13/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 81 – ostatní plocha,
neplodná o výměře 15 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, v obci Velká Bíteš a doporučuje ZM zamítnout
žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 1312 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 60 m2
v k.ú. Březka u Velké Bíteše, v obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 6. 2013
• 10/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-5, spočívající
ve změně využití stávající plochy sídelní zeleně Zs na pozemcích p.č. 611/4 , 627/2 a 627/3
v kat. území Velká Bíteš v lokalitě ul. Zahradní, na plochu pro bydlení v rodinných domech
s možností výstavby provozovny pro obchodní činnost (Bp), do Zadání Změny č. 7 ÚP na
základě návrhu, avšak s podmínkami, že stávající cesta na p.č. 627/2 bude zařazena jako
stávající plocha pro účelovou komunikaci, že předzahrádka na p.č. 627/3 bude zařazena
jako stávající plocha bydlení Bm, že část pozemku p.č. 611/4 vymezená rovinou procházející
průčelím RD na p.č. 614 a hranicemi s pozemky p.č.627/2 a p.č. 610/2 bude zařazena jako
plocha pro neveřejnou účelovou komunikaci a že zástavba na zbývající ploše Bp bude situována
min. 3 m od stávající místní komunikace na p.č. 610/2.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 11/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o nezařazení návrhu na dílčí změnu ÚP spočívajícím
ve změně využití plochy na p.č. 365 v k.ú. Košíkov, která je součástí plochy orné půdy velkoplošně
obhospodařované, na plochu Vp-průmyslová výroba, sklady, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu
AGRO – Měřín, a.s.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 12/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-10, spočívající ve změně
využití plochy – části zahrady p.č. 237, k.ú Košíkov na plochu bydlení s drobným podnikáním Bp, do
Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 13/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-13, spočívající ve změně
plochy určené platným ÚP pro místní komunikaci na pozemcích p.č. 880/13, 880/16, 880/17, 880/19,
880/47 a 880/48 v k.ú. Velká Bíteš na plochu s využitím jako stávající soukromá účelová komunikace
k rodinnému domu č.p. 615, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
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• 14/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o nezařazení dílčí změny 7-17, spočívající ve změně
územního plánu na pozemcích p.č. 6021 – orná půda (18592 m2) a p.č. 6026 – orná půda (17936 m2)
v k.ú. Holubí Zhoř z ploch zemědělské půdy na zastavitelné plochy pro výstavbu zemědělské rodinné
farmy a hospodářských budov, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 15/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-22, spočívající ve změně
funkční plochy Os-plochy sportu, hřiště na pozemku p.č. 5430, k.ú. Holubí Zhoř na plochu Bmbydlení předměstského typu v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 16/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení návrhu na dílčí změnu ÚP, spočívajícím
ve změně využití stávající plochy zeleně Pz–zahrady, sady na pozemcích p.č. 2208, 2207/4 v k.ú Velká
Bíteš na plochy bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp), do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 17/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení návrhu na dílčí změnu ÚP, spočívajícím
ve změně využití stávající plochy zeleně Pl–louky, pastviny na pozemcích p.č. 2212/3, 2211/3 v k.ú
Velká Bíteš na plochy bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp), do Zadání Změny č. 7 ÚP na základě
návrhu, avšak s podmínkou, že pozemky 2212/3 a 2211/3 (v prostoru za potokem) budou zařazeny do
plochy Ov-občanská vybavenost, která je vymezena na sousedních pozemcích, a současně bude tato
plocha vymezena mimo manipulační pásmo podél potoka.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 18/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o nezařazení návrhu na dílčí změnu ÚP, spočívajícím
ve změně využití stávající plochy zeleně Pz–zahrady, sady na pozemku p.č. 308/1 (výměra 888 m2)
v k.ú Velká Bíteš v prostoru za domem č.p. 37 na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp),
do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 19/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení dílčí změny 7-34, spočívající ve změně zařazení
části pozemku p.č. 5816 (cca 4500 m2) v k.ú. Holubí Zhoř a části pozemku p.č. 5817 (cca 4500 m2) v k.ú.
Holubí Zhoř na funkční plochu Bm-bydlení v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 20/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení návrhu na změnu ÚP, spočívajícím ve
vyřazení plochy pro místní komunikaci na pozemcích p.č. 880/23, 880/22, 880/12, 880/21, 880/6,
891, 899 a 896 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že plocha na p.č. 880/23, 880/22, 880/12 a 880/21 je navržena
ke změně na soukromou účelovou komunikaci k rodinnému domu č.p. 621 a plocha na p.č. 880/6,
891, 899 a 896 bude začleněna do sousedních zastavitelných ploch Bm-plocha bydlení v rodinných
domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
• 21/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout o zařazení návrhu na změnu ÚP, spočívajícím ve změně
využití plochy Pl-louky, pastviny na pozemcích p.č. 2475/1, 2473/1, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2436/3,
2437/3, 2438/3 a 2438/2 v k.ú. Velká Bíteš na plochu dopravního koridoru pro směrovou úpravu silnice II/379
s návazností na dopravní koridor vymezený v ÚP Křoví, do Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2013
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• 22/13/13/RM - bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 3/2013.
odpovědnost: rada města termín: 27. 5. 2013
• 23/13/13/RM - bere na vědomí zápis osadního výboru Ludvíkov ze dne 20. 1. 2013 a doporučuje
ZM rozhodnout změnit usnesení č. 9/2/10/ZM ze dne 13. 12. 2010 tak, že text: Zastupitelstvo města
Velká Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Ludvíkov 7. Volí předsedou osadního
výboru v části města Ludvíkov Josefa Pelána a členy tohoto výboru Ludvíka Brychtu, Bohuslava Buriana,
Miroslava Soukupa, Jaroslava Nehřivého, Vojtěcha Řezníčka, Jaroslava Jančíka, se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Ludvíkov 3. Volí
předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov Josefa Pelána a členy tohoto výboru Bohuslava
Buriana a Josefa Voborného.
odpovědnost: rada města termín: 10. 6. 2013
• 24/13/13/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina darovací smlouvu č. KUJIP00VTZPG
o poskytnutí finančního daru městu ve výši 149.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2013
• 25/13/13/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina darovací smlouvu č. KUJIP00VUNZ1
o poskytnutí finančního daru městu ve výši 116.743 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2013
• 26/13/13/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1.-5. měsíc roků 2010- 2013.
odpovědnost: rada města termín: 27. 5. 2013
• 27/13/13/RM – rozhoduje souhlasit s pořádáním akce „Bítešské trhy“ dne 19. 6. 2013 dle žádosti
Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel termín: 19. 6. 2013
• 28/13/13/RM – rozhoduje souhlasit s pořádáním akce „Novoroční oslavy 2014“ dne 1. 1. 2014 dle
žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel termín: 1. 1. 2014
• 29/13/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko
smlouvy, jejichž předmětem je poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko na akce:
☐ „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Kpt. Jaroše – projektová dokumentace“ ve výši 78.000 Kč
z rozpočtu města,
☐ „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Lánice – projektová dokumentace“ ve výši
58.000 Kč z rozpočtu města,
☐ „Velká Bíteš – novostavba kanalizace ul. Růžová – projektová dokumentace“ ve výši 37.000 Kč
z rozpočtu města.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 6. 2013
• 30/13/13/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření města
č. 4/2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 27. 5. 2013
• 31/13/13/RM – doporučuje ZM úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření
města č. 5/2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 6. 2013
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• 32/13/13/RM – rozhoduje nesouhlasit s pokácením tří smrků u bytového domu č.p. 284,
U Stadionu, Velká Bíteš, pokud se neprokáže nutnost jejich pokácení při započetí výkopových prací.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 11. 2013
• 33/13/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Ing. Tomáše Rupricha, dotační
a realitní kancelář, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 40145018 a uzavřít
s ním smlouvu o dílo na činnosti spojené se zajištěním dotace v rámci dotačního titulu „Program
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013“ za cenu složenou z částky 41.000,00 Kč + DPH a částky
ve výši 4% + DPH z celkové výše poskytnuté dotace bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2013
• 34/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti “David“ spol. s r.o., Lánice 311,
Velká Bíteš, IČ: 15545130 na výměnu stávajících ležatých rozvodů SV a TUV ve sklepě MŠ U Stadionu
od vodoměru po jednotlivé stoupačky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2013
• 35/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Technické služby Velká Bíteš
spol. s r.o., Masarykovo nám. 88, Velká Bíteš, IČ: 25594940 na stavební úpravy a opravy ve dvorním
traktu objektu Masarykovo nám. 7 ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2013
• 37/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30,
100 00 Praha 10, IČ: 45537305 na akci „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tiraye,
Tyršova 239, Velká Bíteš“ ve výši 2.284.345 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 14/13 KONANÉ DNE 10. ČERVNA 2013
• 2/14/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 13/13 ze dne 27. 5. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 10. 6. 2013
• 3/14/13/RM – schvaluje výpůjční dobu Městské knihovny Velká Bíteš v období letních prázdnin dle
žádosti č.j. MÚVB/3446/13.
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: průběžně
• 4/14/13/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určených darů Mateřskou školou Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/3646/13 a vyslovuje poděkování
ředitelce Jiřině Janíkové za její aktivitu.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 30. 6.2 013
• 5/14/13/RM – ve věci žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace,
č.j. MÚVB/3316/13
– schvaluje provoz Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace v červenci
a srpnu 2013 dle návrhu ředitelky Jiřiny Janíkové
– bere na vědomí výsledek přijímacího řízení
– povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace výjimku z počtu
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zapsaných dětí pro 4 třídy na školní rok 2013/2014, a to ve dvou třídách na 28 dětí na třídu a ve dvou
třídách na 25 dětí na třídu.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: průběžně
• 6/14/13/RM – schvaluje provoz Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková
organizace v červenci a srpnu 2013 dle návrhu ředitelky Mgr. Hany Sedlákové.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 7. 2013
• 7/14/13/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková
organizace o vyhlášení dne 17. 6. 2013 za volný den.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 17. 6. 2013
• 8/14/13/RM - rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/3623/13 a vyslovuje
poděkování ředitelce Mgr. Blance Gaizurové za její aktivitu.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 30. 6. 2013
• 9/14/13/RM - schvaluje úhradu dopravy táborového materiálu na letní tábor Prosatín dle žádosti
Pionýrské skupiny Velká Bíteš č.j. MÚVB/3403/13.
odpovědnost: odbor finanční termín: dle faktury
• 10/14/13/RM – rozhoduje povolit dle čl. 2 odst. 2 nařízení města č. 3/2013 p. Vítu Krajčovi, Práče
118, 671 61 Prosiměřice sezónní prodej ovoce a zeleniny na veřejném prostranství na pozemku parc.
č. 62 v k.ú. Velká Bíteš v prostorách Hotelu Jelínek.
odpovědnost: rada města termín: 10. 6. 2013
• 11/14/13/RM – stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš
v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 1. 9. 2013 na 22 zaměstnanců.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 9. 2013
• 12/14/13/RM – pověřuje odbor majetkový vypracováním návrhu řešení prostoru mezi domy na ul.
