ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Červenec – Srpen 2016
Bítešský dětský den 2016.

Foto: Silvie Kotačková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
velká část z nás s napětím očekává polovinu července. Termín, kdy je naplánováno zprůjezdnění úseku rekonstruované ulice Na Valech od ulice Růžové po základní školu
včetně nové okružní křižovatky. Pokud alespoň občas sledujete průběh stavebních prací na této akci, musíte mi dát
za pravdu, že rekonstrukce ulice byla městem a Krajem
Vysočina připravena „za minutu dvanáct“. Dožilá vozovka
a chodníky, nevhodně výškově uložená kanalizace, chybějící veřejné osvětlení, vzdušné vedení v trasách předzahrádek rodinných domů, pozičně a výškově komplikovaná křižovatka s ulicí Za Školou
u základní školy bez navazujícího přechodu od autobusové zastávky. Je toho ještě víc
co tato investiční akce vyřeší. Jsem přesvědčen, že k budoucí spokojenosti občanů
města. Chtěl bych již v pomyslném „poločase“ akce, kdy se stavební práce pomalu
přesouvají do zbývajícího úseku v ulici Pod Hradbami, poděkovat především vám
všem, kterým stavba více či méně zasáhla do vašeho běžného života či podnikání.
Za vaši trpělivost a vstřícnost ke změnám, které jsou v oblasti dopravy pro naše
město potřebné. Dodavatelská společnost Outulný VHS spol. s r.o. dosud dodržuje
rámcový harmonogram akce a ani dodatečná oprava části vodovodního řadu Svazkem vodovodů a kanalizací v ulici Na Valech či složitější lokální kácení vzrostlé
zeleně ve stejném úseku, související kromě vodovodu též s přeložkou plynovodního
potrubí a přesunem autobusové zastávky, nebyly důvodem pro prodlužování termínů
výstavby. Předpokládám, že termín zprůjezdnění první části stavby bude dodržen
a celá akce pak bude stavebně dokončena do letošních hodů.
V Lánicích byly počátkem června zahájeny stavební práce na rekonstrukci splaškové kanalizace a na novostavbě dešťové kanalizace v prostoru přiléhajícímu ke
křižovatce s ulicí Tyršova. Tyto práce bezprostředně předcházejí před zahájením
prvního úseku rekonstrukce komunikace ulice Lánice, kterou připravilo Ředitelství
silnic a dálnic pro letošní a příští rok. Z celkového rozsahu stavby od „mejta“ po
konec zástavby rodinných domů ve směru na Osovou Bítýšku se v letošním roce
od poloviny července bude realizovat pouze úsek od spodního výjezdu z lokality
Chobůtky po příjezd do mateřské školy Lánice. Zde by práce měly být prováděny do
konce října. Zahájení prací v příštím roce je uvažováno od dubna.
Pokračování prodeje stavebních pozemků v 1. etapě výstavby na Babinci přineslo
další prodanou parcelu. Zbývající 3 parcely budou opět nabízeny v dalším kole prodeje
za stejných podmínek jako v loňském roce. Minimální prodejní cena je stále stanovena
na 1200 Kč/m2 stavebního pozemku. V září pak plánujeme zahájit prodej parcel druhé
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etapy výstavby. Minimální ceny zde budeme diferencovat podle umístění pozemků
v lokalitě a budou ve výši 1000, 1200 a 1450 Kč/m2 stavebního pozemku. U všech
vyhlášených prodejů bude město uplatňovat podmínku kolaudace rodinných domů na
prodávaných pozemcích do 7 let ode dne prodeje předmětné stavební parcely novému
majiteli. Pro případ, že by se tak nestalo, bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 250 Kč/m2 prodávaného stavebního pozemku.
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 13. června přijetí úvěru ve
výši 30 milionů Kč od Komerční banky. Smlouvu o přijetí úvěru jsme se rozhodli
přijmout jako úvěrový rámec potřebný pro zahájení financování budování technické
infrastruktury v lokalitě Babinec. Tuto finanční garanci potřebujeme již před uzavřením smluv na vlastní realizaci stavebních prací. Jak jsme se během jednání zastupitelstva shodli, město v rámci svého rozvoje tuto lokalitu podpoří a nepromítne
do konečných cen parcel DPH, kterou musí podle nových zákonů od ledna odvádět.
Zachová tak dostupnost stavebních parcel zejména pro obyvatele Velké Bíteše. I při
této strategii se nám nakonec přibližně dvě třetiny z uvedené částky vrátí z prodeje
zasíťovaných pozemků.
Zastupitelé byli na témže zasedání informováni o stavu záměru výstavby marketu
na ulici Vlkovské zástupci společnosti NIMIRU a BDS. Jejichž cílem je velkoprodejnu na Vlkovské realizovat již v příštím roce. Jednatel developerské společnosti
NIMIRU pan Ošlejšek potvrdil, že byly vyjednány podmínky o provozování obchodního centra s obchodním řetězcem BILLA. Ke druhé lokalitě pod náměstím,
kde další developerská společnost OC Hradby plánuje rovněž stavbu marketu,
bylo v rámci diskuse nutno konstatovat, že na připomínky města k návrhu záměru
výstavby od loňského roku tento developer nereagoval a přestal s městem komunikovat. Ke dnešnímu dni zpracoval dokumentaci pro územní řízení, ve které nejsou
zahrnuty požadavky města a navíc neobsahují zásadní věci, jakými jsou posouzení
negativních dopadů vlivu sousedícího nevyhovujícího mostu přes potok Bítýška pro
průtok stoletou vodou nebo plánovaných úprav koryta potoku. Navíc je pozoruhodné,
že současně volil osobitou informační kampaň s cílem svůj záměr předvést veřejnosti
a zástupcům města. A to jak formou dotazníkového šetření prováděného v našem
městě, tak připravených informací pro tisk a rozhlas, nebo osobního e-mailu všem
zastupitelům města s informacemi o svém záměru. Na základě uvedených e-mailů
jsem následně požádal developera o kompletní existující dokumentaci ke stavbě,
a to proto, že z materiálů, které byly přílohou e-mailů, nebylo možno dostatečně
vyhodnotit rozsah a vliv stavby na uvedenou lokalitu, která je záplavovou zónou
potoka Bítýška v bezprostřední blízkosti historického centra města. Dokumentace
případného obchodního centra totiž musí jednoznačně a v plném rozsahu definovat
rizika pro životní prostředí a přiléhající nemovitosti města a soukromých majitelů
v dané lokalitě a dále technická opatření, která by tato rizika eliminovala.
Ing. Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS
Od 6. května do 19. srpna 2016
ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA, ČLOVĚK DĚLÁ ŠATY
Výstava oděvů a módních doplňků z 10. - 90. let 20. století.
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo nám. 5
Organizuje: Městské muzeum
Prázdninové aktivity PoHoDy najdete na stránkách www.studio-pro-zeny.cz
PoHoDa Náměstí Osvobození 106,VelkáBíteš. Kontakt: Marcela Machalová 607 909 462
Pondělí dne 4. července 2016 v 19.00 hodin
„KOLTY SPRAVEDLNOSTI“ – komedie z Divokého západu
Kočovné divadlo Velký vůz je příležitostným divadelním souborem, v němž se každé léto
setká 10 – 14 nadšených ochotníků z celé republiky. Za 15 let existence vzniklo 13 autorských her od pohádek a povídkových her k sitcomu, komediím a detektivce. Premiéra se
uskuteční 3. 7. v Tišnově a poté se vydá na cestu do dalších 6 obcí na Svratecku a v okolí
Žďáru nad Sázavou. Vstupné dobrovolné. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kočovné divadlo Velký vůz ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Pátek dne 8. července 2016 v 19.00 hodin
ROCKOVÁ ZÁBAVA S ROBUR-ROCK
Pódium vedle kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s restaurací „Naše bítešská“
Pátek dne 15. července 2016 v 18.00 hodin
COUNTRY ZÁBAVA S KAPELOU „NACONOTY“
Pódium vedle kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 20. července 2016 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Beseda o válečné historii Kutin s panem Karlem Velebou.
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 30. července 2016 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – hrad Kozlov, Studenecké rybníky, Ocmanice, Vyhlídka, Tasov…
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
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PŘEDNÁŠKY LETNÍ ŠKOLY SENIORŮ:
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem
kultury
Úterý dne 12. července 2016 - Letní škola seniorů - Aby stáří nebolelo, aneb jak využívat přírodu a osvědčené rady našich babiček. Přednášející: Iva Georgievová
Úterý dne 26. července 2016 - Uzel na paměti, aneb paměťové techniky, které nám zjednoduší každý den. Přednášející: Jana Vejsadová
Úterý dne 9. srpna 2016 - Život kosmonauta na oběžné dráze, aneb jak vypadá kosmická kuchyně či koupelna a další běžné činnosti. Přednášející: Tomáš Přibyl
Úterý dne 23. srpna 2016 - Zahrada pro radost i pro zdraví, aneb co zvládneme na
zahradě v seniorském věku a posílíme své zdraví. Přednášející: Peter Gajdoštin
Úterý dne 6. září 2016 - Emoční inteligence, aneb když poznáme sami sebe, pochopíme
i ty druhé a ještě něco navíc… Přednášející: Monika Brzoňová
Středa dne 27. července do soboty 30. července 2016 od 21.30 hodin (po setmění)
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Seznam promítaných filmů: 27.7. – „Sedmero krkavců“, 28.7. – „Život je život“,
29.7. – „Gangster Ka“, 30.7. – „Gangster Ka Afričan“
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 7. srpna 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
„POD TOU NAŠÍ STAROU LÍPOU“ – hudební program staročeských lidových písní
nejen s heligonkami, „vozembouchem“, houslemi a klarinetem
Pódium vedle kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš, v případě nepříznivého počasí
bude akce přesunuta do sálu kulturního domu.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pondělí dne 8. srpna do neděle 14. srpna 2016
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY S IRENA SYLYA
Výstavní síň, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Jakubem Pustinou
Čtvrtek dne 11. srpna 2016 v 17.00 hodin
BESEDA O PANAMĚ (v rámci pěveckých kurzů s paní Irenou Sylyou)
Výstavní síň, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Janou Pustinovou
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Neděle dne 14. srpna 2016 v 17.00 hodin
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY S IRENA SYLYA
ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT ABSOLVENTŮ
Překrásná kompozice árií a duetů. Zazní nádherné melodie Mozarta, Belliniho, Donizettiho, Verdiho, Bizeta a dalších velikánů světové operní tvorby v podání všech deseti
talentovaných a krásných umělců z Kanady, Maďarska, Polska, USA a Irska. Klavírní doprovod dirigent Slovenského národního divadla Branko Ladič.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš, vstupné dobrovolné
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Jakubem Pustinou
Středa dne 17. srpna 2016 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání u dobré kávy.
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 27. srpna 2016 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – k potokům Libochovky a Haldy – Vidonín, Žďárec, Kutiny,
Níhov, Březí, Vlkov
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Neděle dne 28. srpna 2016 v 16.00 hodin
PRÁZDNINOVÉ LOUČENÍ S PAVLEM HELANEM
Prostranství před kulturním domem, Vlkovská 482 (v případě nepříznivého počasí bude
akce přesunuta do sálu KD)
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 31. srpna 2016 od 9.00 do 15.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ U STADIONU
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš

PŘIPRAVUJEME:
Od 5. září do 16. září 2016
HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JANA A JOSEFA ODVÁRKOVÝCH
Vernisáž: pondělí 5. září 2016 v 17.00 hod.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, v sobotu 10. září od 13.00 do 17.00
hodin a v neděli 11. září od 10.00 do 18.00 hodin.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Neděle dne 18. září 2016 ve 20.00 hodin
SHOW „PARTIČKA“
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v síti Ticketstream
Organizuje: AZ Music ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
PRODEJ POZEMKŮ NA BABINCI
Město Velká Bíteš nabízí v I. etapě k prodeji poslední 3 pozemky určené k zástavbě rodinnými
domy v lokalitě Babinec. Pozemky jsou o výměrách
674 m2, 710 m2 a 1180 m2. Více informací je uvedeno
na www.velkabites.cz. Nabídky kupní ceny je možno
podávat do 5. 9. 2016 do 11.00 hodin.
Město Velká Bíteš

ZÁMĚR PRODEJE BYTU
Město Velká Bíteš se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu
s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a usnesením Rady města Velká Bíteš č. 11/48/16/RM ze dne 13.06.2016 záměr prodat:
-

bytovou jednotku č. 278/12 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš
spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům,
na p.č. 800 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš
spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
295 m2 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1 ve I. nadzemním podlaží domu č.p. 278 na
ul. U Stadionu ve Velké Bíteši.
Byt sestává ze dvou pokojů o výměře 14,9 m2 a 13,6 m2, kuchyně o výměře 14,2 m2,
předsíně o výměře 2,5 m2, koupelny s WC o výměře 4,5 m2 a balkónu o výměře 1,5 m2.
Celková podlahová plocha bytu činí 51,2 m2. K bytu náleží i sklepy umístěné mimo bytovou jednotku, a to sklepy o výměrách 1,4 m2, 4,5 m2 a 5,2 m2.
Byt je vyklizen. Více informací je uvedeno na www.velkabites.cz
Město Velká Bíteš

8 | Červenec – Srpen 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
Město Velká Bíteš se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a usnesením Rady města Velká Bíteš č. 12/48/16/RM ze dne 13.06.2016 záměr
pronajmout:
- část nebytových prostor v budově č. p. 54, obč. vyb., na p. č. 5 v k. ú. Košíkov, obec
Velká Bíteš, a to nebytový prostor v II. NP o výměře 78,1 m2
za nájemné ve výši min. 120,- Kč/m2/rok na jeden rok s možností jeho prodloužení
a výpovědní dobou 3 měsíce.
Nebytové prostory jsou vhodné jako skladové prostory.
Nabídky nájemného je možno předkládat v uzavřených obálkách označených „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR – č.p. 54 v k.ú. Košíkov“ na podatelnu Městského úřadu Velká Bíteš do 1. 8. 2016 do 11 hodin.
Náležitosti nabídky:
- fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní
číslo, podpis
- fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku: obchodní firmu, místo podnikání, IČ, tel. číslo
- fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku: jméno, příjmení, místo
podnikání, IČ, tel. číslo
- právnická osoba: název, sídlo, IČ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za právnickou osobu a její podpis, telefonní číslo,
- účel pronájmu,
- výše nabízeného nájemného v Kč za m2/rok.
Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo záměr pronájmu části nebytových prostor v budově
č.p. 54, obč. vyb., na p.č. 5 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš, a to nebytový prostor v II. NP
o výměře 78,1 m2 zrušit.
Více informací je možno získat na majetkovém odboru Městského úřadu Velká Bíteš.
Město Velká Bíteš

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM
CENTRU, MASARYKOVO NÁM. 5, VELKÁ BÍTEŠ
Pondělí – pátek po celý rok 8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin. Červenec a srpen: soboty
9.00 – 13.00 hodin, neděle 13.00 – 17.00 hodin, první dvě soboty v září 9.00 - 13.00 hodin.
Kontakt do TIC: tel. č. 566 532 598.
Klub kultury
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ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY V OBDOBÍ
PRÁZDNIN
Městská knihovna Velká Bíteš oznamuje změnu výpůjční doby v období 4. 7. – 2. 9. 2016.
Pondělí		
12 – 16
Úterý		
zavřeno
Středa		
8 – 12, 13 - 16
Čtvrtek		
zavřeno
Pátek		
8 – 12, 13 – 16
Kateřina Brychtová

BÍTEŠSKÉ MUZEUM O PRÁZDNINÁCH
Městské muzeum ve Velké Bíteši bude v prázdninových měsících otevřeno veřejnosti
v běžnou otvírací dobu úterý až pátek 8.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 hodin. Stále platí,
že mimo uvedenou otevírací dobu je možná prohlídka muzea po předešlém telefonickém
objednání na telefonních číslech 731 852 112; 566 789 380. Totéž platí i pro případné komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele. Připomínám jen, že je potřeba objednat se v dostatečném časovém předstihu, aby si mohl personál muzea vymezit na zájemce časový prostor.
Bítešské muzeum prázdninovým návštěvníkům nabízí expozici Mineralogických a geologických zajímavostí Velkobítešska, ve velkém výstavním sále výstavu oděvů a doplňků
se sbírky Dity Desové Šaty dělaj člověka, člověk dělá šaty. V malém výstavním sále je pro
návštěvníky připravena výstava RNDr. Milady Škárodové. Výstava je věnovaná osobnosti
Anny Pammrové a nese název Žena s duší lesa.
V rámci akce Vyvěšování moravské vlajky na radnici, k níž se město Velká Bíteš připojuje již tradičně několik let, bude bítešské muzeum mimořádně otevřeno ve státní svátek
5. července od 10 do 17 hodin.
Otvírací dobu muzea v prázdninových měsících může ovlivnit faktor dovolených. Pro
měsíc červenec je již jisté, že muzeum bude zavřeno od 12. do 29. července. Pro měsíc srpen doporučuji potenciálním zájemcům o prohlídku sledovat nové webové stránky muzea
muzeumbites.cz, kde se dozvíte aktuální informace nejen o otvírací době, ale i o akcích,
které pro vás muzeum chystá například na podzimní měsíce a které budou průběžně zveřejňovány. Za Městské muzeum ve Velké Bíteši přeji čtenářům Zpravodaje pohodové prožití
prázdninových měsíců a těším se s Vámi na viděnou v muzeu.
Ivo Kříž, Městské muzeum

NOVÁ DISTRIBUCE BÍTEŠSKÉHO ZPRAVODAJE
Od červnového čísla Zpravodaje Klub kultury „na zkoušku“ změnil současného distributora bítešského Zpravodaje Českou poštu s.p.. Nově do Vašich domácností roznesli Zpravodaj studenti SOŠ Jana Tiraye. Tímto bych rád zároveň poděkoval panu Petru Drlíčkovi,
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který se efektivně postaral o personální a logistické zajištění distribuce. Redakce Zpravodaje
Vám bude vděčna za zpětnou vazbu, zda jste včas obdrželi Zpravodaj, případně zda Vám doručen nebyl. Další své připomínky nebo podněty můžete adresovat šéfredaktorce Silvii Kotačkové (e-mail: program@bitessko.com, tel. 566 789 311).
Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury

POZVÁNKA NA BÍTEŠSKÉ HODY
Srdečně zveme k účasti na Tradiční bítešské hody ve Velké Bíteši, které se budou
konat od 7. září do 14. září 2016
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. 566 789 311 nebo email: program@bitessko.com do 22. července 2016.
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.

ŠKOLY
VÝLET ZA POZNÁVÁNÍM JARA V LESE ANEB LESNÍ
PEDAGOGIKA POTŘETÍ
Na 2. a 3. června jsme s Ing. Alenou Moučkovou
naplánovali další – poslední – z cyklů Lesní pedagogiky s podtitulem Jaro, který finančně podpořil Kraj
Vysočina – Fond Vysočiny.
Všechny naše předchozí lekce Lesní pedagogiky měly něco specifického – na podzim
lilo jako z konve, v zimě nebyl sníh a teď na jaře jednu ze skupin pro změnu zradil autobus. Měl totiž asi hodinové zpoždění z důvodu dopravní nehody na dálnici. Ale dětem to
vůbec nevadilo. Čekání na autobus si zkrátily mlsáním dobrůtek, které měly připravené od
maminek a kdo neměl, ten dostal voňavý koláč z pekárny. Svačina na lavičce u kašny ve
Velké Bíteši je daleko chutnější než doma nebo ve školce u stolu!
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Autobus přijel, všichni jsme nastoupili a jelo se. V Přibyslavicích
na zastávce jsme se přepočítali
a svižnou chůzí zamířili k lesu.
Tam na nás čekala Ing. Alena Moučková se svojí kolegyní Ing. Gabrielou Jakubcovou a hned se s dětmi
pustily do práce.
Nejdřív obešly všechna minulá
(podzimní a zimní) stanoviště
Z výletu. | Foto: Archiv MŠ
a ptaly se dětí, co je na nich teď na
jaře jiného. Děti všechno věděly – vzpomněly si na kůrovce, kácení stromů, myslivce i lesníky, krmelec i zásyp pro pernatou zvěř a ty odvážnější s přehledem vyjmenovaly rozdíly,
tj. co bylo na podzim, co bylo v zimě a co je teď.
Na děti čekala i hra na jestřáby a malá kuřátka. Byla to taková honička s ptačím podtextem. Pět jestřábů mělo za úkol ulovit co nevíce kuřátek a zanést je do svého hnízda.
Další hra byla na semenáčky v lesní školce. Děti byly rozděleny na semena listnáčů a jehličnanů, vysely se na záhon a zakořenily. Připomenutí, že sazenice z lesní školky se na jaře
vysazují při zalesňování paseky po těžbě.
Po krátkém odpočinku se děti vydaly hlouběji do lesa a měly za úkol nasbírat něco pěkného,
zajímavého. Někomu se líbila kůra, jinému kytička, lístek, šiška, jehličí nebo zrníčko. Děti chodily, hledaly, sbíraly a najednou se ocitly u velké modré plachty, kdy na ně čekal poslední úkol.
Každé z dětí dostalo vystřiženou papírovou paletu s lepicími proužky, na které mělo své nalezené poklady nalepit. A věřte, že vznikala naprosto originální, nápaditá a hezká díla. Holčičky
si vše ještě dozdobily barevnými malůvkami, kluci zase využili zvířecí tiskátka.
V lese se dětem líbilo. A bylo jedno, zda to bylo na podzim, v zimě nebo teď na jaře.
Byli bychom rádi, kdybychom toto zábavné učení v přírodě mohli v budoucnu zopakovat.
Naděžda Burianová, učitelka MŠ

LESNÍ PEDAGOGIKA - LES VE ZMĚNÁCH ROČNÍCH OBDOBÍ
Program financovaný Krajem Vysočina – Fond Vysočiny.