U Stadionu č.p. 275, 276, 277 a na ul. Vlkovská č.p. 383, 384 ve Velké Bíteši s tím, že termín realizace
bude do 30. 6. 2013.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2013
• 13/14/13/RM – rozhoduje souhlasit s pokácením borovice u bytového domu U Stadionu 573 dle
žádosti.
odpovědnost: odbor majetkový termín: listopad 2013
• 14/14/13/RM – rozhoduje uzavřít licenční smlouvu VP_2013_104529 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: 30. 6. 2013
• 15/14/13/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.500 Kč osadnímu výboru
Březka na Den dětí.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2013
• 16/15/13/RM – rozhoduje zamítnout žádost společnosti Lucis, s.r.o. o povolení vydání parkovacích
karet za zlevněnou sazbu.
odpovědnost: rada města termín: 10. 6. 2013
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• 17/14/13/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 5 ke smlouvě č. SWF/01/25 ze dne 5. 4. 2001 ve znění
dodatků č. 1-4 se společností VERA, spol. s r.o., Lužná 2, Praha 6 – Vokovice, IČ: 62587978.
odpovědnost: informatik termín: 30. 6. 2013
• 18/14/13/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje:
– bere na vědomí zápis z 2. zasedání dozorčí rady TS ze dne 30. 4. 2013
– zprávu o ovládacích vztazích za účetní období roku 2012
– zprávu o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2012
– návrh na rozdělení zisku za rok 2012 dle předloženého znění.
odpovědnost: jednatel termín: průběžně
• 19/14/13/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina předloženou smlouvu o poskytnutí dotace
na akci: „Výměna svítidel a doplnění VO ve Velké Bíteši, m.č. Holubí Zhoř“ s celkovými náklady na
realizaci akce ve výši 207.407,00 Kč z čehož výše dotace činí 100.000,00 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 7. 2013
• 20/14/13/RM – rozhoduje opakovaně zveřejnit záměr úplatného převodu bytu č. 280.23 v bytovém
domě U Stadionu č.p. 280 ve Velké Bíteši s tím, že min. nabídková cena činí 1.100.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2013
• 21/14/13/RM – rozhoduje uzavřít předložený návrh smlouvy o dílo se společností Vanderlaan s.r.o.,
V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10, IČ: 455 34 305 na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti
budovy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 6. 2013
• 22/14/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01
Velká Bíteš, IČ: 277 21 043 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na „Regeneraci objektu Masarykovo náměstí
85, Velká Bíteš“ za cenu 718.311 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 6. 2013
• 23/14/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Silniční projekt spol. s r.o., Šumavská
31, 602 00 Brno ve výši 167.800 Kč bez DPH za zpracování PD pro ÚR na akci „Okružní křižovatka
silnic II/379 a II/602“ a rekonstrukce komunikace v ulici Na Valech ve Velké Bíteši“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2013
• 24/14/13/RM – doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace TJ Sokol Velká Bíteš ve výši 50.000 Kč
na údržbu sportovního zařízení TJ Sokol Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2013
• 25/14/13/RM – bere na vědomí souhrnnou zprávu starosty o provedené kontrole v Základní škole
Velká Bíteš, příspěvková organizace, Sadová 579, Velká Bíteš, která byla provedena na základě žádosti
Mgr. Strašáka ze dne 27. 8. 2012 pro období k datu 31. 7. 2012 (tj. k datu předání funkce ředitele školy),
ve které informoval
• o mimořádné kontrole, provedené v 09/2012 auditorem města Ing. Pavlem Hrabákem, jejíž
		 závěry konstatují mimo jiné
- nízkou průkaznost inventarizace majetku,
- nedodržování pravidel města Velká Bíteš pro zadávání veřejných zakázek
- pochybnost o správnosti vyfakturovaných částek za provedené práce externích firem
- slabou úroveň vnitřních směrnic, které navíc nebyly často dodržovány
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- neoprávněné čerpání fondu FKSP
- pronájem prostor bez stanovení pravidel a přibližné kalkulace nákladů a cen, často bez
		 sepsání smlouvy
• o následné podrobné kontrole prací externích firem Rostislav Vildomec, Mistrovská 109,
		 Přibyslavice a Josef Prášek, Zdenky Vorlové 1982/10, Velké Meziříčí, jejíž závěry obsahuje
		 odborný
posudek
autorizovaného
inspektora
Ing.
Pavla
Kaderky
č.j.
		Autinsp-2013/91/904-PKad/pos ze dne 03.06.2013 o kontrole některých skutečností
		 souvisejících s užíváním nemovitosti základní škola Tišnovská č.pop. 115 a výkonem
		 její správy v období let 2011 – 2012, který konstatuje, že přístupem vedení školy došlo
		 k hrubému porušení kázně při správě cizího majetku a při správě mu svěřených finančních
		 prostředků. Jedná se zejména o:
- nerespektování zvyklostí a obvyklých postupů v investiční výstavbě spočívající v porušování
		 povinností dle stavebního zákona
- nerespektování zásad zadávání veřejných zakázek
- nerespektování smlouvy o výpůjčce, uzavřenou Základní školou s Městem Velká Bíteš, na
		 základě které je škola uživatelem školních nemovitosti
- snahou o zřetelné obcházení ustanovení smlouvy o výpůjčce dělením jednotlivých akcí na
		 menší jednotky plnění
- porušením ustanovení smlouvy o výpůjčce prováděním prací nad oprávněný limit plnění
a rozhoduje, vzhledem k závažnosti zjištěných skutečností, předat uvedený posudek
Ing. Pavla Kaderky, řediteli ZŠ Mgr. Zdeňku Strašákovi k dalšímu opatření, zejména
k seznámení zaměstnanců školy se závěry a doporučením posudku a ke zpracování návrhu
opatření, vyplývajících z mimořádné kontroly a uvedeného posudku a jeho předložení radě
města do 31. 8. 2013.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2013
• 26/14/13/RM - bere na vědomí sdělení doručené dne 15.05.2013 pod č.j. MÚVB/3034/13 a sdělení
doručené dne 04.06.2013 pod č.j. MÚVB/3554/13 a pověřuje starostu města vypracováním odpovědi
na uvedená sdělení.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2013
• 27/14/13/RM – rozhoduje zveřejňovat, nad rámec stávající zákonné povinnosti, úplné texty
smluv na realizaci investičních akcí města v objemu stavebních prací nad 100 tisíc Kč bez DPH na
internetových stánkách města. Tato skutečnost bude zakotvena v příslušných smlouvách o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: průběžně