Na jaře roku 2015 byl spolek Příroda pro lidi,
z.s. osloven paní učitelkou Burianovou z Mateřské školky U Stadionu s návrhem uspořádat několik programů pro děti přímo v lese. Jelikož náplní
spolku je environmentální vzdělávání a na lesní pedagogiku máme certifikovaného lesního
pedagoga, myšlenka pro nás znamenala lákavou výzvu. Hlavně proto, že v přírodě a přírodou žijeme, děti sami vychováváme a lesní pedagogika nás hrozně baví. Přiblížit dětem
třikrát jedno místo tak, aby to pro ně bylo zábavné a kromě příjemného zážitku si odnesly
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i nějakou tu vědomost navíc, vyžadovalo vybrat vhodnou lokalitu, promyslet navazující
program a hlavně dobrou spolupráci všech zúčastněných.
Všechny akce probíhaly v lesíku poblíž Přibyslavic u Velké Bíteše, protože je zde
dobrá dostupnost od autobusu, smíšený porost listnatých a jehličnatých dřevin, různorodý
podrost, myslivecká zařízení – krmelec, zásyp a posed a také okolo jsou pole a louky.
Ideální podmínky na to, abychom dětem změny ročních období přiblížili na různých hrách
a aktivitách podle momentální situace na místě.
Podzimní programy byly zahájeny tím, že jsme se navzájem představili – vysvětlili si,
kdo jsou lesníci, co je jejich práce a co s nimi děti při těchto i dalších setkáních v lese čeká.
Hned u místa zahájení právě opadávaly javory a za nimi byla skupina smrků napadených
lýkožroutem označených k těžbě, takže jsme si popsali podzim a formou her pověděli něco
o ochraně lesa, o lýkožroutech, lapačích, jak chrání les lesníci a jak pracuje doktor lesa
datel. Dobře nám při tom přímo na místě posloužila opadaná kůra s chodbičkami dřevokazného hmyzu a suché stromy s oranžovými puntíky.
Prošli jsme kolem krmelce, kde jsme si přislíbili, že jej prozkoumáme v zimě,
protože krmelec nepatří do „správy“ lesníků, ale myslivců. Teprve u zásypu pro drobnou zvěř
jsme se věnovali zvířátkům, pro která je určen, a přikrmování, jelikož na podzim nastává
doba nouze a na tomto se dal názorně přiblížit potravní řetězec a zahřát se při liško – zaječí
honičce. Děti se seznámily se zvěří našich lesů hrou na safari a plynule se přemístily na druhý
konec lesa, kde jsme v dubovém porostu sbírali žaludy - zásoby na zimu a na příkladu dvou
živočichů – veverky a ježka se zmínili o přicházející zimě a o tom, co během ní les i zvířata
čeká. Děti zpěvem uspaly ježka a všichni jsme se těšili na zimní sněhový program….
Programy se konaly, ale bez sněhu, protože zima byla upršená, a ačkoliv jsme termíny
akcí několikrát přeložili, sněhu jsme se nedočkali.
Zimními programy děti provázel předseda místního mysliveckého sdružení Ing. Rostislav Moučka, který hrál nejen roli myslivce, ale také lesního dělníka a dřevorubce. Vysvětlili jsme si, jaký je rozdíl mezi lesníky a myslivci a mezi jejich činností. Změny v „našem“
lese byly patrné hned na místě uvítání, jelikož listí z listnáčů už tlelo na zemi a po smrcích
s oranžovými puntíky zbyly na místě jen pařezy a zbytky klestí. Celou situaci jsme si
objasnili hrou „na prořezávku“, kdy děti byly sazenice lesních dřevin a lesní dělník je postupně na holinu vzniklou po těžbě vysázel a prořezal, dřevorubec provedl nahodilou těžbu
a těžbu mýtní a nakonec jsme si něco pověděli i o zpracování vytěženého dříví. Konečně
jsme se dostali i k podrobné prohlídce krmelce a zásypu, kde jsme si zahráli na myslivce
a pořádně přikrmili zvěř. Přiblížili jsme si hrou život divočáků a prohlédli lovecké trofeje
– kůže, paroží a zuby.
Jarní programy už na louce u lesa zahájit nešly, jelikož by na ní měly děti trávu až
nad hlavu a také nám moc nepřálo počasí a všude bylo mokro. Zahájili jsme krátkou rekapitulací formou otázek. Kolikrát už jsme se tady sešli? Ve kterých ročních obdobích?
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Z Lesní pedagogiky. | Foto: Archiv MŠ

Změny oproti zimě jsme viděli všude kolem sebe a někteří i pocítili na vlastním těle.
Kopřivy pálily, ostružiny píchaly, rosa studila, svízel přítula se tulila…. Šli jsme po trase,
kde probíhaly aktivity v předchozích ročních obdobích, tj, kolem pařezů, kde dříve stály
smrky s oranžovým puntíkem, dnes jsou zarostlé „buřením“ (vysoká tráva a ostružiní).
Tady jsme si na podzim hráli na datla a strakapouda, kteří hledají kůrovce, a potom na
lapače, do kterých se kůrovci lapají a v zimě na prořezávku a těžbu. Došli jsme ke krmelci.
Na jaře byl vyčištěný a povápněný, zbyla v něm jen sůl. Zopakovali jsme si, že o krmelce
se starají myslivci a pro kterou zvěř jsou určeny. Potom jsme došli k zásypu, ukázali jsme
si ptačí hnízda s vajíčky a zahráli si na jestřába, který loví bažantí kuřátka. Další hra byla na
semenáčky v lesní školce. Děti byly rozděleny na semena listnáčů a jehličnanů, vysely se
na záhon a zakořenily. Připomenutí, že sazenice z lesní školky se na jaře vysazují při zalesňování paseky po těžbě. Cestou dál jsme sbírali přírodniny, které si děti na závěr nalepily
na malířské palety, doplnily razítky a odnesly s sebou do školky.
Ve všech programech jsme sledovali několik cílů. Probudit v dětech zájem o přírodu
a ukázat jim, že se v lese mohou cítit příjemně a bezpečně. Hravě a při tom srozumitelně upozornit na jevy, které s sebou přinášejí změny ročních období a lesní hospodaření.
Chtěla bych tímto poděkovat Kraji Vysočina za financování z Fondu Vysočiny, předsedovi
mysliveckého
sdružení Přibyslavice – Radoškov a pracovníkům Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa
za spolupráci a hlavně kolektivu učitelek MŠ U Stadionu a dětem za příjemně strávený čas.
Alena Moučková za spolek Příroda pro lidi, z.s.
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PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY PRO ZAHRADNÍ
SLAVNOST V MŠ
Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří přispěli finančním či věcným darem
na „Zahradní slavnost“ pořádanou Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu dne
27. května 2016.
Rodiče:
Malého M., Rudy A., Hotárka F. a M., Plechaté E., Jelínkové N. a T., Dolíhalové M., Katolického F., Kölbla Š., Smejkalové N., Šindelkové M., Pařila T., Veselé A. a N., Dufkové
N. a J., Sýkorové V.
Ostatní sponzoři:
První brněnská strojírna, a.s., Bítešská dopravní společnost, Řeznictví a uzenářství
Sláma, LABARA, Jeřábkova pekárna s.r.o., ITW Pronovia, Autoimpex, spol. s.r.o , POEX
Velké Meziříčí, PBS Turbo s.r.o., TurboCar, s.r.o., Čerpací stanice – Štefek, KASTAV
spol. s.r.o., Papírnictví Havíř, FLOP JIH spol. s.r.o., PF Postforming, s.r.o., OS KOVO
I. BS, Penzion U Raušů, Supelex, MRS – MO Velká Bíteš, Hany Bany, Květiny Drlíčková,
Zámečnictví Němec, s.r.o., RM Style, Kadeřnictví Urbánková, Bytový textil Jiří Réman,
Hodinářství zlatnictví Kozová, Elektro Vildomec, IRMA, s.r.o., Prodejna oděvů Styl OP
Prostějov, Restaurace Na 103, David spol. s.r.o., Kadeřnictví Kladivová, Le Ja, Cestovní
kancelář Reko, Drogerie – bioprodukt, Čaj – káva, A - Z Irena Vrábelová, Lékárna Aura,
Lékárna U Tří sloupů, Mobile- Mazánek, Kadeřnictví Anděla, Cukrárna U Zdubů, Hračky
Stejskalová, Obuv Janda, GE MONEY, Mihal s.r.o., Pojišťovna ALLIANZ, Noviny a časopisy – Tyršova ul., Cafe Jana, Obuv Hudečková, Salome Kopáčková, Květiny Flouma,
PUFAS – STAMAT.
Kolektiv Mateřské školy U Stadionu

AHOJ ŠKOLKO!
MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A MŠ LÁNICE
Školní rok uplynul rychle jako voda a před dětmi jsou dva měsíce prázdnin. Mateřská
škola ale ani v těchto měsících neutichne. Některé děti budou docházet do MŠ na Masarykovo náměstí. Ve školce v Lánicích bude probíhat rekonstrukce hlavního schodiště a další
drobnější úpravy.
Školní rok 2015/2016 byl pro nás všechny ve školce trochu jiný. Od října 2015,
kdy se pro děti otevřely dvě nové třídy v MŠ Lánice, jsme se v těchto prostorách
zabydlovali a rovněž jsme začali plně využívat pro výuku i relaxaci novou přírodní
zahradu. Závěr školního roku jsme pak věnovali nejen loučení s předškoláky, kterých
bylo v letošním roce rekordní počet, a to téměř padesát, ale také ekologickému vzdělávání a dalším aktivitám.
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Pasování na školáky. | Foto: Archiv MŠ

Ekologická výchova a vzdělávání:
– přírodní zahradu v Lánicích navštívilo v rámci Toulání po přírodních zahradách
		 Vysočiny na dvacet, především pedagogických pracovníků, kteří začínají budovat
		 své přírodní zahrady. Účastníci si prohlédli všechna zákoutí zahrady. Zajímali se
		 o to, jak zahrada vznikala, jak ji udržujeme, ale také o to, jak ji využíváme pro vý		 uku a vzdělávání dětí. Nechyběla slova chvály na architekta, zaměstnance MŠ
		 a především na zřizovatele, který umožnil, aby byl projekt přírodní zahrady realizo		 ván. Tuto návštěvu pořádalo ekologické centrum Chaloupky o.p.s., Kněžice,
		 se kterým již dlouho spolupracujeme v rámci ekologické výchovy vzdělávání.
– v červnu se mladší děti účastnily programu: Pojďte s námi do lesa v ekocentru
		 Baliny u Velkého Meziříčí.
– v přírodní zahradě MŠ Lánice vedoucí ekologického centra Chaloupky-Krátká
		 Mgr. Marie Rajnošková připravila pro děti a učitelky MŠ program Jak na přírodní
		 zahradu se spoustou her, pozorování, zkoumání a nových poznatků.
– do naší zahrady jsme pozvali pana Macholána st., který nám pomohl určit všechny
		 rostlinky a bylinky, které na zahradě vyrostly a z nichž jsme vyráběli herbář.
– děti si pochutnaly na prvních výpěstcích ze zahrady, sklidily ředkvičky, salát,
		 rajčata a fazole. Na záhonky děti umístily domečky pro hmyz z keramické hlíny,
		 které vyráběly se svými rodiči na pracovní dílničce na jaře.
Loučení s předškoláky:
– v červnu, jak bylo výše zmíněno, jsme se loučili i s našimi předškoláky.
		 Paní učitelky připravily tablo dětí, které odchází od září do základní školy v indián		 ském stylu. Za účasti rodičů, sourozenců i prarodičů proběhlo veselé Pasování
		na školáky, jejž moderoval loutkoherec pan Hrubec.
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–
		
		
–
		
		

na slavnostním stužkování na radnici dětem i rodičům popřál pan starosta
města Velké Bíteše mnoho úspěchů v ZŠ a poděkoval rodičům za jejich dobrou spolupráci s MŠ.
poslední týden v červnu se paní učitelky a děti sešly na posledním neformálním a velmi srdečném odpoledni při kytaře a opékání buřtů na zahradě
MŠ.

Další aktivity:
– děti ze třídy Motýlků z MŠ Masarykovo náměstí se staly se svým výtvarným dílem
		 výherci ve výtvarné soutěži Pneumatika budoucnosti, kterou v rámci projektu
		 Bezpečná školka pořádala firma Goodyear.
– děti z MŠ Lánice se pak účastnily soutěže Mezinárodní den skřítků.
Poděkování:
Děkujeme všem, kteří nám v průběhu celého školního roku věnovali svoji přízeň. V závěru
školního roku pak děkujeme:
– paní Drlíčkové Bohumile, Květinářství, za finanční dar;
– První brněnské strojírně, a.s. Velká Bíteš za finanční dar na pořízení pomůcek pro
		 děti MŠ;
– Bítešské dopravní společnosti s.r.o., za finanční dar a slevu za dopravu autobusem
		 při cestě na ekologické vzdělávání;
– firmě Blachotrapez, s.r.o., Havlíčkův Brod za bezpečnostní vestičky pro děti MŠ;
– firmě Turbo Car, s.r.o., Velká Bíteš za finanční dar;
– paní Hájkové Textil galanterie, Velká Bíteš za umístění tabla předškoláků do výlohy
		 obchodu;
– Technickým službám Města Velká Bíteš za celoroční spolupráci a zejména za
		 pomoc při stěhování na počátku i v závěru školního roku;
– panu Macholánovi st. za určení bylinek v přírodní zahradě;
– Zahradnictví Pelán za exkurzi do zahradnictví;
– Panu Jandovi, potraviny Flop MANFOOD, za sladkosti k MDD;
– Informačnímu centru a Klubu kultury za zorganizování Dne dětí a celoroční
		 spolupráci a drobné dary pro děti;
– ZŠ Tišnovská za pozvání na program pro děti v rámci Dne otevřené zahrady
		 s představením nového prvku afrického záhonu;
– všem rodičům za jejich spolupráci, trpělivost a vstřícnost při všech úpravách MŠ
		 a s tím souvisejících různých přesunech a omezeních provozu.
Přejeme vám všem krásné léto plné odpočinku a zážitků, našim předškolákům dobrý start
v základní škole a těšíme se na shledání v novém školním roce.
Hana Sedláková za kolektiv MŠ
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PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU
Konec školního roku 2015/2016 je
na dohled. Přinášíme vám přehled některých událostí z uplynulého období.
Ve čtvrtých ročnících proběhl
v květnu projekt Dopravní výchova.
Za dětmi přijel pan instruktor Prudík z Velkého Meziříčí a potom děti
vyrazily za ním. Na dopravním hřišti se část dětí proměnila v chodce,
část v cyklisty. Vše důležité si vyzkoušely v praxi a právem si zasloužily
průkazky mladého cyklisty. Paní učitelky I. Syslová a E. Mičánková měly
„Všeználci“ a 2. místo. | Foto: I. Brůžičková
radost ze zajímavé a prospěšné práce.
Žáci devátých tříd se mimo jiné vzdělávali formou přednášek a besed. První byla zaměřena na kyberšikanu. Paní učitelka R. Pohanková, která žáky doprovázela do městské
knihovny, míní, že beseda byla užitečná. Následně proběhla přednáška pracovnice K-centra v Třebíči, aby žákům připomněla drogovou problematiku. Podle paní učitelky M. Velebové děti zvláště zaujaly aktuální informace o drogové situaci v našem městě.
Ostrůvek ve Velkém Meziříčí opět nezklamal, řekla paní učitelka J. Schwarzbachová,
která s dětmi z druhých tříd navštívila přírodovědně zaměřený projekt s názvem Ze života
včel. Děti poznávaly život včel všemi smysly a prožily báječné dopoledne.
Druháčci pod vedením stejné paní učitelky připravili sobě, spolužákům a rodičům
pro radost pohádkové představení, s nímž se předvedli v posledních květnových dnech.
Poctivé nacvičování, chystání kostýmů a rekvizit se vyplatilo, divadlo se všem hostům
velmi líbilo a malí herci sklidili za své výkony obrovský potlesk.
V květnu proběhlo krajské kolo vědomostní soutěže Všeználek pro děti 5. tříd.
Čtyřčlenné družstvo, které reprezentovalo naši školu, obsadilo krásné 2. místo. Potěšeni byli nejen malí „Všeználci“, ale také jejich paní učitelky I. Brůžičková, E. Hudcová
a M. Sklenářová.
Květen bývá na druhém stupni školy ve znamení dějepisných exkurzí. V pátek
20. května žáci devátých tříd vyrazili do koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku.
Naši žáci se na pietním místě i během celého zájezdu chovali velmi příkladně, což ocenily
zejména organizátorky akce, J. Cendelínová a E. Čermáková. Stejná dvojice doprovázela
sedmáky na jejich cestě za poznáním hlavního města Prahy. Jen několik dní před samotným odjezdem přišla do školy zajímavá nabídka. Mgr. I. Kříž z Městského muzea ve
Velké Bíteši zprostředkoval žákům prohlídku výstavy o Karlu IV., na niž některé exponáty
zapůjčilo město Velká Bíteš. S panem průvodcem PhDr. J. Sojkou, Ph.D. jsme prožili nádherné dvě hodiny naplněné historickým výkladem. Výstava v prostorách Rožmberského
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paláce byla zajímavá, ale prohlídka katedrály sv. Víta děti i jejich doprovod možná nadchla
ještě více. Ocitli jsme se v místech, kam běžní návštěvníci nemají přístup, dozvěděli jsme
se fakta, která v běžných prohlídkách nezazní. Naše velké poděkování patří oběma zmíněným mužům, díky nimž byla výprava do Prahy strhující.
Na závěr přidejme informaci o výsledcích sběru pomerančové a citronové kůry v tomto
školním roce. Pan učitel Holánek spočítal, že do akce se zapojilo 155 žáků naší školy.
Celkem nasbírali 316 kg sušené kůry z citrusů. Gratulace směřuje k třídě 2. C, která nashromáždila celých 60 kilogramů zmíněné suroviny.
Eva Čermáková, pedagog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ, TIŠNOVSKÁ 116,
OTEVŘELA VÝSTAVU PRACÍ DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Speciální škola ve Velké Bíteši otevřela výstavu prací
dětí se specifickými vzdělávacími potřebami s názvem
„Krásné tři v pohodě“. Hlavní témata výstavy vychází
z naplňování zásad „Školy podporující zdraví“ jejich
realizaci podpořily prvky muzikoterapie a arteterapie.
Slavnostní vernisáž se včera uskutečnila 15. 6. ve výstavním sále Klubu kultury Velká Bíteš. Po šestnácté hodině přivítala ředitelka školy Blanka Gaizurová a učitelka speciální třídy Lenka Oberreiterová padesát návštěvníků vernisáže. Zastupitel města Alois Koukola ocenil náročnost
práce ve speciálním školství a zdůraznil jeho nezastupitelnou úlohu v dalším vzdělávání.
Pro výstavu byla vybrána témata z programu „Škola podporující zdraví“, která speciální
škola již patnáct let zahrnuje do vizí školy. „Partnerství je jedním z hlavních pilířů koncepce školy. Cítíme se plnohodnotnými partnery ve spolupráci s ostatními organizacemi
a zřizovatelem. Velmi důležité je pro nás partnerství uvnitř školy s aktivním zapojením žáků
a rodičů. Velmi si ceníme otevřené komunikace a podpory ze strany rodičů. Je to základní
stavební kámen při kvalitním vzdělávání dětí se specifickými potřebami,“ uvedla ředitelka
školy Blanka Gaizurová.
Ve výstavním sále je umístěno na šedesát děl, která vznikala na základě principu spolupráce celé třídy. Žáci se museli dohodnout na výběru barev, technice, zpracování i finálního doladění díla s použitím nástrojů či doteků rukou a nohou. Důležitou roli zde hrál
celý proces zrodu díla a následné konkrétní pojmenování a zhodnocení práce. „Práce na
velkoformátových dílech probíhaly venku na svěží zelené trávě při krásném jarním sluníčku. Pozitivní naladění celého dne se přeneslo i na práce dětí. Tvoření je zaujalo natolik,
že po ukončení práce na velkých formátech si vyprosily zbytkové ořezy a naprosto všechny
je využily pro další ztvárnění,“ uvádí realizátorka výstavy Lenka Oberreiterová.
Dalším ztvárněným tématem se stala pohoda prostředí. Žáci měli zachytit důležitý
moment, zážitek nebo oblíbenou činnost a vytvořit dějové leporelo. Vytvořili tak dílka
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Kulturní program vernisáže. | Foto: Otto Hasoň