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 24/13 KONANÉHO DNE 28. BŘEZNA 2013
• 1/24/13/ZM: určuje ověřovateli zápisu Jiřího Blahu a MUDr. Svatopluka Horka.
• 3/24/13/ZM: rozhoduje nepřijmout nabídku na směnu pozemku parc. č. 4069/1 v k. ú. a obci Velká
Bíteš za část pozemku parc. č. 1339/12 v k. ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2013
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• 4/24/13/ZM: rozhoduje převést směnou část pozemku parc. č. 1339/12 – orná půda o výměře 835
m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za rodinný dům č. p. 137 na pozemku
parc. č. 1351 a pozemek parc. č. 1351 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 937 m2 v k. ú. a obci Velká
Bíteš v podílovém spoluvlastnictví, přičemž město Velká Bíteš uhradí rozdíl v hodnotě směňovaných
nemovitostí dle návrhu směnné smlouvy. Náklady spojené s geometrickým rozdělením pozemku
parc. č. 1339/12 a vkladem do KN uhradí smluvní strany rovným dílem.
Dále ZM rozhoduje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví
k nemovitosti, jejímž předmětem je úplatné nabytí pozemku parc. č. 1352/1 – zahrada o výměře 1241 m2
v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš od spoluvlastníků, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2013
• 5/24/13/ZM: schvaluje účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2012 k rozvahovému dni
31. 12. 2012
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 3. 2013
• 6/24/13/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o spolupráci a zajištění k projektu Bioplynové stanice
ve Velké Bíteši a ke Smlouvě o spolupráci s Investorem, v předloženém znění, mezi městem Velká
Bíteš a společností EnviTec Biogas Central Europe s.r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Průmyslová 2051,
PSČ 594 01, IČ: 27704041.
Dále rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 25. 2. 2013, v předloženém
znění, mezi městem Velká Bíteš a společností B-BIO, s.r.o., se sídlem Velká Bíteš, Tišnovská 366, PSČ
595 01, IČ: 29278741 a společností bc energy s.r.o., se sídlem Modřice, Tyršova 258, PSČ 664 42,
IČ: 29278201.
odpovědnost: místostarosta termín: 30. 4. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 25/13 KONANÉHO DNE 8. DUBNA 2013
• 1/25/13/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Aloise Koukolu, CSc. a Františka Kratochvíla.
• 3/25/13/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření města
č. 1/2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 4. 2013
• 4/25/13/ZM: bere na vědomí zprávu informatika a pověřuje starostu ke konečnému dopracování,
upřesnění podmínek a podpisu smlouvy o spolupráci a smlouvy o přenechání části práv vyplývajících
z územního rozhodnutí na optickou síť města se společností SELF servis, spol. s r.o.
odpovědnost: starosta termín: 15. 4. 2013
• 5/25/13/ZM: volí členem kontrolního výboru Jiřího Březinu.
• 6/25/13/ZM: bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 10/2013 konaného dne
6. 3. 2013.
• 7/25/13/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 5419 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m2 v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš, ve vlastnictví
města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2013
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• 8/25/13/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc.č.3808 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře cca 115 m2 v k. ú. Velká Bíteš, ve vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2013
• 9/25/13/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 1533/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 77 m2 v k. ú.Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2013
• 10/25/13/ZM: rozhoduje zamítnout žádost E.ON Distribuce, a s. se sídlem F.A. Gestnera 2151/6,
370 49 České Budějovice o úplatný převod pozemku parc. č. 849/25 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 90 m2 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2013
• 11/25/13/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc.č. 1280/1- zahrada o výměře cca 43 m2
v k.ú. Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením
pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2013
• 12/25/13/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemky do vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- část pozemku parc. č. 4611 – orná půda o výměře cca 15 m2
- část pozemku parc. č. 2295/13 – orná půda o výměře cca 20 m2
- část pozemku parc. č. 2295/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 30 m2
- část pozemku parc. č. 2295/18 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 31 m2
v k.ú. Velká Bíteš z majetku BDS, spol s r.o., IČ: 46962816, se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská 334 za
cenu obvyklou 120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do
KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2013
• 13/25/13/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek do vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- část pozemku parc. č. 2295/14 – orná půda o výměře cca 55 m2 v k. ú. Velká Bíteš z majetku
Římskokatolické farnosti Velká Bíteš za cenu obvyklou 120 Kč/m2 s tím, že bude smluvně ošetřeno
zřízení sjezdu na zbývající část pozemku parc. č. 2295/14 na náklady města. Náklady spojené
s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2013
• 14/25/13/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek parc.č. 1127/4 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 6 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše z majetku města Velká Bíteš do vlastnictví E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 za cenu 1200 Kč/m2 s tím,
že náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2013
• 15/25/13/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 na pozemku
parc.č. 940/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/40 na pozemku parc.č. 940/5 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš a dále ZM
rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 na pozemku parc.č. 940/4 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a dále spoluvlastnický podíl
ve výši id. 1/20 na pozemku parc.č. 940/5 –ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2
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v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN
uhradí v obou případech kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2013
• 16/25/13/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemky do vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- pozemek parc. č. 770/2– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 261 m2
- pozemek parc. č. 765/5– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 118 m2
- část pozemku parc. č. 630 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 61 m2
z majetku TJ Sokol Velká Bíteš, IČ: 70846651, se sídlem Tyršova 219, Velká Bíteš za cenu 450 Kč/m2.
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost:odbor majetkový termín: 15. 5. 2013
• 17/25/13/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- část pozemku parc. č.1397 – lesní pozemek o výměře cca 20 m2
- část pozemku parc. č.1398 – lesní pozemek o výměře cca 10 m2
- část pozemku parc. č.1396 – lesní pozemek o výměře cca 6 m2
z majetku města Velká Bíteš do vlastnictví s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením
pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost:odbor majetkový termín: 31. 5. 2013
• 18/25/13/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku 2085/1– ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš s tím, že náklady spojené
s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2013
• 19/25/13/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 5593 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 194 m2 v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš s tím, že náklady
spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2013
• 20/25/13/ZM: revokuje usnesení č. 9/23/13/ZM ze dne 18. 2. 2013 tak, že rozhoduje uzavřít Smlouvu
o spolupráci, ve znění předloženém dne 8. 4. 2013, mezi městem Velká Bíteš a společností BIOGAS
OKS, s.r.o., se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná, IČ:29183235.
odpovědnost: místostarosta termín: 30. 4. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 26/13 KONANÉHO DNE 10. ČERVNA 2013
• 1/26/13/ZM: určuje ověřovateli zápisu Karla Navrátila a Ing. Tomáše Pelána.
• 3/26/13/ZM: souhlasí s realizací a spolufinancováním projektu „Velká Bíteš – Rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému“ z dotační podpory programu prevence kriminality Ministerstva
vnitra ČR.
odpovědnost: informatik termín: 30. 6. 2013
• 4/26/13/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc.č. 197 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře cca 477 m2 včetně stavby občanské vybavenosti čp. 157 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví
Moravského rybářského svazu, o.s., místní organizace Velká Bíteš, IČ 00557358, se sídlem Masarykovo
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nám. 86, 595 01 Velká Bíteš za cenu 750.000 Kč s tím, že bude sjednáno věcné břemeno pro stávající
kanalizaci a předkupní právo pro město Velká Bíteš a že náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí
kupující. Současně ZM rozhoduje nepřijmout nabídku od firmy ProfiParts, s.r.o., náhradní díly na
nákladní vozy a návěsy, 594 54 Křoví na úplatný převod části pozemku parc.č. 197 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře cca 477 m2 včetně stavby občanské vybavenosti čp. 157 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2013
• 5/26/13/ZM: rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu, jejímž předmětem
je poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Velká Bíteš – vodovod
a kanalizace ul. Kpt.Jaroše“ – projektová dokumentace ve výši 78.000 Kč z rozpočtu města.
odpovědnost:odbor finanční termín: 17. 6. 2013
• 6/26/13/ZM: rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Velká
Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.Lánice“ – projektová dokumentace ve výši 58.000 Kč
z rozpočtu města.
odpovědnost:odbor finanční termín: 17. 6. 2013
• 7/26/13/ZM: rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu, jejímž předmětem
je poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Velká Bíteš –
novostavba kanalizace ul. Růžová“ – projektová dokumentace ve výši 37.000 Kč z rozpočtu města.
odpovědnost:odbor finanční termín: 17. 6. 2013
• 8/26/13/ZM: schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok
2012 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012
s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost:odbor finanční termín: 10. 6. 2013
• 9/26/13/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2013
č. 2/2013 schválené radou města dne 15. 4. 2013, č. 3/2013 schválené radou města dne 29. 4. 2013,
č. 4/2013 schválené radou města dne 27. 5. 2013.
odpovědnost:odbor finanční termín: 10. 6. 2013
• 10/26/13/ZM: bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za leden-květen roků 2010- 2013,
příjmy a financování, výdaje k 31. 5. 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 6. 2013
• 11/26/13/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření města
č. 5/2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 6. 2013
• 12/26/13/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na části pozemku parc.
č. 842/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká
Bíteš a dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na části pozemku parc.
č. 842/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká
Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN uhradí v obou
případech kupující. Současně kupující zajistí na své náklady přesunutí stávajícího oplocení na nové
hranice.
odpovědnost:odbor majetkový termín: 30. 8. 2013
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• 13/26/13/ZM: rozhoduje úplatně nabýt nemovitosti, a to:
- část pozemku parc.č. 2263/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 45 m2
- část pozemku parc.č. 2210/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2
- část pozemku parc.č. 2180/28 – orná půda o výměře cca 110 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením
pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost:odbor majetkový termín: 30. 8. 2013
• 14/26/13/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve
výši id. 1/2 na části pozemku parc.č. 2263/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 90 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš vlastnictví města Velká Bíteš a dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický
podíl ve výši id. 1/2 na části pozemku parc.č. 2263/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 90 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN
hradí v obou případech kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2013
• 15/26/13/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č.
1196/13 – trvalý travní porost o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš vlastnictví města Velká Bíteš, dále
ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č. 1196/13 – trvalý
travní porost o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický
podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č. 1196/13 – trvalý travní porost o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš, dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č.
1196/13 – trvalý travní porost o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, dále ZM rozhoduje úplatně nabýt
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části pozemku parc.č. 1196/13 – trvalý travní porost o výměře cca 519
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na části
pozemku parc.č. 1196/13 – trvalý travní porost o výměře cca 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady spojené
s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost:odbor majetkový termín: 30. 8. 2013
• 16/26/13/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš od spoluvlastníků,
přičemž spoluvlastnický podíl každého z nich činí id. 1/2. Jedná se o tyto pozemky:
- parc.č. 2539/97 – orná půda o výměře 510 m2
- parc.č. 2539/99 – orná půda o výměře 346 m2
- část parc.č. 2539/98 – orná půda o výměře cca 725 m2
- parc.č. 2539/92 – orná půda o výměře 1146 m2
- parc.č. 2539/88 – orná půda o výměře 1121 m2
- parc.č. 2539/89 – orná půda o výměře 1206 m2
- parc.č. 2539/90 – orná půda o výměře 857 m2
- parc.č. 2539/91 – orná půda o výměře 746 m2
- parc.č. 2539/93 - orná půda o výměře 2126 m2
- parc.č. 2539/78 – orná půda o výměře 708 m2
- parc.č. 2539/79 – orná půda o výměře 708 m2
- parc.č. 2539/80 – orná půda o výměře 778 m2
- parc.č. 2539/81 – orná půda o výměře 976 m2
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- parc.č. 2539/82 – orná půda o výměře 1175 m2
- parc.č. 2539/83 – orná půda o výměře 1129 m2
- část parc.č. 2539/70 – orná půda o výměře cca 39 975 m2
do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků
a vkladem KS do KN hradí kupující.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje starostu města k vypracování kupní smlouvy a předložení
návrhu této kupní smlouvy zastupitelstvu města k odsouhlasení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2013
• 17/26/13/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- parc.č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 523 m2
- parc.č. 2538/6 – trvalý travní porost o výměře 831 m2
- část parc.č. 2539/94 – orná půda o výměře cca 500 m2
do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků
a vkladem KS do KN hradí kupující.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje starostu města k vypracování kupní smlouvy a předložení
návrhu této kupní smlouvy zastupitelstvu města k odsouhlasení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2013
• 18/26/13/ZM: rozhoduje nepřijmout návrh na směnu části pozemku parc.č. 852/1 – ostatní plocha,
zeleň o výměře cca 25 m2 v k.ú. Velká Bíteš, ve vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 6. 2013
• 19/26/13/ZM: rozhoduje uzavřít s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
smlouvu č.j. UZSVM/BZR/739/2013–BZRM o bezúplatném převodu nemovitosti, a to pozemku