s konkrétním i abstraktním obsahem. Důležitým momentem v lidské práci je motivace.
Poslední ztvárněná oblast patřila právě této oblasti. Pomocí koláží jsme s dětmi objevovali,
co je pro ně v životě důležité, čím si léčí smutné chvilky, co je pro ně odměna. „Vznikly tak
práce, ve kterých se objevují dívčí záliby, jako je např. nakupování, ale často se objevovala
i témata výletů, rodiny, pohlazení....“ komentovala práce Lenka Oberreiterová.
Většina vystavených prací vznikala za přispění prvků arteterapie a muzikoterapie, které napomáhaly zrealizovat abstraktní pojmy. Škola těchto prvků využívá cíleně již několik let.
Vernisáž vhodně doprovodila hudební improvizace dětí za užití netradičních hudebních nástrojů, které se efektivně využívají v procesu vzdělávání ve třídách i ve speciální místnosti snoezelen.
Závěr vernisáže patřil poetickému příběhu „Kouzelná bezová větvička“ v podání lektorky muzikoterapie Svatavy Drlíčkové. Lektorce se podařilo navodit příjemnou atmosféru
a zapojit všechny návštěvníky do společné hudební tvorby.
Výstava bude otevřena pro veřejnost od 15. do 28. června 2016 v době od 8.30 do
11.30 a od 12.30 do 15.30 ve výstavní síni Klubu kultury Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 5, Velká Bíteš
Výstava je realizována v rámci projektu Krásné tři, který je zaměřen na podporu naplňování a propagace principů Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
Eva Ulmanová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOVSKÁ VE VELKÉ BÍTEŠI MÁ NOVÝ
SPECIÁLNÍ ZÁHON VHODNÝ I PRO HENDIKEPOVANÉ
Základní škola Tišnovská ve Velké Bíteši dne
8. června slavnostně otevřela nový prvek ve
své terapeutické zahradě, tzv. africký záhon,
za účasti 250 dětí z mateřských škol z Velké Bí-
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teši a okolí. Záhon bude sloužit
žákům školy, je speciálně upraven tak, aby jej mohli využívat
i pohybově znevýhodnění.
Pásku u nového afrického záhonu v zahradě bítešské speciální
školy dnes po desáté hodině slavnostně přestřihl starosta Velké Bíteše Milan Vlček a Martina Vávrová z odboru školství a kultury
Městského úřadu Velké Meziříčí.
Otevření se zúčastnili také zástupci
Lipky, školského zařízení, které
škole pomohlo záhon vybudovat.
„Africký záhon“ | Foto: Silvie Kotačková
„Je skvělé, že díky této spolupráci
můžeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zase o něco víc zapojovat do běžného života,“ uvedla ředitelka školy Blanka Gaizurová.
Africký záhon v podobě tzv. klíčové dírky představuje specifický typ vyvýšeného záhonu, který má ve svém středu umístěnou kompostovací část. Ta pomáhá udržovat v záhonu dostatečné množství živin a vláhy. Proto je tento typ záhonů vhodný i do suchých
oblastí. „Záhon zároveň umožňuje přístup dětem a dospělým s omezenou schopností pohybu. Je vyvýšený, takže není třeba se k němu ohýbat, navíc díky zálivu se žáci snadno
dostanou i ke kompostovací části. Děti se tedy mohou nejen učit o přírodních procesech
a o tom, jak v zahradě šetřit vodou, ale také mohou s pomocí zahradní terapie zlepšit svůj
zdravotní stav,“ uvádí Dana Křivánková z Lipky.
Záhon vznikl ve školní zahradě asi před měsícem a do stavby se zapojili také pedagogové a žáci speciální školy. „Při stavbě nám pomohla řada šikovných lidí, mezi nimi
i přímo děti ze školy. Navíc nám do karet hrálo i počasí. Celý den pršelo, což sice nebylo
příjemné, ale aspoň jsme nemuseli jednotlivé vrstvy záhonu prolévat vodou,“ doplňuje
Křivánková.
Celá akce se neobešla bez dětí – účastnili se jí nejen žáci speciální školy, ale také děti
z mateřských škol z okolí. Pro děti tu bylo připraveno několik stanovišť, po kterých je
provedli žáci speciální školy. Do programu se ale zapojili také senioři z klubu důchodců.
Děti si vyzkoušely třeba vyrobit zdravou plevelovou pomazánku, ochutnaly smoothie
z plodů zahrady, proběhly se při různých hrách nebo si zahrály na africké bubny. Všichni
přítomní si užili také vystoupení kapely TUBABU, která přispěla k atmosféře tradičními
tanečními rytmy Afriky.
V rámci projektu Terapie přírodou a pro přírodu Lipka pomáhala také s úpravou zahrady
Domova pokojného stáří v Brně v Kamenné kolonii. „I v domově seniorů nás brzy čeká
otevření nových zahradních prvků, je naplánováno na 29. června. Současně tam představíme i náš vlastní prototyp mobilního záhonu, tzv. floramobil,“ uzavírá Křivánková.
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Kontakty:
■ Mgr. Kateřina Vítková, PR manažerka Lipky, katerina.vitkova@lipka.cz, 736 473 732
■ Ing. Dana Křivánková, odborná konzultantka v oblasti zahradní terapie a přírodních
zahrad, dana.krivankova@lipka.cz, 737 274 242
■ Mgr. Blanka Gaizurová, ředitelka školy, gaizurova@specskolabites.cz, 724 335 923
Záhon byl vybudován v rámci projektu „Terapie přírodou a pro přírodu", který probíhá
díky finanční podpoře SFŽP a MŽP.

Co je zahradní terapie
Přírodní prostředí, byť modifikované do podoby zahrad, záhonů a zelených ostrůvků,
podněcuje smyslové vnímání, aktivizuje, harmonizuje, skýtá prostor k tělesným aktivitám
a rozvíjí senzomotorické schopnosti. A právě toho využívá zahradní terapie. Zahradní terapie
nabízí řadu možností, jak využít zahradu a přírodní materiály k léčebným účelům. Terapeutické zahrady pracují se speciálními prvky uzpůsobenými konkrétní cílové skupině (například vyvýšené záhony upravené pro vozíčkáře a méně pohyblivé občany, hmatové prvky
pro nevidomé, plochy určené pro pohybovou aktivizaci – stezky pro bosou chůzi, nácvikové
schody a chodníčky). Zejména svým uspořádáním, volbou květin, užitkových rostlin a záhonů v maximální míře podněcují smysly návštěvníků. V terapeutických zahradách se setkáváme s motýlími záhony, záhony osázenými aromatickými bylinami či oblíbenými vodními
prvky, pamatuje se na dostatečné množství míst k odpočinku, využívány jsou různé balanční
prvky atp.
Mnohé ze zmíněných prvků jsou v praxi k vidění i v areálu zahrady ZŠ Velká Bíteš,
neboť škola využívá zahradní terapii v práci se žáky se specifickými vzdělávacími dlouhodobě. Žáci zde mají k dispozici vyvýšené záhony pro vozíčkáře, hmatovou stezku
či relaxační zóny. Zahrada slouží zároveň i jako přírodní učebna.
Více informací o zahradní terapii a zahradách Lipky najdete na www.lipka.cz/zahrady
Kolektiv zaměstnanců Lipka Brno

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI ORGANIZACI DNE OTEVŘENÉ
PŘÍRODNÍ ZAHRADY
V Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace se dne 8. 6. 2016
konal Den otevřené přírodní zahrady. Jsem velmi ráda, že se této akce zúčastnily mateřské školy z Velké Bíteše. Velmi si vážím ochoty a vstřícnosti, se kterou jsem se setkala
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u paní ředitelky Janíkové a paní ředitelky Sedlákové při plánování celé akce. Doufám,
že se dětem u nás v přírodní ukázkové zahradě líbilo a odnesly si hezké zážitky a vědomosti o přírodě. Celá akce byla poměrně náročná na přípravu a organizaci. Oporu jsme
získali v zástupcích Seniorklubu Velká Bíteš, kteří v hojném počtu přišli za námi do školy
a aktivně pomáhali při všech činnostech v průběhu celého dopoledního programu. Ráda
bych touto cestou poděkovala paní Požárové, se kterou jsem řešila organizační záležitosti.
A děkuji celému týmu Seniorklubu Velká Bíteš za úžasnou spolupráci a pomoc, bez které
bychom se neobešli. Celkový počet účastníků se totiž v letošním roce vyšplhal na 434
a uvítali jsme ve Velké Bíteši i zástupce z přírodních zahrad ze Slovenska a Francie.
Blanka Gaizurová, ředitelka školy

KULTURA
„BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN 2016“, JE ZA NÁMI
V úterý 31. května uspořádalo Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s SDH Velká Bíteš a TJ Spartakem nejen pro
děti z mateřských škol a žáky I. stupně Základní
školy ve Velké Bíteši „Bítešský dětský den“. Letos i s podporou Kraje Vysočina.
Prostranství okolo kulturního domu se zaplnilo vozidly Integrovaného záchranného systému, hasičskými auty z SDH Velká Bíteš, SDH Křižanov a SDH Zbýšov. Právě ze Zbýšova přijela i požární automobilová plošina s dosahem 27m. Přítomní si mohli prohlédnout
vozidla i práci Integrovaného záchranného systému, technické vybavení hasičských aut,
policejní VW transportér a Ford
Mondeo v civilním provedení určeného pro stíhání „pirátů“ silnic
z dálničního oddělení Policie ČR
Domašov a vůz rychlé zdravotnické služby ze stanoviště Velká
Bíteš. Na dětský den se přijelo
ukázat i nové vozidlo na sečení
trávy z Ředitelství silnic a dálnic
v Domašově a dvě odtahová vozidla firmy Moravskoslezská s.r.o.
Brno – Velká Bíteš.
Už potřetí zde byla ukázka práce
Ukázka vojenské historické techniky. | Foto: Silvie Kotačková
záchranářského psa „Honey“ pod
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vedením Aleny Vidlákové z Velkého Meziříčí
a záchranářského psa „Sendy“ pod vedením
Ivony Bernatové. Oba pejsci byli mezi dětmi
velmi oblíbení a přednáška o této práci v podání
Aleny Vidlákové byla zajímavá a s humorem
jejím vlastním předána dětem, které si určitě odnášely zajímavé informace s sebou domů.
Jsme rádi, že naše pozvání na dětský den přijali „veteráni“ z Veteran Vehicle Club Březník
a ukázali přítomným přehlídku historické vojenské techniky. Děti měly také připravenou „běžeckou“ dráhu, mohly si prohlédnout dlouhé vojenské střelné zbraně a po splnění různých úkolů
na ně čekala malá pozornost.
Přítomné děti se také mohly nechat namalovat od slečny Gabriely Englartové z Brna
a jelikož byl o malování velký zájem a zástupy
dětí nebraly konce, Gabriela se celé dopoledne
nezastavila a jen malovala a malovala. Děti pak
rádi ukazovaly a fotily své krásné namalované
obličeje ostatním.
V sále kulturního domu byly pro děti připraveny
Ukázka výsuvné plošiny. | Foto: Tomáš Jelínek
také tři zábavné vstupy dětské show TV Stars.
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 holky
a kluci prokazovali svou šikovnost. Dětem za jejich účast byly rozdány různé sladkosti.
Dětského dne se zúčastnil rekordní počet dětí. Přihlášeno bylo přes 600 dětí z MŠ a ZŠ
z Velké Bíteše a okolí a mimo tyto se na akci přišlo podívat z Velké Bíteše i z okolních obcí
dalších minimálně 100 dětí s rodiči.
I přes předpověď počasí nám počasí, až na pár spadených kapek, přálo a předpovězené
dešťové přeháňky byly až v odpoledních hodinách. Některé děti ale přece jen zmokly,
ale ne díky dešťovým kapkám, ale díky malému překvapení na závěr v podobě vodního
děla umístěného na výsuvné plošině, pod které se děti utíkaly ochladit v horkém dni.
Děkujeme nejen dětem, učitelkám, ale i všem účinkujícím, že se dětského dne zúčastnili
v tak hojném počtu, a věříme, že si den skvěle užili.
Odpoledne pokračoval dětský den v režii Tělovýchovné jednoty Spartak ve sportovní hale.
Velké poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů z Velké Bíteše, SDH Křižanova
a SDH Zbýšova, RZP - Rychlé zdravotnické službě ze stanoviště Velká Bíteš, Dálničnímu
oddělení Policie ČR Domašov, Ředitelství silnic a dálnic v Domašově, firmě Moravskoslezská s.r.o. za ukázku odtahových vozidel, SOŠ Jana Tiraye i Aleně Fukanové za poskyt-

24 | Červenec – Srpen 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

nutí a pomoc studentů, Cukrárně U Zdubů za sladkosti pro děti, místní organizaci TOP
09 za půjčení skákacího hradu, Aleně Vidlákové a Ivoně Bernatové za ukázky práce se
záchranářským psem, Gabriele Englartové za úžasné proměny dětí v pohádkové i zvířecí
podoby - malování na obličej. „Veteránům“ z Veteran Vehicle Club Březník za přehlídku
historické vojenské techniky. V neposlední řadě velké poděkování patří Haně Holíkové
z TJ Spartak za zapůjčení haly i pomoc při organizaci.
Silvie Kotačková, produkční Klubu kultury

„HaChucpa“, ANEB ŽIDOVSKÁ HUDBA V BÍTEŠI

„HaChucpa v bítešském kulturáku“. | Foto: Otto Hasoň

V rámci naší pouti do Bíteše přijela zahrát brněnská kapela HaChucpa a my jsme tak
mohli páteční večer strávit v příjemné společnosti osmi muzikantů a klezmeru. Musím
hned na úvod říci, že koncert to byl moc pěkný. Trochu mne však mrzí slabá účast publika.
Kapela by si jistě zasloužila hrát pro plný sál, a kdo nepřišel, ten se ochudil o krásný zážitek. Soubor se představil v obsazení Wolf Spitzbardt – zpěv, dramaturgie, Hana Novotná
– housle, Michal Kříž – klarinet, Petr Kadera – hoboj, Jan Látal – violoncello, Magdalena
Šenkeříková – akordeon, Vít Mareček – klavír, zpěv, aranže, Růžena Dvořáková – zpěv.
Něco stručně k souboru. HaChucpa vznikla v roce 1997 při Ha Divadle. Za jeho zrodem
stojí Wolfgang Spitzbardt a Vít Mareček. Po dobu své existence prošlo souborem HaChucpa
mnoho lidí z řad studentů JAMU, brněnské konzervatoře, členů Ha Divadla, brněnské Židovské obce a dalších. Tradice židovské kultury v Brně tak díky souboru nezanikla, HaChucpa
prezentuje jidiš a hebrejské písně, klezmer i vážnou hudbu. Na koncertu zazněla skladba
Viktora Ullmanna – Halelujah v aranži Víta Marečka pro housle, klarinet a violoncello. HaChucpa píše na svém webu: Kouzlo klezmeru tkví v tom, že se zde zároveň mísí smutek
i radost - tak, jak to učí Talmud: jestliže jsme příliš smutní, máme si připomenout přikázání
být veselí, jsme-li příliš veselí, máme si připomenout zboření Chrámu a být smutní.
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Já osobně jsem si tento mimořádný koncert velmi užil a rád si HaChucpu zase někdy
poslechnu. Příjemné bylo i krátké posezení se členy souboru. Dozvěděl jsem se, že kapela
hraje v průměru jednou do měsíce, zkouší se před koncertem a složka s notami do souboru
už je prý pěkně tučná. Tak zase někdy…šālōm.
Ondřej Sedlák

SÍLA ŽIVLŮ OVLÁDLA BÍTEŠSKOU POUŤ
Druhý den Bítešské pouti sestavil dramaturg večera Tomáš Kučera. Přenesl koncept
svého festivalu Mystery Music do Velké Bíteše a sestavil zbrusu nový program Síla
živlů. V sobotu 18. 6. se v šesti vystoupeních představila více než třicítka účinkujících,
které uváděla moderátorka Simona Krajíčková.
Diváci si venku, vedle Kulturního domu, vyslechli ostré rytmy bubnů (Dalibor Neuwirt,
Jan Kramář a Radek Zítka) okořeněné básnickou improvizací na slova z obecenstva „popcorn“ a „ráj“. Zvučný TomTom Band místní ZUŠ, za uměleckého vedení Rudolfa Drozda,
rozvibroval všechna okna v okolí a dal najevo, že zde máme horké kandidáty na vítěze
v některé se soutěží typu Česko Slovensko má talent.
Muzikálové písně v podání Michaely Baladové a Jiřího Daniela byly klidným pohlazením pro uši i duši. Především píseň Voda živá zněla skutečně jako originál od Anety
Langerové.
Večer vrcholil irskými tanci olomouckého souboru Fiach bán (česky Bílý havran). Nasazení a opravdová živelnost prýštily z tanečnic každou vteřinu. Díky skvělé spolupráci s mistrem zvuku Aloisem Špačkem a světel Milanem Vodičkou vznikla skvělá taneční a světelná
podívaná. Sobotní vystoupení uzavřel živel ohně Společnosti historického šermu TAS. Jejich
ohňová show na chvíli proměnila trávník vedle KD v horoucí chřtán výbušné sopky.
Poděkování patří celému týmu bítešskému Klubu kultury, a to zejména řediteli Tomáši
Jelínkovi a produkční Silvii Kotačkové.
Tomáš Kučera, www.mysterymusic.cz

OHLÉDNUTÍ ZA MLADÝM BÍTEŠSKEM
V neděli 19. června se konal již tradiční folklorní pořad dětských skupin s názvem Mladé
Bítešsko. Amfiteátr u kulturního domu na Vlkovské ulici se před 15. hodinou začal zaplňovat příznivci folklorního dění ve Velké Bíteši a rodiči těšícími se na vystoupení svých
ratolestí. Počasí, které si s námi pohrávalo do posledního okamžiku programu znejistilo
nejednoho diváka. Pár kapek, které se snad nedají ani nazvat deštěm, nás ale neodradilo
setrvat až do konce pořadu a vychutnat si tak vystoupení našich mladých reprezentantů
bítešského folklorního dění.
Program letošního ročníku Mladého Bítešska byl rozvržen přibližně do šedesáti minut. Sestával se ze čtyř pásem jednotlivých věkových skupin, proložených písněmi v podání účastníků oblastní soutěže Zpěváček 2016. Celkem vystoupilo kolem sedmdesáti účinkujících.
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Představily se nám dětské krojované skupiny od předškolních dětí až po starší školáky
– to znamená že účinkující byli ve věku od 5 do 15 let. Na úvod vystoupila mládež Bítešanu s pásmem „Stojí borověnka zelená“. Taneční kroužek Bítešánek při mateřské škole
U Stadionu si pro nás připravil pásmo s názvem „Pojedem do mlejna“, které s dětmi nacvičily Naďa Burianová a Pavlína Oškerová. Mladší děti Bítešanu vystoupily s pásmem
„Jsou mlynáři chlapi, chlapi“ pod vedením Elišky Hradilové a Jitky Chmelíčkové. Na klávesy
děti doprovodily Karolína Balejová a Iveta Chmelíčková. Závěrečné pásmo předvedla opět
mládež Bítešanu. Název "Juž nastaly nám hody" odvozený podle jedné z písní napovídal, že se
ocitneme uprostřed přípravy a průběhu hodů. Průvodkyně pořadem Barbora Smutná a Anička
Jirglová nám prozradily, že se jedná o úryvek z obsáhlejšího delšího pásma, které mládež připravuje pro letošní podzimní scénický pořad „Na bítešském jarmarku“, tradičně konaném v
poslední před adventní sobotě. Pásmo s mládeží Bítešanu nacvičily Hana Sedláková a Silva
Smutná, na akordeon doprovodil Jaroslav Coufal a zazpíval pěvecký sbor Bítešanu.
Jednotlivá pásma byla proložena písněmi v podání interpretek, které se zúčastnily
oblastního kola pěvecké soutěže Zpěváček 2016. Mohli jsme si tak poslechnout písně
v podání Anežky Spurné „Ještě mně nebylo sedum let“, Marie Kratochvílové „Jetelíčku
v lese“, Terezky Smutné „Já na světě zarmócená“, Aničky Jirglové „Křepelenka křepelala“
a Barbory Smutné "Lamentaci mám na srdci".
Na závěr tohoto příspěvku bych chtěl poděkovat všem, kteří se na průběhu letošního
„Mladého Bítešska“ podíleli a my se můžeme těšit na opětovné shledání s účinkujícími po
prázdninách při příležitosti folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“.
Po folklórním pořadu si mohli přítomní v sálu kulturního domu posedět a zatančit při
dechové hudbě Lesanka.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

CHCETE SI ZAHRÁT? TAK MŮŽETE VE VELKÉ BÍTEŠI
Klub kultury Města Velké Bíteše nabízí hudebníkům, kapelám, ochotníkům a „odvážným“
umělcům pro svá vystoupení pódium u kulturního
domu ve Velké Bíteši zcela zdarma. Bližší informace na tel. 566 789 311, email: program@bitessko.com.
Klub kultury

Foto: Silvie Kotačková

POSTŘEHY ZE ŽIVOTA MĚSTA - ČERVEN
Krásné tři v pohodě
Pod tímto názvem uspořádala speciální Základní škola Tišnovská 116, společně s Klubem kultury, již tradiční výstavu prací svých žáků, tentokrát zaměřenou na arteterapii,
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tedy léčbu pomocí výtvarného umění. Pro ilustraci je uveden výňatek z autorova proslovu, který z pověření vedení města pronesl na vernisáži, konané v přeplněném sále dne
15. června 2016:
„Jsme rádi, že se na území našeho města nachází škola, která nabízí kvalitní vzdělání žákům, kteří ve svém mladém životě neměli takové štěstí jako ostatní. Těší nás, že na
této škole působí kvalifikovaný a erudovaný sbor nadšených pedagogických pracovníků,
kteří v čele s ředitelkou Mgr. Gaizurovou poskytují svým citlivým přístupem žákům nejen
plnohodnotné základní vzdělání, ale i kus toho lidského tepla. Ti potom odcházejí dobře
připraveni nejen na svá budoucí povolání, ale co je snad ještě důležitější – žáci si odnášejí
také to, co zůstane trvale uloženo v jejich srdcích, jako stopa po laskavém jednání svých
učitelů, jako kvalitní citový a morální základ pro jejich další osobní život.
Proto vážení pedagogové a ostatní zaměstnanci školy přijměte naše upřímné uznání
a poděkování. Dnes se hodně hovoří o inkluzi, tj. začleňování těchto dětí do běžných škol.
Osobně jsem přesvědčen, že školy jako ta naše mají svůj nezastupitelný význam, už jenom proto, že umožňují svým žákům zažít lépe a častěji pocit úspěchu, než v přeplněných
běžných školách. Závěrem chci vyslovit přesvědčení, že po zhlédnutí výstavky a ukázek ze
života školy se nám společně podaří nahlédnout do nitra dětí a projevit jim naše uznání.“
Bítešská pouť
- ve skromnějším hávu, přesto „milá a pohostinná“.
Zdá se, že představitelé města měli šťastnou ruku, když se rozhodli zbourat nevzhlednou
budovu na západní straně kulturního domu, která sloužila jako technické zázemí při jeho výstavbě. Přírodní amfiteátr, který na uvolněném místě vznikl, bude pravděpodobně budoucím
centrem bítešského kulturního léta – něco jako druhá Letná. Přesvědčivě to potvrdila letošní
pouť, jejíž sobotní odpolední hudební program v tomto areálu sledovalo velké množství spokojených diváků. Toto uvolněné a „vzdušné“ prostranství má proto veškeré předpoklady. Odpadá kličkování mezi autobusy a parkujícími auty na náměstí, děti nemusí vdechovat výfukové
plyny, nelákají je sousední cukrárny a mohou využít rozsáhlé okolní travnaté plochy k uvolnění a proběhnutí. Útulnost prostředí a pestrost nabídek se líbí také dospělým: Restaurace
„Naše bítešská“ se svojí osvědčenou kuchyní a novou předzahrádkou, restaurace „U staříka“,
která o pouti nabízela několik druhů kvalitních, dobře vychlazených piv a také sousedící,
renovované „peklo“ KD se svým barem a snadným přístupem na sál. To vše v jeho uzavřeném vnějším zákoutí. „Opravdu sympatické prostředí“, hodnotila většina návštěvníků toto nové
pojetí bítešské pouti Klubem kultury. Škoda, že nedělní program, který od počátku sliboval
návštěvu ještě větší, přerušil v jeho druhé polovině déšť. Vystoupení dechové hudby Lesanka,
které následovalo po Mladém Bítešsku, se za slušné účasti uskutečnilo v sále Kulturního domu.
Šampioni Kraje Vysočina
- čeští fotbalisté smutní, bítešští se radují.
Když byl v listopadu roku 1932 založen bítešský „Sportovní klub“ a jeho fotbalisté
řádně zaregistrováni u Bradovy západomoravské fotbalové župy v Brně, nemohl tušit jeho
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předseda MUDr. Václav Slavík ani ve snu, že jeho následovníci převezmou 17. června
2016 pohár pro krajského fotbalového šampiona a postoupí do divize – čtvrté nejvyšší
fotbalové soutěže v ČR. Gratulujeme!!!
Anna Pammrová v bítešském muzeu
Záhadami opředená básnířka a spisovatelka, přezdívaná „žďárecká poustevnice“ či „lesní
žínka“, přítelkyně Otokara Březiny, také překladatelka, filozofka, feministka a přítelkyně rodiny Václava Havla. V našem městském muzeu byla instalována výstava fotografií a textů
dr. Milady Škárové, přibližující spisovatelčin život a tvorbu. Ta byla zahájena v úterý 21. června
slušně navštívenou vernisáží. Výstavku, která potrvá až do 19. srpna 2016, lze vřele doporučit
už jenom proto, že podstatná část (2. polovina) životního příběhu A. Pammrové se odehrává na
Žďárecku, krásné a blízké krajině mezi dvěma řekami – Libochůvkou a Bobrůvkou (Loučkou),
v krajině, která nás může inspirovat k zajímavým letním výletům.
Alois Koukola

ČERVNOVÁ MIMOŘÁDNÁ VÝSTAVA V MUZEU
S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
O bítešské pouti v sobotu 18. června
bylo bítešské muzeum mimořádně otevřené i mimo oficiální otvírací dobu.
Při příležitosti výstavy Šaty dělaj člověka, člověk dělá šaty jsme si na sobotní
den připravili pro návštěvníky speciální
doprovodný program k výstavě. Paní Dita
Desová, majitelka sbírky historických
oděvů a jejích replik si v menším výstavním sále připravila pro návštěvníky
Návštevníci muzea v dobových kostýmech. | Foto: Dita Desová
možnost obléci se do dobových oděvů.
Ke každému oděvu byl zájemkyním vytvořen dobový účes a nechybělo ani dobové nalíčení. Bylo z čeho vybírat. Oděvy, které byly připravené na vyzkoušení opravdu pokryly
celé 20. století. Dobově oblečeným, načesaným a nalíčeným dámám, slečnám, ale i dětem
byly pořízeny fotografie, které jim byly posléze zaslány na jejich e-mailové adresy. I mě samotného překvapila autenticita snímků. Neznalý situace bych při pohledu a upravenou fotografii do odstínů šedi nepoznal, že nejde o dobový snímek, ale o fotografii ze současnosti.
Další doprovodný program tohoto zaměření zopakujeme s paní Desovou o hodovém
víkendu 10. a 11. září. Takže nezbývá než přijít o hodovém víkendu do muzea a posunout
ručičky hodin nazpět v čase a projít se 20. stoletím v dobovém oblečení.
Ivo Kříž, Městské muzeum
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BÍTEŠAN PADESÁTILETÝ
Uplynulo půl století od založení Národopisného souboru Bítešan ve Velké Bíteši.
Působily v něm stovky dětí ze města a okolních vesnic. V sérii krátkých článků si připomínáme některé etapy z minulosti souboru – 7. část.
Na začátku roku 1983 soubor začal pracovat plným tempem na přípravě dvou vystoupení do programu slavnosti MDŽ. V pásmu „Vítání jara“ předvedl jarní lidové obyčeje
– vynášení smrtky, otloukání píšťalek, pomlázku a několik her. Dále se nacvičovaly tance
Borověnka, Boleslav, Čí je děvče, Šotyška a Kalamajka. Tancovalo čtyřiatřicet děvčat,
některá v obou pásmech, a účinkovalo tentokrát i několik chlapců: Pavel Sedlák,
Přemysl Duda, Filip Fousek, V. Procházka, David Dolníček a Miroslav Joch. Úspěch tohoto smíšeného souboru byl 7. března zajištěn. O dva měsíce později účinkoval Bítešan
v kulturním domě ve Velké Bíteši v programu „Školní akademie“.
Ve dnech 16. až 18. září 1983 vrcholily oslavy „575 let povýšení Velké Bíteše na město“.
Bítešan vystoupil ve slavnostním pořadu, který se konal v pátek večer a v neděli nechyběli
jeho členové v krojovaném hodovém průvodu.
K Mezinárodnímu dni dětí vyhlásil Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů soutěž o nejlepší dětské zpěváky lidových písní s tím, že nejúspěšnější vystoupí na koncertu
„Děti a píseň 1984“. Přihláška s nahrávkou pěti libovolných lidových písní (s doprovodem
i bez doprovodu na magnetofonovém pásku či kazetě) měla být zaslána na adresu Jaroslava
Jakubíčka, dramaturga BROLNu. Vedoucí souboru Marie Pokorná přihlásila tři zpěvačky
z Velké Bíteše. V lednu 1984 obdržela odpověď: „Na naši výzvu k účasti v VI. ročníku
koncertu „Děti a píseň“ se přihlásila taková spousta dětí z celé naší vlasti, že jsme byli doslova zaplaveni magnetofonovými pásky a kazetami. Odborná komise, která hodnotila výkon jednotlivých zpěváků, měla těžký a komplikovaný úkol – rozhodnout a určit nejlepší
zpěváky z tak velkého množství přihlášených dětí. Při výběru se posuzovala především intonace, stylový projev, prožitek a přirozenost dětského projevu. Sdělujeme Vám, že členky

Bítešan v pásmu „Vítání jara“, hudební doprovod na flétny Pavel Sedlák a Svatopluk Duda. | Foto: Věra Němcová
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Vašeho souboru „jemným sítem“ výběru neprošly, a že tedy nebyly do letošního koncertu
zařazeny. To by je ovšem nemělo od zpěvu odradit a doufáme, že se spolu setkáme při
dalších příležitostech“.
Velkou událostí pro soubor Bítešan bylo vystoupení na zahájení výstavy „ZENIT Brno“
22. února 1984. Zúčastnila se jenom starší děvčata s dvěma pásmy horáckých tanců. V té
době už začala spolupráce souboru se čtyřčlennou hudební skupinou složenou z učitelů
LŠU Náměšť nad Oslavou. Vedoucí Bítešanu Marie Pokorná do kroniky zapsala: „Všichni
byli nadšeni tímto dnem plným zážitků. Už samotné zahájení za účasti představitelů vlády
bylo velmi slavnostní. Výstava, kterou jsme zhlédli, byla velmi pěkná, plná i zajímavých
módních oděvních výrobků. Některé výrobky byly tvořeny přímo na výstavě. Tak např.
děti poprvé viděly, jak se pracuje s hrnčířským kruhem. Vystupovali jsme střídavě s národopisným souborem gymnázia z Uherského Hradiště. I za stísněných prostorových podmínek byla obě vystoupení velmi pěkná.“
Silva Smutná

KORUNA NA DLANI – VÝSTAVA NA PRAŽSKÉM HRADĚ
V minulém čísle Zpravodaje jsme zpovídali PhDr. Jaroslava Sojku PhD., historika
umění a autora výstavy Koruna na dlani, kterou realizovala Správa Pražského hradu.
Měli jste možnost dozvědět se něco málo ze zákulisí přípravy výstavy, počtu exponátů
nebo, které předměty na výstavě jsou unikátní. Dnes bych vás rád provedl výstavou samotnou a přiblížil její obsah. Třeba se tento článek stane podnětem k zajímavému prázdninovému výletu s hlubším poznáním naší historie.
Již u vstupu návštěvníky vítá renesanční kartuše s českým lvem z doby Rudolfa II.
Je jedním z předmětů ze sbírek Pražského hradu, obohacujících výstavu. Následuje busta
Karla IV. z dolního vnitřního triforia svatovítské katedrály. Odlitek vznikl podle gotického
originálu ze 70. let 14. století, jehož tvůrcem byl sochař z okruhu Petra Parléře. Vedle je
pohled na Pražský hrad z kroniky Hartmanna Schedela – nejstarší pohled na Prahu; od
Vyšehradu na Hrad přes Emauzy.
V úvodu je vyzdviženo nerostné bohatství na našem území a připomenuta tradice dobývání rud – zlata, stříbra, mědi a olova. Následují sochy horníků. První je horník ve slavnostním oděvu. Socha z opuky má dochovánu barevnost. Byla zhotovena roku 1624 a zapůjčilo ji muzeum v Sokolově. Druhá socha je z Hornického muzea v Nejdku. Dřevořezba
z 18. století představuje horníka s tašvicí a nožem u pasu. Třetí socha horníka je z Kutné Hory.
Atraktivní je možnost vidět Annaberský hornický oltář. Zadní stranu namaloval v letech
1520–1522 Hans Hesse ve stylu pozdní gotiky a rané renesance pro kostel sv. Anny v saském
Annabergu. Oltář je považován za obrazový klíč k poznání dějin hornictví střední Evropy.
Následuje slavnostní sál Rožmberského paláce věnovaný grošovému období Českého
království. Reprodukcemi je zpřítomněna práce havířů v dolech. Titulní list z Kutnohorského kancionálu je od iluminátora Valentina Nohy, který zemřel před rokem 1492. Kancionál tvoří součást fondů Rakouské národní knihovny ve Vídni. Další památkou zpřítom-
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ňující dolování a třídění stříbrných
rud před zpracováním je titulní list
Kutnohorského antifonáře. Je od
téhož tvůrce, ale již z roku 1471.
Antifonář je uložen v pražské Národní knihovně. K uvedeným iluminacím nedávno přibyla práce
jiného pozdně gotického malíře,
zakoupená Galerií Středočeského
kraje v Kutné Hoře, tzv. Kutnohorská iluminace.
Z jihlavského okresního archivu
Z výstavy. | Foto: Ivo Kříž
je faksimile oboustranné listiny
jihlavského městského a horního práva z konce 70. let 13. století s přivěšenými pečetěmi vystavená ve vitríně. Originál jednostranného listu mincovního řádu císaře Karla IV.
a krále Václava IV. vydaného se dvěma přivěšenými pečetěmi v Praze 2. listopadu 1378 je
uložen v Archivu České koruny v Národním archivu v Praze.
Hlavními exponáty jsou poklady. První je poklad nalezený v Týně nad Vltavou čítající
510 grošů s torzálně dochovanou keramickou nádobkou. Byl objeven ve 40. letech 20. století
při stavbě spořitelny. Ten zapůjčilo Městské muzeum v Týně nad Vltavou. Druhý je poklad
nalezený v Hodoníně 25. června 1955 při hloubení základů domu a obsahující 297 grošů.
Tvoří součást sbírek Masarykova muzea v Hodoníně. Třetí je poklad nalezený v Žichlicích
v severních Čechách na jaře roku 1950. Čítal na 285 celých a 5 zlomků grošů. Zapůjčilo jej
Regionální muzeum v Teplicích. Tyto poklady jsou doplněny Pražskými groši a ukázkou cizí
ražby mincí, zvaných čtyřrázy, které zapůjčilo Městské muzeum ve Velké Bíteši. O všech
nálezech píše Václav Pinta na stránkách výpravné publikace doprovázející výstavu.
Příklady stříbrných grošů, zlatých dukátů Karla IV. a Václava IV., parvů a haléřů,
ražených v letech 1300–1547 v kutnohorské mincovně i na jiných místech Čech, Moravy,
Slezska, Saska, Salcburska, Bavorska, Uher aj., doplňuje reprodukce Klaudiánovy mapy
Českého království, naší nejstarší tištěné mapy z roku 1518.
Krásu těchto předmětů umocňuje deskový obraz Svaté Anny s Pannou Marií a Ježíškem,
zvaný Rožňavská Matercie, instalovaný jako oltář. Obraz je z biskupského chrámu Nanebevzetí P. Marie v Rožňavě na Slovensku. Olejomalba na dřevě je dílem neznámého malíře
s monogramem I. A. Byla namalována roku 1513, tedy již v období podzimu středověku,
kdy se již blížil soumrak českých grošů.
Po prohlídce stěžejní části výstavy následují tři místnosti. V první je připomenut vztah
Karla IV. a Francesca Petrarcy. Básník zaslal císaři sbírku antických mincí a vladař jej zval
do Prahy; nakonec přijel roku 1356. Protože naši představu o Karlově vládě poznamenává sentimentální nahlížení, je zde reprodukována malba Františka Čermáka Karel IV. se
svými rádci z roku 1874. Naproti je zavěšena alegorická malba Eduarda Veitha Karel IV.
s poselstvím avignonským při stavbě chrámu sv. Víta z roku 1891.