parc.č. 3011/17, v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM
do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2013
• 20/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-1, spočívající ve změně zařazení parcely č. 2539/70 v k.ú.
Velká Bíteš, části cca 14 000 m2, z plochy rezervy pro bydlení včetně nezbytné části plochy Pl –louky, pastviny,
na plochu pro bydlení Bm – bydlení předměstského typu, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 21/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-2, spočívající ve změně využití plochy na
pozemcích p.č. 2055, 2052, 2051, 2048 v k.ú. Velká Bíteš, navržené a řešené v návrhu Změny č. 6 ÚP,
jako plocha pro bydlení v 11 bytových domech o celkem 44 BJ, na plochu bydlení v bytových domech
pro výstavbu 5 bytových domů po 12 BJ (1+kk, 2+kk) (na ploše bude celkem 60 bytových jednotek)
včetně posunutí příjezdové komunikace severním směrem, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu
s podmínkou stanovení regulativu pro podlažnost bytových domů na max. 2 NP+obytné podkroví.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 22/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-3, spočívající ve změně využití stávající plochy
orné půdy na p.č. 544 (11565 m2) v kat. území Košíkov, na plochu pro bydlení předměstského typu
v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu s podmínkou upřesnění počtu
navrhovaných domů v ploše včetně časového výhledu pro zastavění plochy.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
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• 23/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-4, spočívající ve změně využití stávající plochy
orné půdy na p.č. 545 (5983 m2) v kat. území Košíkov, na plochu pro bydlení předměstského typu
v rodinných domech, do Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu s podmínkou upřesnění počtu
navrhovaných domů v ploše včetně časového výhledu pro zastavění plochy.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 24/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-5, spočívající ve změně využití stávající plochy
sídelní zeleně Zs na pozemcích p.č. 611/4, 627/2 a 627/3 v kat. území Velká Bíteš v lokalitě ul.
Zahradní, na plochu pro bydlení v rodinných domech s možností výstavby provozovny pro obchodní
činnost (Bp), do Zadání Změny č. 7 ÚP na základě návrhu, avšak s podmínkami, že stávající cesta
na p.č. 627/2 bude zařazena jako stávající plocha pro účelovou komunikaci, že předzahrádka na p.č.
627/3 bude zařazena jako stávající plocha bydlení Bm, že část pozemku p.č. 611/4 vymezená rovinou
procházející průčelím RD na p.č. 614 a hranicemi s pozemky p.č.627/2 a p.č. 610/2 bude zařazena
jako plocha pro neveřejnou účelovou komunikaci a že zástavba na zbývající ploše Bp bude situována
min. 3 m od stávající místní komunikace na p.č. 610/2.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 25/26/13/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny ÚP spočívající ve změně využití plochy na
pozemcích p.č. 4302, 4305, 4307, 4308 v k.ú. Velká Bíteš, které jsou součástí rezervní plochy pro
průmyslovou výrobu, sklady, na zastavitelnou plochu Vp - průmyslová výroba, sklady, do Zadání
Změny č. 7 ÚP dle návrhu AGRO – Měřín, a.s.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 26/26/13/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny ÚP spočívající ve změně využití plochy na p.č.
365 v k.ú. Košíkov na plochu Vp - průmyslová výroba, sklady, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu
AGRO – Měřín, a.s.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 27/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-7, spočívající ve změně využití plochy – trvalého
travního porostu, na pozemcích p.č. 2542/1 (14042 m2) a 2542/2 (1347 m2) v k.ú. Velká Bíteš na
zastavitelnou plochu Bp - bydlení s podnikáním, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 28/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-8, spočívající ve změně využití plochy – zahrady
(louky) pro stavební účely (rozšíření plochy bydlení Bm) na pozemku p.č. 2254/1 v k.ú. Velká Bíteš,
do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 29/26/13/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 7-9, spočívající ve změně plochy orné půdy
na pozemku p.č. 3774 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech
a dále ve změně zastavitelné plochy Os – plochy sportu, hřiště na p.č. 880/37 v k.ú. Velká Bíteš na
zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 30/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-10, spočívající ve změně využití plochy – části
zahrady p.č. 237, k.ú Košíkov na plochu bydlení s drobným podnikáním Bp, do Zadání Změny č. 7
ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
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• 31/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-11, spočívající ve změně ze stávající plochy luk
a pastvin na částech pozemků p.č. 1386 a 1387 v k.ú. Velká Bíteš na plochu pro bydlení v rodinném
domě, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 32/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-12, spočívající ve vyřazení plánované cesty
přes parcely v jeho vlastnictví, a to na pozemcích p.č. 1379, 1380, 1328 a 1329 v k.ú. Velká Bíteš (část
plánované komunikace byla navržena k vyřazení již v rámci návrhu změny č. 6), do Zadání Změny
č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 33/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-13, spočívající ve změně plochy určené platným ÚP pro
místní komunikaci na pozemcích p.č. 880/13, 880/16, 880/17, 880/19, 880/47 a 880/48 v k.ú. Velká Bíteš na
soukromou účelovou komunikaci k rodinnému domu č.p. 615, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 34/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-14, spočívající v rozšíření stávající plochy bydlení
v rodinných domech na pozemcích p.č. 724/1 a p.č. 724/3 v k.ú. Velká Bíteš o další pozemky, které navazují
na výše uvedenou plochu, a to o p.č. 727/8 a p.č. 2294/41, do Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.07.2013
• 35/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-15, spočívající ve změně využití zastavitelné
plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech na pozemcích p.č. 2538/10, 2538/30, 2539/102
v k.ú. Velká Bíteš na plochu Bm – bydlení předměstského typu v rodinných domech, do Zadání
Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 36/26/13/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-16, spočívající
ve změně využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech na pozemcích p.č.
p.č. 2538/7, 2539/103 v k.ú. Velká Bíteš na plochu Bm – bydlení předměstského typu v rodinných
domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 37/26/13/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 7-17, spočívající ve změně územního plánu
na pozemcích p.č. 6021 – orná půda (18592 m2) a p.č. 6026 – orná půda (17936 m2) v k.ú. Holubí
Zhoř z ploch zemědělské půdy na zastavitelné plochy pro výstavbu zemědělské rodinné farmy
a hospodářských budov, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 38/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-18, spočívající ve změně zastavitelné plochy
na části pozemku p.č. 4609/3 v k.ú. Velká Bíteš z plochy D – plochy pro dopravu, kapacitní parkoviště
na plochu Bb – plochy pro bydlení v bytových domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 39/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-19, spočívající ve změně využití zastavitelné
plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech na pozemcích p.č. 2538/27, 2538/12, 2538/28,
2538/29, 2539/100 a 2539/101 v k.ú. Velká Bíteš na plochu Bm – bydlení předměstského typu
v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
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• 40/26/13/ZM: rozhoduje o nezařazení návrhu na dílčí změnu 7-20 spočívajícím ve změně funkční
plochy Os – plocha sportu, hřiště na pozemcích p.č. 880/6 a p.č. 880/38 v k.ú. Velká Bíteš na plochu