32 | Červenec – Srpen 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

V následujících místnostech je vše věnováno zlatnictví, které by bez stříbra nebylo možné,
vždyť většina českých gotických monstrancí je zhotovena ze stříbra žárově pozlaceného. Vystaveno je nářadí zlatníků a vše doprovází repliky dobového nábytku. Připomenuta je i tradice
řezání a leštění polodrahokamů spojená s Pražským hradem jak za Karla IV. tak za Rudolfa II.
Závěr výstavy je v kapli Nanebevzetí P. Marie, sloužící někdejšímu Tereziánskému
ústavu šlechtičen. Kaple je ve stylu pozdního baroka z roku 1755. Iluzivní nástěnné malby
provedl Josef Hager. Nástropní figurální malba Nejsvětější Trojice je od pražského malíře
Jana Petra Molitora.
Zde je vystavena mělnická monstrance zapůjčená Litoměřickým biskupstvím. Pochází
z proboštského kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku nebo gotické kaple tamního hradu (pozdějšího zámku). Město nad soutokem Vltavy a Labe bylo věnným městem českých královen. Dále
monstrance z Velké Bíteše, zhotovená před rokem 1414 a upravená v roce 1471. Zapůjčilo ji
Městské muzeum ve Velké Bíteši. Monstrance z majetku města byla ve středověku součástí
vybavení opevněného chrámu sv. Jana Křtitele. Výškou 86 cm a nádherou přináleží k nejkrásnějším v ČR. Je příkladem tzv. krásného slohu, internacionálního umění dvorské povahy okolo
roku 1400. Naproti tomu monstranci a procesní kříž z Uherského Hradiště zapůjčilo Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti. Monstrance vysoká 78 cm byla určena k procesím a zhotovena
okolo roku 1460. Někdy je připisována mistru Janovi, jindy Oldřichovi, zlatníkům činným
v Uherském Hradišti v letech 1459–1488. Poblíž je procesní křišťálový kříž nevšední krásy
a poutavé historie. Horský křišťál, tvořící základ kříže, byl zřejmě opracován v Praze doby
Karla IV. nebo Václava IV. Praha a Benátky byly předními místy, kde se křišťál brousil. Kříž má
úctyhodných 96 cm. Vše vrcholí pohledem do vitríny s kopiemi gotických královských insignií
Karla IV. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou podány co nejvěrněji. Je významným
kulturním počinem Správy Pražského hradu, že nechala zhotovit umělecké kopie žezla a jablka
uložených v Hofburgu ve Vídni. Vynikající práci na nich odvedl PhDr. Norbert Riegel.
Výstava Koruna na dlani, která je umístěna v Rožmberském paláci na Pražském hradě,
je přístupná veřejnosti společně s výstavami v Jízdárně, Císařské konírně a Tereziánském
křídle Starého královského paláce každý den, včetně pondělí, do 28. září 2016.
Ivo Kříž, Městské muzeum

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 RŮŽOVÁ ULICE, DŮM ČP. 144:
V roce 1414 držel dům řezník Ondřej, mnohem později v roce 1594 Jiřík Bohatý.
Ten roku 1598 prodal roli v trati Ke Krevlicím za 25 zlatých a roku 1601 zahradu u Hor-

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Červenec – Srpen 2016 | 33

ního mlýna za 10 zlatých. Roku 1608 zakoupil dům již po Bohatým s vědomím
vdovy Kuny za cenu 140 zlatých Šimek
Mlynářů. Po Šimkovi dům ve 20. letech
17. století zpustl.
Snaha o obnovu domu započala v roce
1713, kdy Tomáš Fiala projevil úmysl zakoupit tento dlouho pustý dům. Nakonec
si to rozmyslel a pořídil dům čp. 36 v LáDům čp. 144 (vlevo) spolu s domem čp. 145 před válečnými
událostmi na pohlednici z 30. let 20. století.
nicích. A tak až 16. března 1717 „Jejich
Opatrnosti páni radní na místě milostivé vrchnosti prodali grunt od sta let pustý Šimkovský
řečený ve Psí ulici“ za cenu 50 moravských zlatých Šimonu Navrátilovi, synovi Martina
Navrátila, patrně křovského obecního sluhy. Není zcela zřejmé, proč se Šimon Navrátil
rozhodl pořídit tento dům, když mu o osm let dříve jeho tchán Jiřík Šišma postoupil dům
čp. 32 v Lánicích. Každopádně svůj nový dům měl s manželkou Uršulou vystavět během
čtyř let, poté jej měl splácet po ročních vejruncích jednom zlatém.
Později roku 1751 sedmdesátiletý Šimon, který „pro starost a sešlost věku svého
s manželkou jeho již pracovati nemůže“, postoupil dům „který on shořený vystavěl“ svému
nejmladšímu třicetiletému synovi Jakubu Navrátilovi. Další své děti Kateřinu Vlkovou,
Ondřeje a Matěje již dříve vyplatil. Naproti tomu měl Jakub svým rodičům „chaloupku na
dvoře pro jejich pomeškání přáti a oba u svého stola živiti. Kdyby pak Bůh všemohoucí buď
na krátce neb na dlouze z tohoto světa ty starý lidi povolal, jim pohřeb na vlastní outraty
spraviti a dle křesťansko-katolického způsobu pochovati dáti“. K tomu došlo brzy; Uršula
zemřela rok a Šimon tři roky nato.
Roku 1778 Jakub, který podobně jako předešle jeho otec „pro starost a sešlost věku svého
s manželkou jeho již více hospodařiti nemůže“, postoupil ve svých 57 letech dům svému
mladšímu 27 letému synovi zemědělci Kašparu Navrátilovi. Další syn František byl tehdy
již vyplacen, „poněvadž on otec Jakub Navrátil dle jeho nejvyšší možnosti jeho France syna
staršího řemeslu [tkalcovskému] vyučiti dal, cech za tovaryše a za mistra vyplatil i také pod
3 míry rolí vejsevku daroval a vším možným způsobem jemu pomáhal, a tak jej docela vydělil a vypravil“. Tehdy ještě nebylo zaplaceno obci 50 mor. zlatých (tj. 57 rýnských zlatých
20 krejcarů) vejrunků. Tyto byly splaceny následujícího roku 1779, kdy „předstoupil Jakub Navrátil s nynějším hospodářem svým synem Kašparem Navrátilem před počestný ouřad, poslušně žádaje, poněvadž on Kašpar Navrátil za rekruta za zdejší město odvedený byl
a ten grunt vyhořelý zase znovu vystavěti musel, by jemu zvrchu psaný vejrunky za 16 zlatých
rejnských hotových peněz odepsané a zanechané byly, pročež z ohledu toho také počestný
ouřad jeho žádost vyslyšel a tyto peníze, totiž 16 zlatých rejnských, k ruce a budoucímu oučtování pan primátor Gionimo přijal“. Kašpar se navrátil z vojny asi v roce 1782 a zemřel se
statutem vojenského vysloužilce ve svých 60 letech v roce 1812. Ovdovělá Barbora rozená
Jochová z Janovic držela dům nadále až do roku 1823, kdy zemřela ve svých 64 letech.
V tomto roce byl dům v ceně 800 zlatých připsán Anně Navrátilové. Následně roku 1845 se
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stali držiteli domu švec Bernard a Anna (rozená Navrátilová) Brendlovi. Anna zřejmě ovdověla roku 1864 a dům postoupila až roku 1879 Josefu Navrátilovi. Ten o dva roky později
nechal připsat polovinu domu Barboře Navrátilové rozené Zedníčkové.
Dodejme, že domovní parcela je ve vlastnictví rodiny Navrátilovy až dosud celých 299
let. Na začátku tohoto období stála výstavba domu na století trvajících ruinách, dále neustálé rozvíjení zemědělského hospodářství, obnova domu po nejméně jednom požáru
(1776), až na konci 2. světové války byl dům zasažen leteckými bombami. Od jeho obnovy
se upustilo, neboť měl být podobně jako sousední domy posunut dovnitř parcely, aby byla
ulice širší. Na rozdíl od sousedních domů nový dům vznikl přestavbou stodoly v zahradě
a místo v uliční linii zůstalo nezastavěné.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 73, 138, kn.
č. 11789, fol. 44, kn. č. 11792, fol. 9, kn. č. 11797, fol. 42. MZA Brno, matriky velkobítešské farnosti.

Jan Zduba

OSTATNÍ
UŽ SE POTKÁVÁME DESET LET

aneb návštěva Bítešáků německého Schrobenhausenu
Rok opět uplynul jako voda a tentokrát byla řada na nás, abychom sbalili kufry a vydali
se do německého Schrobenhausenu navštívit naše dlouholeté přátele. Letošní rok je ovšem
pro naše partnerství výročním – je tomu totiž 10 let, co s německou Kolpingovou rodinou
spolupracujeme.
Náš příjezd do Bavorska provázelo vyloženě aprílové počasí – chvíli pršelo, poté hned
vysvitlo sluníčko. Když jsme dorazili do cíle, čekala nás vroucná a nadšená uvítaní ze
všech stran. Návštěvu jsme započali společnou večeří. Servírovalo se typické bavorské
jídlo – leberkäse. K našemu překvapení ovšem nemělo nic společného se sýrem, jak jsme
si původně mysleli, ale spíše se sekanou. Následný večerní program se ubíral vyprávěním
zážitků z uplynulého roku a nepřetržitého hraní fotbálku a kulečníku.
Další ráno jsme se všichni sešli a přejeli k nedalekému vlakovému nádraží, odkud
nás čekala čtyřicetiminutová cesta do Mnichova. Těsně před příjezdem do centra se ale
z amplionu ozvalo, že je problém na trati a my tak museli vystoupit dřív, než jsme původně zamýšleli. To ovšem vůbec nevadilo. Za nádherného počasí jsme se vydali na procházku historickým městem. Podívali jsme se na Marienplatz, pojídali preclíky a někteří
z nás si vyzkoušeli tradiční bavorský kroj. Následovala prohlídka Německého muzea,
které nás už při příchodu překvapilo svou rozlehlostí (představte si Technické muzeum
v Brně a vynásobte zhruba deseti). Společně jsme se vydali do expozice těžby uhlí,
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při čemž nás nejednou mrazilo,
jak reálně vše působilo. Poté už
se každý rozprchl do jiného koutu
podle vlastního zájmu a na notnou
chvíli bylo o zábavu postaráno.
Po několika hodinách jsme se sešli
venku před muzeem a vydali se na
cestu zpět do Schrobenhausenu.
Večerní program byl v rukou
mládeže – a že se blýskli. Vymysleli pro nás bavorské olympijské
hry. Kdo by si je ale spojoval se
sportem, je na velkém omylu. Ve
Zástupci Kolpingovy rodiny Velká Bíteš předávají přátelům ve Schrobenhausenu betlém od pana Kejdy. | Foto: Archiv Kolpingovy rodiny
dvou národnostně smíchaných týmech jsme nejprve museli zvládnout kvíz o Bavorsku. Následovalo šoupání tupláků po stole,
kde bylo cílem dostat sklenici plnou vody do daného území. Druhou hrou bylo zatloukání
hřebíků do špalku. Aby to ale nebylo tak lehké, mohl se použít pouze druhý konec kladiva,
ten zúžený. Tupláky přišly na řadu podruhé, teď se ovšem musely držet v natažené ruce –
a že to nebylo nic lehkého. Posledním úkolem byla válka ukazováčků. Soupeři se zahákli zmíněnými prsty, a kdo přetáhl toho druhého ke konci stolu, vyhrál. Myslím, že můžu za všechny
říct, že jsme si tuto netradiční olympiádu stoprocentně užili a mnoho se u ní nasmáli.
V neděli ráno se šlo do nedalekého kostela na mši, kde při té příležitosti zpíval sbor složený ze členů Kolpingovy rodiny. Následoval společný oběd, čímž se naše návštěva chýlila
ke konci. Na závěr si pro nás naši kamarádi připravili malé překvapení – speciální Kolpingovu zmrzlinu. Všichni jsme si tedy pochutnali na oranžovo-černé pochoutce a pomalu
začali balit kufry. Rychle jsme ještě koupili preclíky, aby i doma ochutnali tuto bavorskou
dobrotu, a vydali se na cestu zpátky k domovu.
Co dodat na závěr? Z Německa jsme odjížděli plni dojmů a s tím, že to letos nebylo naposledy,
co jsme naše přátele viděli. Abychom oslavili našich společných 10 let spolupráce, pozvali jsme
členy Kolpingovy rodiny ze Schrobenhausenu k nám na návštěvu už v listopadu. Nyní se už jen
můžeme těšit na jejich brzkou návštěvu a na další společné zážitky.
Eliška Brázdilová

BÍTEŠÁCI V BAVORSKU – O VÍKENDU,
VE DNECH 3. AŽ 5. ČERVNA 2016

aneb přátelství Kolpingových rodin se zdárně rozvíjí a neformálně tak přispívá
k soužití evropských národů.
Podrobnější informace o této pravidelné návštěvě i o desetiletém partnerství obou Kolpingových rodin podává ve svém článku sl. Eliška Brázdilová a já ji chci pouze doplnit
několika svými postřehy.

36 | Červenec – Srpen 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

3. června
Vyjeli jsme v pátek ve 13 hodin dvěma auty po dálnicích D1, potom po D5 (E50) směrem na Rozvadov a na německou A93 vedoucí z Berlína do Mnichova. Po ní okrajem
Regensburgu (Řezna) až na dálniční křižovatku s A9, dále krátce směrem na Ingolstadt
a potom po běžných, ale kvalitních komunikacích do cíle – patnáctitisícového Schrobenhausenu. Ten leží uvnitř trojúhelníku tvořeného významnými bavorskými městy – metropolí Mnichovem, sídlem automobilky AUDI Ingolstadtem a mnoha Bítešákům známým
Augsburgem s významnou firmou MAN, jejíž motorová sekce je většinovým vlastníkem
bítešské firmy PBS Turbo, a.s. Po přivítání v Kolpingově domě a malém občerstvení si nás
převzaly jednotlivé rodiny k ubytování.
4. června
Vzhledem k nestálému počasí
v Bavorsku (přívalové deště,
záplavy) byl program změněn.
Hostitelé pro nás místo původního výletu do blízké obce
a prohlídky kostela sv. Václava
připravili návštěvu Mnichova,
s prohlídkou tamního Německého muzea. Zajímavý a poučný byl již samotný příjezd.
Protože jsme jeli svými auty
Usmívající se mládí obou národů. | Foto: Alois Koukola
a hostitelé nás chtěli ušetřit
komplikovaného parkování někde poblíž centra, tak jsme zastavili na zastávce příměstského vlaku asi 20 km od středu města a pohodlně zaparkovali. Vlak na jeho
okraji zajede pod povrch, „změní se“ v metro, a vy se dostanete přímo do centra. Nám
se to však nepodařilo, vlak měl poruchu, a tak jsme vystoupili o několik zastávek dříve,
ještě na povrchu. To nás paradoxně přimělo prohlédnout si důkladně centrum Mnichova. Například na centrálním náměstí před radnicí probíhala za přítomnosti spolkového ministra zdravotnictví a dvou populárních televizních komentátorů děkovná
akce charitativním organizacím, související s transplantacemi. Samotné „Německé
muzeum“ je vynikající a svojí výchovnou koncepcí - např. v oddělení fyziky - umožňuje mladým návštěvníkům poznání základních přírodních zákonitostí tím, že mohou
s exponáty provádět názorné pokusy. Svoje, už poněkud složitější teoretické poznatky
z technické mechaniky si zde mohou prakticky ověřit také zkušení technici i inženýři.
Nejemotivněji však působí vstupní oddělení hornictví. Večerní program podrobně popsala slečna Brázdilová a já pouze vyzvednu předání společného daru naším hostitelům. Byl jím vyřezávaný betlém od nám dobře známého skřinářovského řezbáře pana
Josefa Kejdy a vzbudil upřímný obdiv. Mladým organizátorům „bavorského večera“
jsem jako pozdrav od představitelů našeho města předal tašky s bítešskými suvenýry.
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5. června

Moji hostitelé v bavorském kroji. | Foto: Alois Koukola

Nedělní slavnostní mše byla zakončením našeho pobytu. Při společném
obědě ve Farním domě za mnou přišel
výše postavený duchovní z Augsburgu
a velice si pochvaloval, že i zastupitel města se aktivně účastní tohoto
partnerství. Zcela jednomyslně jsme
se shodli na tom, že taková setkávání
zejména mladých lidí - a ukázal na
galerku, kde se mladí společně bavili
– jsou pro budoucnost naší společné
Evropy tím nejlepším.

Závěr
Navzdory všem problémům a zjitřeným ranám z nedávné historie, jsem osobně přesvědčen, že takové neformální partnerství je tou nejlepší cestou. Bydlel jsem u starších
manželů, a měl jsem tak možnost s nimi diskutovat „o životě“, o tom co nás spojuje
i rozděluje. Spolková země Bavorsko je naším přímým sousedem, s podobnou kulturou,
krajinou, kuchyní i s oblíbeným pivem. Také naše historie se vzájemně prolíná. A právě
v Bavorsku jsou ta citlivá místa. Pro nás - metropole Mnichov, symbol zrady a konce
I. republiky, pro ně Bavorsko samotné, kam bylo odsunuto mnoho německých rodin
z českého pohraničí po II. světové válce. Mnoho jejich potomků i přímých pamětníků
žije v samotném Schrobenhausenu. S některými se při našich návštěvách pravidelně setkáváme. Většinou se vyznačují reálným pohledem na tuto skutečnost a zdůrazňují, že se
s námi rádi setkávají právě proto, aby se tyto válečné hrůzy už nikdy neopakovaly.
Alois Koukola

TISKOVÁ ZPRÁVA K VYDÁNÍ TURISTICKÝCH NOVIN
JARO/LÉTO 2016
Od 20. května 2016 je k dispozici tiskem a v elektronické
verzi 1. vydání Turistických noviny Koruny Vysočiny.
Poprvé je tak soustředěně prezentována nabídka všech
7 zapojených regionů Bítešska, Bystřicka, Nedvědicka,
Novoměstska, Tišnovska, Velkomeziříčska i Žďárska, a to formou výběru tohoto nejlepšího,
co mohou návštěvnici během letní sezóny v destinaci navštívit nebo zažít.
Turistické noviny Koruny Vysočiny v klasickém novinovém formátu jsou rozčleněny do
16 stran. 7 stran patří samostatným prezentacím jednotlivých regionů destinace a jejich unikátní turistické nabídce. Vnitřní dvojstrana je věnována představení 7 TOP cílů, které před-
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stavují hlavní turistické magnety v regionech.
V obsahu nechybí 3 speciální strany věnované
tipům pro dovolenou s dětmi, pro aktivní
trávení volného času a kulturní nabídce.
Na úvodní straně pak najdete atraktivní upoutávky na novinky v regionech, jako je MS
horských kol, nová via ferrata ve Víru na BysVia ferrata Vír a další horolezecké možnosti
třicku nebo oceněná Rozhledna roku na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. Na poslední
straně se pak nalézá přehledný kalendář nejvýznamnějších akcí v destinaci, který je blíže
rozepsán i jednotlivých stránkách regionů.
A v neposlední řadě dostali svůj prostor i partBezpečná a čistá,
neři z podnikatelské sféry k prezentaci své
taková je Koruna Vysočiny
nabídky služeb a zážitků.
Turistické noviny v tištěné podobě jsou distribuovány zdarma prostřednictvím sítě informačních center, recepcí ubytovacích zařízení
a u dalších partnerů v celém regionu destinace
i v jejím blízkém okolí ve směru do kraje Jihomoravského i Pardubického, a dále do metropolitních měst. Zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na odkazu http://www.bitessko.com/
online/KV-2016-01/ a ke stažení ve formátu pdf na portálech zapojených měst.
Turistické noviny jsou oblíbenou formou přehledu informací o aktualitách a novinkách
v turistických regionech. K jejich vydávání tištěnou i elektronickou formou sahají téměř
všechny fungující turistické destinace. V některých regionech, jako jsou Východní Čechy,
mají přitom tradici již více jak 10 let.
Turistické noviny turistické oblasti Koruna Vysočiny vychází 8 měsíců po podpisu
Memoranda o spolupráci na rozvoji cestovního ruchu ve společném regionu, které spolu
signovalo 7 starostů měst a městysů někdejšího žďárského okresu a okresu Brno-venkov.
Vedle turistických novin, které budou pravidelně vycházet 2x do roka s nabídkou na letní
a zimní sezónu, připravuje destinace komplexní turistický portál, přehlednou turistickou
mapu, prezentační materiály, tištěného i mobilního průvodce a další programy jako turistická karta, které předpokládají užší spolupráci a zapojení zejména podnikatelů ve službách
spojených s cestovním ruchem. Jednotlivé produkty budou pro návštěvnickou veřejnost
postupně uvolňovány během druhé poloviny roku 2016 a dále v roce 2017.
Koruna Vysočiny, z.s., kancelář managementu destinace,Příční 405, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, tel.: 566 788 406, 776 308 072, kancelar@korunavysociny.cz, http://www.
facebook.com/korunavysociny
Koruna Vysočiny, z.s., kancelář managementu destinace, Příční 405, 593 01 Bystřice
nad Pernštejnem, tel.: 566 788 406, 776 308 072, kancelar@korunavysociny.cz, http://
www.facebook.com/korunavysociny

TURISTICKÉ NOVINY
Bítešsko

Bystřicko

Nedvědicko

Novoměstsko

Tišnovsko

Velkomeziříčsko

JARO / LÉTO 2016

11. 6.–18. 9. 2016
Žďárské kulturní léto
Žďár nad Sázavou

Žďársko
1. VYDÁNÍ

1.–3. 7. 2016
Slavnosti Pernštejnského panství
13 Pernštejn, Nedvědice a Doubravník 4

3.–4. 9. 2016
Historické slavnosti města
Náměstí a Zámek Velké Meziříčí

7.–14. 9. 2016

Bítešské hody&Setkání na Podhorácku

12 náměstí, kostel a KD Velká Bíteš

2

Úvodní slovo

Tak se nám narodily!

První Turistické noviny Koruny Vysočiny vykoukly na svět začátkem května.
Jsou to první vlastní šatičky, ve kterých
se představuje světu naše sotva osmiměsíční dítě – společná turistická destinace. Otcové zakladatelé a jejich následovníci ze Žďárska, Novoměstska,
Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Bítešska a Velkomeziříčska zatím pilně pracují, aby se „destinační mimino“ nejen
naučilo co nejdříve chodit a mluvit, ale
hlavně ukázat, co v něm skutečně je. Tak
jsme v rámci prvních Turistických novin shrnuli to nejlepší, co lze v teplých
měsících, tedy mezi květnem a říjnem,
ve všech sedmi regionech Koruny Vysočiny navštívit, potkat či zažít. Kromě
toho nabízíme čtenářům přehlednou
mapku s výběrem hlavních cílů regionu, přehledný kalendář akcí na celé léto
a zvláštní tipy na výlety na kole, za kulturou nebo regionálními chutěmi.
Přejeme si, ať vás naše noviny inspirují k návštěvě u nás
a hlavně – až přijedete – ať
se vám u nás líbí.
Vaše redakce

Vrcholky nejvyšších kopců Žďárských vrchů korunují romantické skalní masívy, zatímco do zaříznutých partií hlubokých říčních údolí často vyčnívají vysoké skalní stěny a věže. Navzdory svému jinak mírumilovnému rázu nabízí krajina Koruny Vysočiny hned několik adrenalinových výzev v podobě lezeckých terénů a nyní
i dvou nových zajištěných cest, které jsou první svého druhu na Vysočině.