Bm- bydlení v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 41/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-21, spočívající v rozšíření stávající plochy
bydlení s rodinným domem na část pozemku p.č. 73 – orná půda v k.ú Ludvíkov u Velké Bíteše,
do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 42/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-22, spočívající ve změně funkční
plochy Os-plochy sportu, hřiště na pozemku p.č. 5430, k.ú. Holubí Zhoř na plochu
Bm-bydlení předměstského typu v rodinných domech, do Zadání Změny č.7 ÚP dle
návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 43/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy
zeleně Pz–zahrady, sady na pozemcích p.č. 2208, 2207/4 v k.ú Velká Bíteš na plochu bydlení
s podnikatelskými aktivitami (Bp), do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 44/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy
zeleně Pl–louky, pastviny na pozemcích p.č. 2212/3, 2211/3 v k.ú Velká Bíteš na plochu bydlení
s podnikatelskými aktivitami (Bp), do Zadání Změny č. 7 ÚP na základě návrhu, avšak s podmínkou,
že pozemky 2212/3 a 2211/3 (v prostoru za potokem) budou zařazeny do plochy Ov-občanská
vybavenost, která je vymezena na sousedních pozemcích, a současně bude tato plocha vymezena
mimo manipulační pásmo podél potoka.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 45/26/13/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny ÚP, spočívající ve změně využití stávající
plochy zeleně Pz–zahrady, sady na pozemku p.č. 308/1 (výměra 888 m2) v k.ú Velká Bíteš v prostoru
za domem č.p. 37 na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp), do Zadání Změny č. 7 ÚP
dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 46/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-24, spočívající ve změně využití stávající plochy
zeleně Pz na pozemku p.č. 308/2-TTP v k.ú. Velká Bíteš a dále ve změně využití zastavitelné plochy
Bm – bydlení v rodinných domech na pozemcích p.č. 304 – zahrada a p.č. 305– TTP v k.ú. Velká
Bíteš na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp),do Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu,
avšak s podmínkou, že pozemek p.č. 308/2 v prostoru za domem č.p. 36 bude zařazen do plochy
stávajícího čistého bydlení.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 47/26/13/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 7-25, spočívající ve změně části plochy Bj
– historické jádro města, městská památková zóna na pozemcích p.č. 64 - zahrada a 63/1 – zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Velká Bíteš na plochu Vz – plocha zemědělské výroby, do Zadání Změny
č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
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• 48/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-26, spočívající ve změně stávající plochy luk
a pastvin na částech pozemků p.č. 2281/1 a 2281/17 v k.ú. Velká Bíteš na plochu H - vodní plochy
a vodní toky, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 49/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-27, spočívající ve změně stávající plochy
Po – orná půda na zastavitelnou plochu Bp – plocha bydlení s podnikáním na pozemcích p.č. 2283/1
–TTP v k.ú. Velká Bíteš a p.č. 2283/3-TTP s tím, že část parcely p.č. 2283/3 bude převedena do plochy
stávající účelové komunikace, do Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu s tím, že město uplatní podnět na
vyřazení plánované okružní křižovatky na silnici I/37 v této lokalitě z ÚP.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 50/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-28, spočívající ve změně stávající plochy
Pl – louky, pastviny na pozemku p.č. 2933/1 – orná půda v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro
bydlení Bm – bydlení předměstského typu, do Zadání Změny č.7 ÚP dle návrhu s tím, že město uplatní
požadavek na vyznačení koridoru podél silnice pro možnost rozšíření silnice v ul. Rajhradská.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 51/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-29, spočívající ve změně stávajících ploch na
pozemcích v k.ú, Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská ve vlastnictví firmy v současnosti v ÚP vedených
jako Vd - drobná výroba a služby a Zs –zeleň sídelní na funkční plochu OV – občanská vybavenost
(6000 m2), plochu Os - plocha sportu, hřiště (5000 m2), plochu Bb - plocha bydlení v bytových domech
(5000 m2 ) a plochu Bm – plocha bydlení v rodinných domech (8774 m2), do Zadání Změny č. 7 ÚP
dle návrhu firmy LABARA CABLES s.r.o.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 52/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-30, spočívající ve změně plochy zeleně (Zs)
na pozemcích p.č. 2983/16 a 2983/17 v k.ú. Velká Bíteš na plochu D - pro dopravu, parkoviště
nákladních vozidel, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu firmy KALA TRANS s.r.o.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 53/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-31, spočívající ve změně plochy zeleně (Zs)
na pozemku p.č. 2991 v k.ú. Velká Bíteš (1359 m2) na plochu Ov – občanská vybavenost, do Zadání
Změny č. 7 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 54/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-32, spočívající v podnětu na vyřazení plánované
okružní křižovatky na silnici I/37 v lokalitě Lánice z ÚP, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu města
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 55/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-33, spočívající ve vymezení koridoru pro rozšíření
silnice v ul. Rajhradská ve Velké Bíteši, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 56/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 7-34, spočívající ve změně zařazení části pozemku
p.č. 5816 (cca 4500 m2) v k.ú. Holubí Zhoř a části pozemku p.č. 5817 (cca 4500 m2) v k.ú. Holubí Zhoř
na funkční plochu Bm-bydlení v rodinných domech, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
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• 57/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny ÚP, spočívající ve vyřazení plochy pro místní
komunikaci na pozemcích p.č. 880/23, 880/22, 880/12, 880/21, 880/6, 891, 899 a 896 v k.ú. Velká
Bíteš s tím, že plocha na p.č. 880/23, 880/22, 880/12 a 880/21 je navržena ke změně na soukromou
účelovou komunikaci k rodinnému domu č.p.621 a plocha na p.č. 880/6, 891, 899 a 896 bude
začleněna do sousedních zastavitelných ploch Bm-plocha bydlení v rodinných domech, do Zadání
Změny č. 7 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 58/26/13/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny ÚP, spočívající ve změně využití plochy Pl-louky,
pastviny na pozemcích p.č.2475/1, 2473/1, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2436/3, 2437/3, 2438/3
a 2438/2 v k.ú. Velká Bíteš na plochu dopravního koridoru pro směrovou úpravu silnice II/379
s návazností na dopravní koridor vymezený v ÚP Křoví, do Zadání Změny č. 7 ÚP dle návrhu Kraje
Vysočina.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 7. 2013
• 59/26/13/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 1/2013, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 12. 6. 2013
• 60/26/13/ZM: bere na vědomí zápis osadního výboru Ludvíkov ze dne 20.01.2013
a rozhoduje změnit usnesení č. 9/2/10/ZM ze dne 13.12.2010 tak, že text: Zastupitelstvo města
Velká Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Ludvíkov 7. Volí předsedou
osadního výboru v části města Ludvíkov Josefa Pelána a členy tohoto výboru Ludvíka Brychtu,
Bohuslava Buriana, Miroslava Soukupa, Jaroslava Nehřivého, Vojtěcha Řezníčka, Jaroslava
Jančíka, se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Ludvíkov
3. Volí předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov Josefa Pelána a členy tohoto výboru
Bohuslava Buriana a Josefa Voborného.
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Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci
s Muzejním spolkem Velkobítešska a Muzeem Vysočiny Třebíč