Via ferraty Velká věž a Jezerní stěna byly ve
Víru v údolí Svratky (GPS: N 49°33.56748‘,
E 16°18.63458‘) otevřeny letos v dubnu
a doplnily již tradiční Ledovou stěnu Vír,
jediné místo v ČR, kde se každou zimu leze
na přírodním ledu, další skalní lezecké cesty a také umělou stěnu v místním kulturním domě. Obtížnost obou ferrat je turistická a nepřesahuje stupeň „C“, přesto je
vstup možný pouze s patřičným vybavením
ferratovým setem a přilbou.

Via ferrata Vír

Typické skálolezecké terény na rulových
skalách skýtají především vrcholy Žďárských vrchů, resp. co vrchol, to skála. Takže
Devět skal, Čtyři palice, Milovské a Rybenské Perníčky nebo Dráteníčky jsou mezi lezeckou veřejností nejen známými pojmy,
ale i „lezeckou školou“ Vysočiny, s turistickým zázemím v Křižánkách, Milovech, Fryšavě nebo na Blatinách. Nejinak na tom budou i sousední vrcholy Pasecká, Malínská
nebo Lisovská skála, Zkamenělý zámek,
Skály nebo Tisůvka.
Mimo hlavní lezeckou oblast nejde opomenout významné „údolní“ skály – Rozštípenou skálu u Hamrů (N 49°34.05805‘,
E 15°52.82367) Sochorskou skálu a další
okolo Řikonína (N 49°21.84302‘, E 16°16.
96940‘) nebo Vysokou skálu u Štěpánova
(N 49°30.15673‘, E 16°21.59438‘).
Horolezci najdou na Koruně Vysočiny malý
ráj lezeckých možností. Vítáni jsou tu dosud celoročně bez omezení.

OBSAH

Navštivte nejhezčí rozhlednu v ČR

Unikátní opevněný
kostel ve Velké Bíteši ....... str. 2

Nejkrásnější pohled na svět je pohled z ptačí perspektivy a právě ten nabízí nejhezčí
rozhledna roku 2015, Rozhledna Fajtův kopec, která je nově otevřena ve Velkém Meziříčí.

Muzejní léto
na Bystřicku....................... str. 3

Rozhledna je ve tvaru šroubovice DNA
o výšce 36 m, se 175 schody. Otevřena je každý den od 8 do 21 hodin. Návštěvníci
si mohou v blízké restauraci koupit turistické známky, vizitky, ale i jiné suvenýry. O své nepřijdou ani sběratelé razítek.
Rozhledna se nachází na vrcholu Fajtova
kopce. Díky jejímu umístění je v příznivém
počasí nádherný rozhled téměř po celé Vysočině, včetně Žďárských vrchů, které jí vévodí.
V oblasti destinace Koruna Vysočiny se nachází celkem 10 rozhleden: Fajtův kopec ve
Velkém Meziříčí, Rubačka mezi Oslavičkou
a Novým Telečkovem, Rosička u Sázavy, Če-

S Vodomilem Zubří
zemí už podesáté.............. str. 3

Po naučných stezkách
nejen na hrad
Pernštejn ......................str. 4, 11
Mistrovství světa
horských kol hýbe
Novoměstskem ................. str. 5
Regionální produkty ........ str. 5
Zažijte Zámek ve Žďáru
nad Sázavou ................str. 6, 13

bínka u Čebína, Karasín u Bystřice nad Pernštejnem, Horní les u Rovečného, Klucanina u
Tišnova, Babylon u Kalů, Křivoš u Kalů,
Babylon u Kozárova, Žerovník a Šiklův
mlýn v areálu zábavného parku. Rozhledny jsou z různých materiálů, dřevěné, zděné, železné, ale všechny spojuje jedno; jedinečné výhledy do krásného, čistého
kraje, který si zamiluje každý, kdo jej navštíví.
Nejvyšší rozhlednou v této destinaci je rozhledna Horní les s celkovou výškou 59 m.
Abyste stanuli na jejím vrcholu, musíte zdolat rovných 201 schodů.
Neváhejte a pojďte se rozhlédnout. Nebudete litovat!

Za pohádkovými sochami
Michala Olšiaka................. str. 7
EDEN – ráj zábavy,
poznání a inspirace .......... str. 8
Za krásami údolí
horských říček ............str. 9, 10
Kouzla a taje
velkomeziříčského
zámku ........................... str. 9, 12

Tipy na
cyklovýlety ..........str. 3, 5, 8, 10

Tipy na aktivní
dovolenou
i kulturu ......................str. 10, 14

Rozhledna Fajtův kopec, Velké Meziříčí

V posledních měsících a letech nabývá
při rozhodování, kde strávit svoji dovolenou, stále více na významu otázka, jestli je daná destinace bezpečná. Ve světě, který je výrazně ovlivňován hrozbou
terorismu, média nás pravidelně informují o četných přírodních katastrofách,
jako jsou povodně či zemětřesení, je to
pochopitelné. Koruna Vysočiny je
z tohoto pohledu místem naprosto ideálním. Převaha malých sídel,
absence velkých měst a aglomerací, dělají z této lokality místo, ve kterém
je hrozba terorismu prakticky nulová.
Velmi vhodné a stabilní jsou i přírodní
podmínky, které téměř vylučují přírodní katastrofy. Navíc dle indexu kriminality zveřejněného na portále mapakriminality.cz je území bývalého okresu Žďár
nad Sázavou, na jehož území se největší část Koruny Vysočiny nachází, místem
s nejnižší kriminalitou v rámci celé České republiky! U nás se tedy rozhodně bát
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nemusíte. Spíše naopak, pobyt v naší destinaci Vám výrazně prospěje i po zdravotní stránce. Nacházíte se totiž na území, které dlouhodobě patří k oblastem
s nejlepší kvalitou ovzduší v rámci celé
České republiky. Krásná příroda, rozlehlé lesy a pastviny rozprostřené po kopcích Žďárských vrchů, pozitivně zapůsobí
i na Vaše zdraví duševní. A ve zdravém
a čistém prostředí vyrůstají také místní plodiny a produkty, které Vám
místní výrobci a prodejci rádi nabídnou ve svých obchůdcích či na stáncích
při některé z mnoha akcí, které se u nás
konají. Ať už brázdíte Korunu Vysočiny
pěšky či v sedle kola, je tak nezpochybnitelným faktem, že dovolená trávená
právě u nás, prospívá Vašemu zdraví. Tak
se zhluboka nadechněte, užívejte pocitu bezpečí a vyšlápněte poznávat četné
přírodní a kulturní pamětihodnosti, nádherné výhledy, krásnou krajinu a srdečné
lidi. Nebudete litovat!
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HUDBY PRO POHODIČKU SE DOČKÁME I LETOS
Náměšť nad Oslavou - Kavárna
Pohodička na podzim oslaví své třetí
narozeniny. Stalo se již tradicí uspořádat v tomto čase charitativní koncert na podporu Domova bez zámku Náměšť nad
Oslavou. Letos máme možnost zhlédnout opět dva poctivé koncerty najednou. Tradičně přijede Petr Bende a jeho band. A když třetí narozeniny - tak Ivan Hlas a jeho
Trio.
Koncert se uskuteční 23. září od 19 hod. v Zámecké jízdárně v Náměšti nad Oslavou. Můžete se těšit na společné duety a hudební propojení, nebudete ochuzeni ani o tradiční hity jako např. Vítr ve vlasech, Na kolena, Malagelo, Nad horou svítá, Tráva a další.
Hudba pro Pohodičku bude opět pomáhat - výtěžek použijeme na podporu kulturních
a volnočasových aktivit obyvatel Domova bez zámku.
„Loňský koncert se setkal s velkým ohlasem veřejnosti právě pro svoji výjimečnou atmosféru. Věřím, že se podaří v letošním roce minimálně zopakovat“, přeje si Hana Šeráková,
ředitelka Domova bez zámku.
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou slaví v tomto roce 50. výročí založení organizace. „Oslavy výročí se prolínají celým letošním rokem – odstartovali jsme tradičním
plesem, v březnu proběhla v kavárně Pohodička vernisáž fotografií „Jako ty“. Dobrovolníkům, sponzorům a podporovatelům organizace jsme poděkovali prostřednictvím akce
s názvem Dobrodění. Hudba pro Pohodičku se tak na podzim stane další součástí letošních
oslav,“ doplnila Hana Šeráková.
Vstupenky lze koupit v těchto předprodejích: Kavárna Pohodička, V. Nezvala 115, Náměšť nad Oslavou, Informační centrum, Masarykovo náměstí 100, Náměšť nad Oslavou,
Informačním centrum a klub kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, Hudební nástroje
Mijovič, Karlovo náměstí 50, Třebíč, Knihovna Hrotovice, F.B. Zvěřiny 212, Hrotovice
Marek Klement, PR pracovník Domova bez zámku, tel.: 739 905 881,
e-mail: klement.dbz@gmail.com

VÝROČÍ UPÁLENÍ JANA HUSA
„Nyní rozmnožena jest nepravost, protože vystydla v nás láska“ (Jan Hus)
Blíží se den, kdy si každoročně připomínáme výročí upálení reformátora, kazatele,
teologa a myslitele mistra Jana Husa, o kterém slyšel snad každý z nás. Co však o něm
ve skutečnosti víme? Kdo to přesně byl a o jakou pravdu, za kterou byl ochoten zemřít,
vlastně šlo? Byla to pouze kritika tehdejšího společenského systému, nebo samotná podstata osobnosti Jana Husa? Pojďme se projít životním příběhem tohoto zajímavého člověka
a možná nalezneme odpovědi na naše otázky.
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Mistr Jan Hus byl bezesporu osobností, která významně ovlivnila dějiny Evropy i celého světa. Stejně
jako každý z nás i on byl formován a ovlivňován už svým
dětstvím. Světlo světa spatřil kolem roku 1370 v jihočeském Husinci. Na památku svého rodiště si později začal
říkat "Hus", aby se odlišil od ostatních Janů. Narodil se
do chudé venkovské rodiny, o jeho rodinných poměrech toho mnoho nevíme. Otec snad brzy zemřel nebo
byl zaneprázdněn zajišťováním obživy, protože malý
Jan přilnul především ke své mamince. Byla pro něj příkladem hluboké zbožnosti, od ní se také naučil přijímat
lásku, kterou tak uměl v dospělosti zase dávat ostatním.
Jako dítě musel být Jan nadaný, protože jeho rodina se
rozhodla za cenu nesmírných obětí dát ho na studie a tím
mu zajistit lepší život. Sám Jan Hus později, když zpytoval své svědomí, přiznával, že šel
studovat na kněze, aby se měl dobře „když jsem byl pouze žáčkem, měl jsem tehdy mysl,
abych byl brzo knězem, měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem vzácen“. Na pražské univerzitě získal nejprve titul Mistr svobodných umění, poté se stal na téže univerzitě učitelem
a současně studentem teologie, aby se mohl naplnit jeho sen být knězem. Tím se nakonec
po vysvěcení skutečně stal a za několik měsíců byl ustanoven kazatelem v Betlémské kapli.
Mohl být spokojený, ale nebyl. Soudobá společnost totiž byla v krizi, na níž lví podíl
měla tehdejší římskokatolická církev (jiná v té době neexistovala), která se postupně zpronevěřila svému původnímu poslání - kázání evangelia, pomoci utiskovaným a chudým.
Kněží se starali především o svoje sobecké zájmy. Prosté, bezbranné lidi doslova dřeli
a snažili se z nich dostat co nejvíce peněz. Nejen že museli odvádět pravidelné daně,
ale také platili vysoké částky za povinné církevní úkony, jako křest, svatba, pohřeb apod.
Vrcholem všeho byl prodej odpustků. Církev namluvila lidem, že jejich hříchy mohou být
odpuštěny jedině za peníze.
Z dnešního pohledu se tyto skutečnosti jeví až neuvěřitelné. Musíme ale pochopit
mentalitu středověkého člověka, která byla jiná než ta naše. Tehdy neexistoval ateismus,
lidé toužili po vztahu s Bohem jako přirozeném zdroji života. Právě tato jejich touha byla
zneužita. Většina chudých lidí neuměla číst, a proto netušila, že jednání kněží je v ostrém
rozporu s pravdou zapsanou v Bibli. Velké neshody panovaly také uvnitř církve samotné.
Za hlavu církve byl, opět v naprostém nesouladu s Biblí, prohlášen papež. Papežové však
byli hned tři a navzájem spolu bojovali. Nebylo lehké se v těchto situacích orientovat.
Tohle všechno vnímal Jan Hus a jeho postoje se začínaly měnit. Už na univerzitě se
setkal s učením Angličana Jana Viklefa (John Wycliffe 1320-1384), který hlásal myšlenky
na tehdejší dobu naprosto převratné, např. že největší duchovní autoritou je Bible nikoliv
papež, jehož nazýval antikristem, že zpověď, odpustky i očistec jsou jen výmysly lidské,
a dokonce požadoval, aby se církev vzdala majetku ve prospěch potřebných. Byl samozřejmě prohlášen za kacíře a jeho stoupenci pronásledováni. Viklefovy myšlenky kupodivu
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našly větší ohlas u nás než v rodné Anglii. Jan Hus, přestože nesouhlasil se všemi články
učení, prohlásil: „Nevzal bych plnou kapli zlata, abych ustoupil od pravdy, kterou jsem
poznal ze slov Viklefových“.
Jan Hus se brzy stal výjimečným kazatelem a na jeho kázáních v Betlémské kapli bývalo
doslova "narváno". Z kazatelny totiž vyslovoval myšlenky, na které se obyčejný člověk
bál jen pomyslet a které zároveň byly lékem ztrápené duši - že před Bohem jsou si všichni
lidé rovni, že každý může přijít k Bohu a nepotřebuje k tomu prostředníka, protože jediným prostředníkem mezi člověkem a Bohem je Ježíš Kristus, nikoliv církevní hodnostáři
nebo náboženské úkony. Tyto i jiné myšlenky nacházel v Bibli, která vždy byla pro Jana
Husa autoritou největší. Jan Hus dobře věděl, že opravdová svoboda člověka začíná jeho
svobodou v myšlení. Také často kritizoval zcela upadlou morálku většiny tehdejších kněží.
Dobovou zvláštností bylo kázání v češtině. Bohoslužby totiž běžně bývaly vedeny v latině,
které prostí lidé nemohli rozumět.
Husovy bohoslužby ale neuchvacovaly pouze chudé lidi. Opravdovost a ryzost jeho
projevu způsobovaly, že mezi pravidelné návštěvníky Betlémské kaple patřili také bohatí, vlivní měšťané, šlechta a dokonce česká královna Žofie, která byla Husovou velkou podporovatelkou. Její manžel, král Václav IV., zpočátku Jana Husa také podporoval,
později ale jeho přízeň kvůli politickým tlakům ochladla.
Husova kázání se z pochopitelných důvodů nelíbila jeho nadřízeným, především pražskému arcibiskupovi. Jan Hus byl perzekuován a později uvržen do klatby, což znamenalo
zákaz kázání a vedení bohoslužeb. Tento zákaz příliš nerespektoval, uchýlil se ale raději
na venkov, kde pro něj bylo bezpečněji. Právě tam k jeho sluchu dolehla zpráva o konání
velkého církevního koncilu v Kostnici.
Tento koncil byl svolán hlavně kvůli odstranění papežského schizmatu, tedy trojpapežství, ale měl projednávat i celkovou reformaci církve a její očištění od kacířských
nauk. Proto byl do Kostnice pozván i náš Jan Hus. Šel svobodně a dobrovolně, v dobré
víře doufal, že na koncilu obhájí své názory. Netušil, že tato cesta bude jeho poslední,
přestože určité pochybnosti o svém šťastném návratu měl.
V Kostnici s ním nejprve bylo zacházeno slušně. Bydlel v měšťanském domě, brzy byl
ale uvržen do vězení. Panovala totiž obava, že by mohl šířit svoje myšlenky mezi místním
prostým lidem. Také další vývoj situace neodpovídal Husovu očekávání. Nedostal žádnou
příležitost svoje učení obhájit, už od začátku na něj bylo pohlíženo jako na kacíře a požadováno zřeknutí se „bludných“ tezí, z nichž některé byly dokonce vymyšlené jeho odpůrci.
To Jan Hus ale udělat nemohl, protože by se tím zpronevěřil celému svému životnímu dílu,
svému svědomí a poznané životní Pravdě, jak dokládají jeho slova: „...hle, tito biskupové
mě vybízejí k tomu, abych odvolal a odpřisáhl, bojím se to učiniti, abych nebyl lhářem před
tváří Páně a také abych neurazil své svědomí a Boží pravdu...“.
Proto byl Jan Hus odsouzen k potupné smrti upálením na hranici. V den vykonání rozsudku 6. 7. 1415 prý panovalo v Kostnici krásné letní počasí. Na akt upálení se přišlo
podívat snad celé město. Když přivedli Jana Husa před hranici, padl na kolena a modlil se
s radostnou tváří. Okolo stojící svědkové ho slyšeli a říkali „My nevíme, které a jaké věci
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dříve činil nebo mluvil, teď však vidíme a slyšíme, že svatá slova se modlí a mluví“. Po té
byl přivázán ke sloupu, po bradu obložen dřívím a ještě jednou dotázán, zda chce odvolat
a zachovat si život. Odmítl, hranice byla zapálena. Hus se stále modlil, dokud mu vítr nevehnal plamen do tváře. Tak skončil život mistra Jana Husa.
Umlčet jeho myšlenky se však nepodařilo nikdy. Přenáší se staletími až dodnes. Měnily
nejprve Evropu, poté celý svět a mění ho stále. Na jeho myšlenkách stavěli mnozí, které už
nešlo zastavit. Patřil k nim i učitel národů J. A. Komenský, pro něhož byly pravdy objevené
Janem Husem základem jeho životního postoje a poslání. To už je ale jiný příběh.
Lenka Rafaelová za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši (lenka@rafael.cz)

SPORT
RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ „ ZLATÁ UDICE“
V sobotu 21. května 2016 se ve
Velké Bíteši u rybníka Královského opět po roce sešli mladí rybáři rybářského kroužku MRS, z.s.,
Pobočného spolku Velká Bíteš,
aby změřili své dovednosti a znalosti v místním kole soutěže pro děti
a mládež „Zlatá udice“.
Soutěž jako taková začala již
o týden dříve porovnáním dovedností v rybolovné technice, prověřením znalostí rybářského řádu
a poznáváním ryb, živočichů a rostlin vázaných na vodní prostředí. Po
„Vítězové“ soutěže „Zlatá udice“. | Foto: Jiří Dohnal
sečtení všech výsledků se na prvním
místě umístil Matěj Tomek, druhé místo obsadil Karel Novotný a třetí místo vybojoval
Vojtěch Mazánek.
Za organizaci celé soutěže patří poděkování v první řadě vedoucímu kroužku, Františku
Škarpíškovi, a rozhodčím na stanovištích. Velký dík patří také sponzorům, kteří přispěli
jak věcnými, tak finančními dary. Jednalo se o rybářskou prodejnu Alaska Fishing Tišnov, Město Velká Bíteš, Mobilní telefony Zdeněk Mazánek, Zámečnictví Jaroslav Němec
a Nápoje Vladimír Častulík.
Již teď se těšíme na další ročník soutěže. Petrův zdar!
Jiří Dohnal, jednatel
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DĚTSKÝ DEN VE SPORTOVNÍ HALE TJ
Sportovní hala byla opět plná dětí.
31. května uspořádal TJ Spartak ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše ke Dni
dětí den plný soutěží a zábavy. Děti měly
možnost si vyzkoušet různé nářadí, ukázat svoji hbitost a šikovnost. Největší
zájem byl o trampolínu a skákací hrad,
kde se děti vydováděly. Za svoje výkony byly odměněny sladkostmi. Celý
den byl ve sportovní hale slyšet dětský
Den dětí ve sportovní hale TJ Spartak. | Foto: Silvie Kotačková
smích a na tvářích vyzařovala spokojenost z prožitého dne. Pro organizátory to byl perný den, vždyť halou prošlo 900 dětí. Ale
spokojenost a radost v očích dětí bylo pro nás tou největší odměnou.
Hana Holíková za TJ Spartak

BÍTEŠSKÝ KOLÁČ SI PRO SEBE UKOUSLY I DOMÁCÍ
MODERNÍ GYMNASTKY

Vyhodnocení gymnastek. | Foto: Otto Hasoň

Ve sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš se konal 2. ročník závodu o Bítešský koláč
organizovaný oddílem moderní gymnastiky.
Ve 13 kategoriích dětí od 5 let po dospělé závodnice se jej zúčastnilo 75 závodnic
z 10 oddílů z ČR a Slovenska od Plzně po Nitru.
Z bítešských závodnic zvítězily ve svých kategoriích: Klempířová Pavlína, Dolíhalová Magda, Hrdličková Marie, Pavlíčková Jana, celkem domácí závodnice získaly
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4 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. Své zastoupení měl domácí Spartak i ve sboru
rozhodčích, a to ne hned tak ledajaké. Jako hlavní rozhodčí závodu jej řídila Mgr. Hanne
Langová, bývalá ředitelka střediska vrcholového sportu a mezinárodní rozhodčí s mnoha
účastmi na světových pohárech v moderní gymnastice. Krásný a působivý zahajovací
ceremoniál oživila svojí přítomností děvčata v krojích z Bítešánku, za což jim patří velký
dík jako všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu závodu. Malé Bítešské koláče obdržely všechny závodnice, rozhodčí i trenérky a velký Bítešský koláč vybojovala Aneta
Kašnová ze Sokola Bedřichov za nejvyšší počet bodů obdržených v závodě a také za
vzornou reprezentaci kraje Vysočina na MČR v kategorii dorostenky, kde se stala Mistryní ČR v sestavě s kuželi.
Poděkování patří sponzorům tohoto závodu – jmenovitě AG Foods Group a.s., PBS
a.s., Labara s.r.o., Město Velká Bíteš, Mihal rytectví, Jeřábkova pekárna, Technické služby
a Informační centrum a Klub kultury.
Hanne Langová za TJ Spartak

„PRÁZDNINY S KARKULKOU“
TJ Spartak ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem
kultury uspořádali pro děti mateřských škol a prvních tříd základní
školy nejen z Velké Bíteše představení s názvem „Prázdniny
s Karkulkou“. V úterý 14. června
v 9.00 hodin se sál kulturního
domu zaplnil dětmi, které vítali Mickey Mousové a následně
pak přítomné přivítal i předseda
TJ Spartak Ing. Petr Světlík
a popřál dětem příjemnou zábavu.
Přivítání dětí Mickey Mousy. | Foto: Silvie Kotačková
Pásmo pohádek si pro děti připravil oddíl moderní gymnastiky TJ Spartak a kolektiv moderních gymnastek z Baver Třebíč.
Gymnastky předvedly jednotlivé pohádkové scénky ve slušivých kostýmech, děti mohly vidět Karkulku, babičku, vlka, včelky, Šmouly a jiné pohádkové postavy. Celý program moderovala Michaela Křenková spolu s „Karkulkou“, gymnastkou Magdou z Baver Třebíč.
Přítomné děti byly také zapojeny do různých soutěží, např. hod balónku, chytání „rybiček“
nebo si mohly vyzkoušet kruh „hula hop“ a to vše za příjemné asistence Mickey Mousů.
Za svoji odvahu byly pak odměněny malou sladkostí. Na konci dětského pořadu byla trenérkám, Karkulce a Mickey Mousům jako poděkování předána malá pozornost.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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ČLENKA TJ SPARTAK VICEMISTRYNÍ ČR V ESTETICKÉ
SKUPINOVÉ GYMNASTICE 2016
Oddíl moderní gymnastiky TJ Spartak Velká Bíteš se ve svém programu
této disciplíně zatím naplno nevěnuje, ale od září 2016 bude moderní
gymnastika o tuto disciplínu rozšířena. Bítešská moderní gymnastka
Pavlína Klempířová si vyzkoušela
tuto disciplínu a zúčastnila se MČR
v Zubří. Posílila tak vyškovský tým
v kategorii 8 let a mladší. V roce 2016
tak tato bítešská moderní gymnastka
rozšířila řadu svých medailí a titulů
o Vicemistryni ČR v ESG 2016 a díky
tomu měla i čest vystupovat v exhibici na nedávném Mistrovství světa
v ESG v Brně 2016 mezi nejlepšími
týmy a gymnastkami tohoto sportu na
Pavlína Klempířová při exhibici. | Foto: Archiv TJ Spartak
světě. Medaile na MS předávala jako
legenda tohoto sportu v ČR i na světě, současná trenérka oddílu MG TJ Spartak Jiřina
Langová, se svojí sestrou Hanou Bubníkovou, obě bývalé vynikající moderní gymnastky,
reprezentantky ČSSR a účastnice a medailistky MS, ME i MČSSR.
Hanne Langová, za TJ Spartak

ONDŘEJ LUKEŠ JE TŘICÁTÝM VÍTĚZEM BĚHU DO KŘIBU
V PUCOVĚ
Když se v roce 1987 konal první ročník závodu v Běhu do Křibu,
jen málokdo si tehdy říkal, že se zde bude scházet plejáda skvělých
běžců a že v roce letošním oslavíme pod kopcem Křibem běžecké
třicátiny. Možná tak trochu pořadatelský sen se stal skutečností a Běh
do Křibu v Pucově skutečně oslavil v sobotu 11. června třicáté narozeniny. A byla to oslava, jak se patří. Skvělá divácká kulisa, výborní
běžci (39 žen a 71 mužů), dokonale připravení pořadatelé, podmračené počasí, pro Běh do
Křibu ideální stav. Na trati se jako druhý startující objevuje Jan Vrba nejstarší a hned se
zapisuje do kroniky jako rekordman – třicet ročníků, třicet startů. A pak už to šlo doslova,
jako když do Křibu běží. Loňský vítěz Marek Voborný zapisuje čas lehce na osmnáct
vteřin, ale spokojen být nemůže, protože dole se rozcvičují další milovníci kopcovitého
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„Vítání účastníků“. | Foto: Archiv SDH Pucov

sprintu. Mezi nimi je i všestranný sportovec Ondřej Lukeš. A už je to tady, napálený start,
skvělá práce nohou, časomíra se vypíná na úžasném čase 16,640 sec. Laťka je hodně vysoko a malý čuník se pomaloučku začíná připravovat na cestu do Čikova. Marek Voborný
sice svůj čas v dalším běhu vylepšil, ale na skvěle připraveného Ondru Lukeše to opravdu
nestačilo. Na třetím místě se umístili dva závodníci Vojtěch Michálek a velkobítešský fotbalový středopolař Tomáš „Koník“ Loup s naprosto shodným časem 18, 116 sec.
V ženské kategorii kralovala loňská vítězka Martina Havlíčková. Za svůj rychlý čas
21,490 si tahle rychlá a vždy usměvavá atletka po zásluze odváží z Pucova první místo.
Druhá skončila Ventrubová Aneta a třetí
místo obsadila Svobodová Dominika. O tom,
že do Křibu běhají staří, mladí, se prostě ví.
Nejstarším běžcem se stal Koukal Vladimír
(75 roků), nejmladšími účastníky byli vyhlášeni Čuhelová Veronika (3,5) a Slamenec
Josef (2,5). Nejrychlejšími Pucováky jsou
Renata Havránková, která obhájila loňské
prvenství a v mužské kategorii se mohl radovat Matoušek Roman. Pořádající SDH Pucov
v závěru i ocenil manžele Vrbovy za třicetiletou spolupráci v pořádání Běhu do Křibu.
Je tedy doběháno, pro letošek doběháno. HASIČI z Pucova děkují všem, kteří se podílí na
Z běhu do Křibu. | Foto: Archiv SDH Pucov
pořádání a podporují tento krásný závod. Už
zbývá pouze popřát: „Křibe, vše nejlepší k narozeninám.“ Tak zase za rok. JDV
Jan Vrba
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POHÁDKA SE ŠŤASTNÝM KONCEM
FC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ

Foto: Archiv FC Spartak Velká bíteš

Jako pokaždé za posledních deset let se i vloni v červenci fotbalisté FC Spartak Velká
Bíteš poctivě připravovali na své působení v Krajském přeboru fotbalové Vysočiny,
soutěže, ve které většinou bojovali o umístění ve spodních patrech tabulky a nejednou
za celou uplynulou dekádu se až do poslední chvíle doslova klepali o to, aby v ní mohli
hrát i následující sezónu. Letos ale věci nabraly naprosto nečekaně úplně jiný směr…
Když mužstvo přebíral nový trenér Jaroslav Kubec, hlavním cílem bylo stabilizovat kádr poznamenaný odchody některých hráčů (J. Pohl, M. Škorpík) a pokusit se už v podzimní části soutěže dosáhnout takových výsledků, aby jarní boje neprovázely tradiční nervy z boje o záchranu.
Hned v prvním utkání na naše hřiště přijel ambiciózní tým Humpolce a naši se měli co ohánět, aby s ním drželi krok. Nakonec také inkasovali, ale šťastná branka L. Kopáčka jim v poslední minutě zajistila bod za remízu 1:1 a první bod do tabulky soutěže. Kdo mohl v té době tušit, že se nakonec bude jednat o bod klíčový… Týden na to šťastná výhra doma s Jaroměřicemi,
pak ve Velmezu, doma opět v poslední minutě zachráněný bod se Sapeli Polná a už to jelo.
A když na hodový pátek hráči vybojovali cenný bod na hřišti tehdejšího lídra tabulky
Jemnicka, bylo jasné, že se s nimi letos musí počítat. Stalo se totiž něco zcela nečekaného.
Až do konce podzimní části už kromě remízy ve Světlé nad Sázavou tým neztratil ani
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bod, v nebývalé euforii dokonce v úplně posledním utkání zvítězil na hřišti v Humpolci
3:1 a dostal se do čela tabulky se slušným náskokem na ostatní mužstva. V zimě se tak
chtě nechtě musela začít řešit otázka „Co kdyby se soutěž vyhrála?“ A i úvod jara nepřinesl žádnou změnu. Tři kola, sedm bodů. První výraznější klopýtnutí přišlo až ve čtvrtém
jarním kole, kdy mužstvo zbytečně prohrálo na domácím hřišti s Přibyslaví, která ale v té
době hrála velmi dobře a o body obrala i jiné týmy z čela tabulky. Vítězství v dalším kole
doma s druhým týmem tabulky Jemnickem ale první příčku v tabulce znovu upevnilo.
Následné další těžké zápasy kluci zase zvládli a čtyři kola před koncem se zdálo, že je
o jejich vítězství v Krajském přeboru rozhodnuto. Zase tak jednoduché to ale ještě nebylo.
Vidina velké šance jim přece jen trochu roztřásla kolena a přišly dvě šokující domácí prohry s mužstvy, se kterými se to nečekalo (Herálec a Světlá nad Sázavou). Kolo před koncem soutěže
tak zvládli
stále nebylo
ničem
jen vítězství
na hřišti
v Moravských
zápasy
kluci zase
a čtyřiokola
předrozhodnuto
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Budějovicích
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přinést
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V té době
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to historický
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velkéuž
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úspěch.
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O úspěch se postarali
tito hráči:
kapitán
Ladislav Střecha,
Karel
Janoušek,
pravidelně vyhrával a dotáhl se na rozdíl jediného bodu. Zápas roku ale naši zvládli a zvítězili
Tomáš Pelán a Josef Bartošek, další hráči do pole Luboš Kerber, Lukáš Kopáček, Jiří
2:1. Sen se stal skutečností. FC Spartak Velká Bíteš postoupil do Divize!
Horký,
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Bystřice
Trenéry
týmu byliTasovice,
Jaroslav Hodonín,
Kubec a Václav
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Pelhřimov,
Starásoupeři
Říše, Žďár
nad Sázavou,
v soutěžním ročníku 2016/2017 tyto kluby: Břeclav, Vrchovina, Polná, Bzenec, Bystřice nad
Uherský Brod, Slavičín, Rosice a Brumov. Soutěž začíná v prvním srpnovém víkendu.
Pernštejnem, Tasovice, Hodonín, Holešov, Pelhřimov, Stará Říše, Žďár nad Sázavou,
Uherský Brod, Slavičín, Rosice a Brumov. Soutěž začíná v prvním srpnovém víkendu.
Konečnátabulka
tabulkaKrajského
Krajského
přeboru
Vysočina
SR 2015/2016:
Konečná
pčeboru
KFSKFS
Vysočina
v SRv2015/2016:
#

Celková tabulka

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

FC Spartak Velká Bíteš

26

17

6

3

52:29

57

18

2.

FK Humpolec

26

17

5

4

71:26

56

17

3.

1.FC Jemnicko

26

13

4

9

58:46

43

4

4.

SK Přibyslav

26

13

3

10

50:46

42

3

5.

SK Huhtamaki Okříšky

26

12

6

8

43:39

42

3

6.

FC Velké Meziříčí B

26

13

3

10

39:32

42

3

7.

TJ Sapeli Polná

26

12

4

10

49:41

40

1

8.

FC Chotěboř

26

11

6

9

49:32

39

0

9.

SK Moravské Budějovice

26

10

4

12

39:47

34

-5

10.

FC Slavoj Žirovnice

26

9

2

15

29:59

29

-10

26

7

26

7

7

12

34:38

28

-11
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12.
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7.

TJ Sapeli Polná

26

12

4

10

49:41

40

1

8.

FC Chotěboř

26

11

6

9

49:32

39

0

9.

SK Moravské Budějovice

26

10

4

12

39:47

34

-5

10.

FC Slavoj Žirovnice

26

9

2

15

29:59

29

-10

11.

Destrukce Jaroměřice n.R.

26

7

7

12

37:46

28

-11

12.

FK Bohemia Světlá n.S.

26

7

7

12

34:38

28

-11

13.

FC Slovan Havlíčkův Brod B

26

5

4

17

27:61

19

-20

14.

Sokol Herálec

26

4

3

19

34:69

15

-24

Přehled všech výsledků našeho mužstva v sezóně:

Přehled všech výsledků našeho mužstva v sezóně:
Ne 09.08. 2015 10:15

Velká Bíteš

1:1

Humpolec

Ne 16.08. 2015 10:15

Velká Bíteš

1:0

Jaroměřice n.R.

So 22.08. 2015 16:30

Velké Meziříčí B

0:2

Velká Bíteš

Ne 30.08. 2015 10:15

Velká Bíteš

1:1

Sapeli Polná

Ne 06.09. 2015 16:00

Přibyslav

1:2

Velká Bíteš

Pá 11.09. 2015 17:30

Jemnicko

2:2

Velká Bíteš

Ne 20.09. 2015 10:15

Velká Bíteš

2:0

Okříšky

Ne 27.09. 2015 15:30

Havlíčkův Brod B

0:3

Velká Bíteš

Ne 04.10. 2015 10:15

Velká Bíteš

3:1

Žirovnice

Ne 11.10. 2015 15:00

Herálec (ZR)

1:2

Velká Bíteš

Ne 18.10. 2015 10:15

Velká Bíteš

2:1

Chotěboř

Ne 25.10. 2015 14:30

Světlá n.S.

3:3

Velká Bíteš

Ne 01.11. 2015 10:15

Velká Bíteš

3:1

M. Budějovice

Ne 08.11. 2015 13:30

Humpolec

1:3

Velká Bíteš

Ne 27.03. 2016 15:00

Jaroměřice n.R.

1:1

Velká Bíteš

Ne 03.04. 2016 10:15

Velká Bíteš

1:0

Velké Meziříčí B

Ne 10.04. 2016 10:30

Sapeli Polná

1:2

Velká Bíteš

Ne 17.04. 2016 10:15

Velká Bíteš

1:2

Přibyslav

So 23.04. 2016 16:00

Velká Bíteš

4:2

Jemnicko

Ne 01.05. 2016 16:30

Okříšky

2:2

Velká Bíteš

Ne 08.05. 2016 10:15

Velká Bíteš

2:0

Havlíčkův Brod B

So 14.05. 2016 16:30

Žirovnice

Ne 22.05. 2016 10:15

Velká Bíteš
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2:4

Herálec (ZR)

So 23.04. 2016 16:00

Velká Bíteš

4:2

Jemnicko

Ne 01.05. 2016 16:30

Okříšky

2:2

Velká Bíteš

Ne 08.05. 2016 10:15

Velká Bíteš

2:0

Havlíčkův Brod B

So 14.05. 2016 16:30

Žirovnice

1:3

Velká Bíteš

Ne 22.05. 2016 10:15

Velká Bíteš

2:4

Herálec (ZR)

Ne 29.05. 2016 16:30

Chotěboř

0:2

Velká Bíteš

Ne 05.06. 2016 10:15

Velká Bíteš

0:2

Světlá n.S.