Vás zvou ve čtvrtek 11. července 2013 v 17 hodin
výstavní sál městského muzea na Masarykově náměstí 5
premiéra dokumentárního filmu místních tvůrců

FRANTIŠKA
o sběratelce lidových písní Františce Kyselkové.
Projekci filmu uvede Silva Smutná krátkou přednáškou
o sběratelích lidových písní na Podhorácku.
Film získal dvě hlavní ocenění na 16. ročníku přehlídky
muzejního filmu v Uherském Brodě Musaionfilm 2013.
Režie a střih: Karel Veleba.

62

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Červenec – Srpen 2013

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

63

64

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Červenec – Srpen 2013

Nově otevřená prodejna
Nově otevřená
prodejna
Masarykovo
nám. 6, Velká
Bíteš
(bývalá Lesácká
restaurace)
Masarykovo
nám.
6, Velká Bíteš

(bývalá Lesácká restaurace)

Otevřeno:
pondělí - pátek 5.30 - 17.00
Otevřeno:
sobota 6.00 - 11.00, neděle 13.00 - 19.30

Prodejna u pekárny
Růžová
246, Velká
Bíteš
Prodejna
u pekárny

Růžová 246, Velká Bíteš

Otevřeno:
pondělí – pátek 6.00 – 14.00

Otevřeno:
pondělí - pátek 5.30 - 17.00
pondělí – pátek 6.00 – 14.00
na prodejnách
Vás (kromě soboty) obslouží naše pekařky v pekárně.
sobotaMimo
6.00 otevírací
- 11.00,doby
neděle
13.00 - 19.30
Mimo
doby na náměstí),
prodejnách
(kromě
soboty)
obslouží
pekařky
v pekárně.
Kontakty:
739otevírací
220 982 (prodejna
731 Vás
660 948
(prodejna
u pekárny),
566naše
532 291,
605 268
118,
info@jepe.cz, www.jerabkovapekarna.cz

Kontakty: 739 220 982 (prodejna náměstí), 731 660 948 (prodejna u pekárny),
566 532 291, 605 268 118, info@jepe.cz, www.jerabkovapekarna.cz
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sEtkáNÍ NA pOdhORáCku

7. září 2013

BÍtEšské hOdy

8. září 2013

VÍCE INFORMACÍ NA:

www.bitessko.com