So 11.06. 2016 15:00

M. Budějovice

1:2

Velká Bíteš

Milan Dufek

Milan Dufek

SOUHRNY USNESENÍ

Foto: Archiv FC Spartak

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 42/2016 KONANÉ DNE 29. 3. 2016 V ZASEDACÍ SÍNI RADNICE
Pokračování z červnového čísla Zpravodaje:
• 38/42/16/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy
č. 13005977 s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2016
• 39/42/16/RM – rozhoduje neposkytnout spolku FOKUS Vysočina dotaci z rozpočtu města Velká
Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 767/16 z důvodu
poskytování sociálních služeb ve městě jinými organizacemi.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 40/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 390/16 ve výši 480.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 4. 2016
• 41/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 301/16 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 42/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1727/16 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
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• 43/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1905/16 ve výši 500.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 4. 2016
• 44/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1925/16 ve výši 498.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 4. 2016
• 45/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, MO Velká Bíteš dotaci
z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 521/16 ve výši 27.500 Kč a uzavřít Smlouvu
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 46/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z Grantového
programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1696/16 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 47/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, základní organizace Velká Bíteš
dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“
na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1867/16 ve výši 20.000 Kč a uzavřít
Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 48/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Velká
dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“
na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 578/16 ve výši 20.000 Kč a uzavřít
Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 49/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu chovatelů, základní organizace Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura
a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod
č. j. 1225/16 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 50/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Územní organizaci Svazu diabetiků Velká Bíteš dotaci
z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 710/16 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
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• 51/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1738/16 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 52/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě
jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1874/16 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 53/42/16/RM – doporučuje ZM poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 189016 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 4. 2016
• 54/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Bike Clubu Velká Bíteš dotaci z Grantového programu
města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1939/16 ve výši 7.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 55/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Římskokatolické farnosti Velká Bíteš dotaci z Grantového
programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1907/16 ve výši 24.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 56/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Mysliveckému sdružení Velká Bíteš dotaci z Grantového
programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1924/16 ve výši 8.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 57/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1862/16 ve výši 22.890 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 59/42/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu budovy č.p. 54, obč. vyb., na pozemku p.č. 5
v k.ú. Košíkov, v obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2016
60/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně
využití stávající plochy rezervy pro výrobu a skladování na pozemcích p.č. 2348/3, 2348/4,
2346/5 a 2346/4 v kat. území Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro dopravu-parkovací stání
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pro 58 osobních automobilů, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu ITW PRONOVIA, s.r.o.,
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 61/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
stávající plochy orné půdy na pozemcích p.č. 3251 (část cca 2758 m2), 3249 (část cca 1295 m2)
a 3250 (167 m2) v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro výrobu a skladování Vp., do zadání
Změny č. 8 ÚP dle návrhu První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 62/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
stávající plochy rezervy pro výrobu a skladování na části pozemku p.č. 3348/1 (mimo koridor pro
výstavbu el. vedení VVN) v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro drobnou výrobu a výrobní
služby Vd., do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 63/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
stávající plochy zahrady na části pozemku p.č. 5853/2 v k.ú. Holubí Zhoř o ploše cca 900 m2 na zastavitelnou plochu bydlení Bm, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 64/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
stávající plochy zeleně Zs a zemědělské půdy Pd na části pozemku p.č. 5819 v k.ú. Holubí Zhoř
o ploše cca 1100 m2 na zastavitelnou plochu bydlení Bm, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 65/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
pozemku p.č. 279/2 (14854 m2) v k.ú. Košíkov z plochy rezervy pro výrobu a skladování na zastavitelnou plochu pro drobnou výrobu a výrobní služby, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu, s podmínkou regulace zástavby v této ploše tak, že koef. zastavěnosti pozemku budovami bude max. 0,6, max.
výška objektů bude 9,0 m a max. zastavěná plocha jednoho objektu bude 600 m2.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 66/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
stávající plochy luk a pastvin na částech pozemků p.č. 2281/1 a 2281/17 v k.ú. Velká Bíteš o celkové
ploše cca 2000 m2 na zastavitelnou plochu pro bydlení s podnikáním Bp., do zadání Změny č. 8 ÚP
dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 67/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost Ov vymezené na pozemku p.č. 336/8 v k.ú. Velká
Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení s podnikáním Bp, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 68/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
plochy luk a pastvin na pozemcích p.č. 2537/3, 2538/1 a 2539/15 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou
plochu pro dopravu (s využitím na garáže pro osobní automobily) a v prostoru mimo ochranné pásmo
ČOV na plochu pro bydlení v RD , do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
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• 69/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout nezařadit návrh na dílčí změnu ÚP, spočívající ve
změně využití stávající plochy zahrady na části pozemku p.č.1401 v k.ú. Velká Bíteš o ploše cca 500
m2 na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinném domě (Bm), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 70/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout nezařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající zastavitelné plochy pro sport, hřiště Os, vymezené v ÚP na pozemku p.č.880/37 (3268
m2) v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě Nová čtvrť na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech
Bm a dále spočívající ve změně využití stávající plochy orné půdy na pozemcích p.č. 3774 (2164 m2)
a 2740/4 (104 m2) v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech Bm,
do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 71/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout nezařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy orné půdy na části pozemku p.č. 3780 v k.ú. Velká Bíteš o ploše cca 2000 m2
na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech Bm., do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 72/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
stávající plochy zahrad na pozemcích p.č. 263 - TTP, 264 - zahrada v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu, avšak s omezením
rozsahu zastavitelné plochy pouze na část pozemku p.č. 263 o výměře cca 295 m2 (po úroveň sousední stávající plochy bydlení na východní straně pozemku p.č. 263).
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 73/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
plochy orné půdy na části pozemku p.č. 4480 –orná půda v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu
pro bydlení v rodinných domech Bm, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu, s podmínkou zmenšení
plochy na cca 1500 m2 dle doporučení komise.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 74/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu Vz vymezené na pozemku p.č.2175/14 –orná půda v k.ú. Velká
Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinném domě Bm., do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP - termín: 11. 4. 2016
• 75/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
zastavitelné plochy pro dopravu, určené pro místní komunikaci a vymezené na pozemku p.č. 5270
v k.ú. Holubí Zhoř, na manipulační plochu u domu č.p. 4 se zařazením do navazující stávající plochy
bydlení s podnikáním Bp, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP
termín: 11.04.2016
• 76/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
zastavitelné plochy pro dopravu, určené pro místní komunikaci a vymezené na pozemku p.č. 6027
v k.ú. Holubí Zhoř, na manipulační plochu se zařazením do navazující plochy bydlení s podnikáním
Bp, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
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• 77/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně
komunikačního systému v zastavitelné ploše pro bydlení v RD (Bm) vymezené na jihovýchodním okraji zastavitelného území Košíkova, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 78/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající
zastavitelné plochy pro sport, hřiště (Os) v lokalitě bývalé cihelny na zastavitelnou plochu podnikatelských aktivit (Va), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 79/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající
plochy zeleně a veřejného prostranství na městských pozemcích p.č. 771/1, 771/2 a části 770/1 v k.ú.
Velká Bíteš v prostoru vedle kulturního domu na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost
(Ov), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 80/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající
plochy veřejného prostranství a zeleně na pozemcích p.č. 770/3 a 774/4 v k.ú. Velká Bíteš v prostoru
vedle kulturního domu na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost (Ov), do zadání Změny
č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 81/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně plochy
rezervy pro občanskou vybavenost v prostoru za hřbitovem na pozemcích v k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře 10264 m2, a to p.č. 912/3 - orná půda , p.č. 912/2 - orná půda a p.č. 912/1 - orná půda,
na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost (Ov.), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 82/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve vyřazení zastavitelné plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp) a zařazení této plochy do navazující
plochy zahrad a sadů (Pz) na části pozemku p.č 1182/7 – TTP (975 m2) v k.ú. Velká Bíteš, která se
nachází v pásmu hygienické ochrany ČOV Velká Bíteš, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 83/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající
plochy zeleně (Zs) na části pozemku p.č. 766/1-ostatní plocha, ost. komunikace v k.ú. Velká Bíteš
v prostoru vedle sokolovny na stávající plochu pro sport, hřiště (Os), do zadání Změny č. 8 ÚP dle
návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 84/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
stávající plochy zeleně (Zs) na městských pozemcích p.č. 718/1, 718/2, 721/4 a části p.č. 721/1 v k.ú.
Velká Bíteš v prostoru vedle a za poliklinikou na ulici Tyršova na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost (Ov), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
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• 85/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající
plochy zeleně na části městského pozemku p.č. 7 - ost. plocha, zeleň v k.ú. Košíkov v prostoru vedle
kostela na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu
města Velká Bíteš, s podmínkou využití této plochy pouze pro případné rozšíření hřbitova, vybudování parkoviště a dalších obslužných ploch.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 86/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající plochy zahrad a sadů (Pz) na pozemcích v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě Karlov, a to p.č.1429/2,
p.č. 1429/3 a p.č. 1429/4 na stávající plochu pro bydlení v RD (Bm), do zadání Změny č. 8 ÚP dle
návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 87/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající
plochy orné půdy na pozemcích v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě vedle koridoru pro stavbu JV obchvatu
Velké Bíteše o celkové ploše cca 3000 m2, a to na částech p.č. 3809, 3810, 3811, 3812, 3825, 3826,
3827, 3845, 3813, 3814, 3815 a 3816 na plochu pro dopravu (D), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
88/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávajících ploch sídelní zeleně a občanské vybavenosti na pozemcích p.č.774/1 a p.č. 773/4 v k.ú. Velká
Bíteš na stávající plochu pro bydlení v RD v prostoru za kamennou zdí a plochu stávající zahrady,
do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 89/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávajících regulativů – koeficientů hustoty zastavění na 0,4 u návrhových ploch pro bydlení v bytových
domech (Bb) a 0,4 u návrhových ploch pro bydlení v rodinných domech (Bm), do zadání Změny
č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 90/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající v odstranění
zrušených rozvodů vzdušného el. vedení VN včetně jejich ochranných pásem z grafické části
ÚP v lokalitě průmyslové zóny Velká Bíteš – Vlkovská v areálech firem BDS a ITW Pronovia
a dále spočívající v provedení aktualizace stávajících vzdušných rozvodů el. vedení VN, VVN
a ZVN v grafické části ÚP v souladu s Technickou mapou města, do zadání Změny č. 8 ÚP dle
návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 91/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně částí
stávajících návrhových ploch pro bydlení v RD (Bm) a ploch luk a pastvin na pozemcích v k.ú, Velká
Bíteš v lokalitě Pod Babincem, na plochu pro dopravu (D) za účelem rozšíření stávající komunikace
a zřízení cyklostezky, do zadání Změny č.8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 92/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající
plochy zeleně (Zs) na části městského pozemku p.č. 857/4 - ostatní plocha o výměře cca 230 m2
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v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě sídliště bytových domů U Stadionu na plochu pro dopravu (D), do zadání
Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 93/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně určení
zastavitelné plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (Vd), dosud vymezené na soukromých
pozemcích p.č. 278/1, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13,
278/14 a 278/15 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše na zastavitelnou plochu pro bydlení venkovského
typu (Bv)., do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 94/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve vymezení nové
zastavitelné plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby na stávající ploše orné půdy na pozemcích
p.č. 300/3, 300/4, 300/5, 300/6 a 300/7 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše o celkové výměře cca 13600
m2, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš s doplněním podmínek využití území
takto: koeficient zastavěnosti budovami bude max. 0,6, max. výška objektů bude 9,0 m a max. zastavěná plocha jednoho objektu bude 600 m2.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 95/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout nezařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve vyřazení
zastavitelné plochy bydlení z podnikatelskými aktivitami (Bp), která je vymezena na soukromém
pozemku p.č. 78/33 a dále ve vyřazení plochy rezervy pro bydlení venkovského typu (Bv) na soukromých pozemcích p.č. 78/28, 78/30, 78/31, 78/32, 78/34, 78/35 a 78/37 v k.ú. Bezděkov u Velké
Bíteše dle návrhu osadního výboru Bezděkov.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 96/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně plochy zeleně
(Zs) na částech městských pozemků p.č. 4603, 4605/1 a 724/2 v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě u bytových domů
na ul. Družstevní na plochu pro dopravu (D), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 97/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití
zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost (Ov) vymezené na pozemku p.č.336/1 v k.ú. Velká
Bíteš o ploše 2432 m2 na zastavitelnou plochu pro bydlení s podnikáním (Bp), do zadání Změny
č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 98/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout nezařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně určení
plochy pro místní komunikaci na části pozemku p.č.2194 v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská na
zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinném domě (Bm), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 99/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve vymezení nových zastavitelných ploch pro dopravu (D) a zastavitelných ploch pro drobnou výrobu a výrobní
služby (Vd) v prostoru mezi stávajícím areálem čerpací stanice Slovnaft a silnicí Velká Bíteš - Košíkov na pozemcích p.č.4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4125, 4126, 4127, 4128, 4174,
4087/1 a 2874/1 v k.ú. Velká Bíteš o celkové ploše cca 3,33 ha, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
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• 100/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající v rozšíření zastavitelné plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (Vd) na pozemek p.č.2045/2 v k.ú. Velká Bíteš
o výměře 1775 m2, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4 .2016
• 101/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout nezařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně
určení stávající zastavitelné plochy bydlení v RD vymezené na části pozemku p.č. 3780 v k.ú. Velká
Bíteš na plochu dopravy a plochu ochranné zeleně (š. 15 m od sousedních ploch Bm v ÚP) a v rozšíření plochy pro dopravu na celý pozemek p.č. 3780 do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 102/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně části
plochy luk a pastvin (Pl) a plochy technické infrastruktury (bývalá skládka) na částech soukromých
pozemků p.č. 2265/2 a 2263/5 v k.ú. Velká Bíteš na plochu pro dopravu (D) z důvodu využití této
plochy pro rozšíření veřejné komunikace mezi ulicemi Jihlavská a Pod Spravedlností, do zadání
Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 103/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající v:
1.doplnění podmínek využití území pro zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost , která je
v platném ÚP vymezena v lokalitě Za Loukama na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš, takto:
- jednotlivé samostatné izolované obchodní objekty umístěné v ploše budou mít maximální zastavěnou
plochu 400 m2, maximální výška objektu bude 7,0 m od upraveného terénu po nejvyšší bod zastřešení
- do stávající platné podmínky využití území pro plochu Ov vymezenou dílčí změnou č. 5-2 se doplňuje požadavek na respektování rázu historického jádra města.
2. přeřazení části plochy pro dopravu, kterou je navrženo dopravní napojení zastavitelné plochy pro
občanskou vybavenost na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš přes mostní objekt nad potokem
Bítýška na silnici I/37, do stávajících funkčních ploch louky a pastviny a vodní plocha, do zadání
Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016
• 104/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající v rozšíření zastavitelné plochy pro průmyslovou výrobu a skladování (Vp), která je vymezena v prostoru mezi
silnicí v ul. Vlkovská a areálem PBS Velká Bíteš a.s., rovněž na část pozemku p.č. 3284 – orná půda
o výměře cca 1350 m2, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11. 4. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 43/2016 KONANÉ DNE 11. DUBNA 2016
• 2/43/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 42/2016 ze dne 29. 3. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 11. 4. 2016
• 3/43/16/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká
Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2276/16.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016
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• 4/43/16/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2275/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016
• 5/43/16/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2361/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016
• 6/43/16/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2403/16.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016
• 7/43/16/RM – pověřuje Ing. Tomáše Kučeru, místostarostu města jednáním s dopravcem
BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, Velká Bíteš ve věci reálnosti nákladů spoje č. 840506 11 s odjezdem
v 7.05 hodin z Velké Bíteše.
odpovědnost: místostarosta termín: 30. 4. 2016
• 8/43/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým
zadáním s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského č.p. 137, č.o. 9, 674 01 Třebíč číslo:
SM201510060.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 4. 2016
• 9/43/16/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2468/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016
• 10/43/16/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu
538, příspěvkové organizace za rok 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš
vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za
rok 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 11/43/16/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2016
• 12/43/16/RM – bere na vědomí poděkování TJ Favorit Brno za podporu a poskytnuté zázemí pro
zajištění mezinárodního cyklistického závodu ČP FORCE Cup 2016, který se konal 2. 4. 2016 na
trati Velká Bíteš – Brno - Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 30. 4. 2016
• 13/43/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13005978
se společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ:25733591 na přeložku vzdušného vysokého napětí do podzemního kabelového vedení v lokalitě
Babinec ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 5. 2016
• 14/43/16/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním vodoměrné šachty a s umístěním vodovodní
přípojky včetně hlavního uzávěru investora na pozemku města parc. č. 89/1 v k. ú. Březka u Velké
Bíteše. Podmínky pro umístění přípojky stanoví odbor majetkový.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2016
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• 15/43/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu k bytu č. 3, na ulici U Stadionu 278,
Velká Bíteš, a to ke dni 30. 04. 2016. Dále rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš prodat uvedený byt
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku za nejvyšší nabídku kupní
ceny min. za cenu dle znaleckého posudku se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2016
• 16/43/16/RM – rozhoduje uzavřít mezi spol. RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem a Městem Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš předloženou
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní týkající se vybudování plynárenského zařízení na místní komunikaci Pod Spravedlností.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2016
• 17/43/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na realizaci prodloužení vodovodního řadu v ulici Pod Babincem ve Velké Bíteši na pozemku par. č. 2538/30 k. ú. Velká Bíteš
v hodnotě plné výše ceny díla bez DPH.
RM dále rozhoduje podat žádost o zařazení akce do seznamu investic Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2016
18/43/16/RM – rozhoduje uzavřít mezi:
- Městem Velká Bíteš, IČ: 00295647 se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš,
jako investorem stavby „III/3928 Velká Bíteš – Rekonstrukce násypu – chodník v ul. Rajhradská“
- Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad
Sázavou jako vlastník stávajících staveb vodovodu a kanalizace ve Velké Bíteši
- Vodárenskou akciovou společností, a. s., IČ: 49455842, se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno,
divize Žďár nad Sázavou jako provozovatel a správce majetku SVK Žďársko ve Velké Bíteši
předloženou Dohodu o prostorovém uspořádání staveb za účelem stanovení vzájemných práv a závazků při budování veřejného osvětlení do ochranného pásma vodovodu a kanalizace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2016
• 19/43/16/RM - doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 1235/2 zastavěná plocha
o nádvoří o výměře 226 m2 a části pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 3600
m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteš, obec Velká Bíteš,
- rozhoduje zadat studii technického řešení této lokality.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2016
• 20/43/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury
v rámci stavby Obytný soubor RD Velká Bíteš lokalita „Babinec“ 1. etapa + „pod základní školou“
ve výši 80.000,- Kč za přípojky vody, elektřiny, plynu, dešťové, splaškové kanalizace na pozemku
p.č. 1339/15 orná půda v k.ú. Velká Bíteš s jeho vlastníkem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2016
• 21/43/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury
v rámci stavby Obytný soubor RD Velká Bíteš lokalita „Babinec“ 1. etapa + „pod základní školou“
ve výši 36.800,- Kč za přípojky dešťové a splaškové kanalizace na pozemku p.č. 1337/1 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Velká Bíteš s jeho vlastnicí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.5. 2016
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• 22/43/16/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti o úhradu nákladů na výměnu oken v bytové jednotce
č. 278/24 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2016
• 23/43/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury
v rámci stavby Obytný soubor RD Velká Bíteš lokalita „Babinec“ 1. etapa + „pod základní školou“
ve výši 160.000,- Kč za dvě sady přípojek na pozemku p.č. 1335/1 orná půda v k.ú. Velká Bíteš
s jeho vlastníkem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2016
• 24/43/16/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 168 ostatní plocha
o výměře 67 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2016
• 25/43/16/RM – rozhoduje prominout paní Růženě Hudečkové, IČ: 185 32 551 nájemné ve výši
8.137 Kč za měsíc duben 2016 v nebytovém prostoru Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2016
26/43/16/RM – rozhoduje podat žádost o zařazení do akcí SVK Žďársko na rok 2016 „Rekonstrukci
vodovodu v ul. Lánice na pozemcích parc.č. 346/1, parc.č. 342/1, parc.č. 339, parc.č. 338, parc.č. 336/2,
parc.č. 336/6, parc.č. 336/4, parc.č. 336/7 , parc.č. 336/9, parc.č. 336/1, parc.č. 336/8 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 4. 2016
• 27/43/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku parc.č. 4689 – orná půda o výměře cca 199 m2 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.6. 2016
• 28/43/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 12PO-00618, P/V/1/2016 s půjčitelem
ŘSD ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 4. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 44/2016 KONANÉ DNE 25. DUBNA 2016
• 2/44/16/RM – rozhoduje poskytnout Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkové organizaci jako výpůjčku Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši k organizačnímu zajištění
srazu historických vozidel dne 21. 5. 2016 dle žádosti VETERAN PRAGA CAR CLUBU BRNO.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 21. 5. 2016
• 3/44/16/RM – bere na vědomí přepracovaný program akce „Bítešská pouť 2016“ předložený ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 25. 4. 2016
• 4/44/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 43/2016 ze dne 11. 4. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 25. 4. 2016
• 5/44/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2482/16
ve výši 70.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 13. 6. 2016

62 | Červenec – Srpen 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

• 6/44/16/RM - rozhoduje poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2513/16 ve výši 30.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 5. 2016
• 7/44/16/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města
Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2597/16 ve výši
5.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 5. 2016
• 8/44/16/RM – ukládá odboru majetkovému prověřit stav údržby tenisových kurtů dle nájemní
smlouvy s nájemcem TC Matador Velká Bíteš.
odpovědnost: vedoucí odboru majetkového termín: 6. 5. 2016
• 9/44/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2325/16
ve výši 95.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 13. 6. 2016
• 10/44/16/RM – souhlasí s vyřazením nefunkční lednice z obchodu v Holubí Zhoři a s pořízením
lednice nové, v obdobné velikosti a v hodnotě do 20.000,- Kč vč. DPH.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 31. 5. 2016
• 11/44/16/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 3/2016.
odpovědnost: vedoucí odboru finančního termín: 30. 4. 2016
• 12/44/16/RM – souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající
byt, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:
RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, který užívá
za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:
RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, který užívá
za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 31. 5. 2016
• 13/44/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6 trvalý travní porost
o výměře 143 m2, p.č. 2535/7 trvalý travní porost o výměře 809 m2, p.č. 2535/28 travní porost o výměře 105 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
• 14/44/16/RM – rozhoduje
a) pronajmout část pozemku p.č. 2865 ostatní plocha o výměře 211 m2 a část pozemku p.č. 2823
ostatní plocha o výměře 318 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 za nájemné ve
výši 20,- Kč/m2/rok na dobu určitou v délce trvání ode dne skutečného zahájení prací do posledního
dne měsíce, v němž bude předmět nájmu vrácen
b) pronajmout část pozemku p.č. 2865 ostatní plocha o výměře 1122 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu jednoho roku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2016
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• 15/44/16/RM – rozhoduje pronajmout část nebytových prostor v budově č.p. 86, obč. vyb., na p.č.
59 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 106 o výměře 143,28 m2 včetně příslušenství
spol. OPTIMAL TWIN s.r.o., IČ: 29249813, Na Valech 512, 595 01 Velká Bíteš za nájemné ve výši
5.000,- Kč/měs. a úhradu za služby od 1. 5. 2016 do 31. 7. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 1. 5. 2016
• 16/44/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 2787 lesní pozemek o výměře
52 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2016
• 17/44/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3326 orná půda
o výměře cca 427 m2 a část pozemku p.č. 3254 o výměře cca 343 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za
cenu120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
• 18/44/16/RM – rozhoduje vydat zvláštní povolení průjezdu vozidel nad 3,5 t žadatelům Uzenářství
a lahůdky Sláma s.r.o. a KA STAV spol. s r.o. ulicí Za Potokem ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 2. 5. 2016
• 19/44/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané mezi Městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595
01 Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem v Jihlavě,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako budoucím povinným spočívající ve zřízení a provozování stavby
„VELKÁ BÍTEŠ – ul. Hybešova – Chodník a dešťová kanalizace“ na části pozemku p. č. 3018/1
ostatní plocha, silnice v k. ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš bezúplatně na dobu, po kterou bude budoucím oprávněným provozována stavba na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 13. 6. 2016
• 20/44/16/RM - doporučuje ZM úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/21 k pozemkům
p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 617 m2 vše v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím,
že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
• 21/44/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 na ulici Návrší 250, Velká Bíteš
na dobu neurčitou od 1. 5. 2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 4. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 45/2016 KONANÉ DNE 9. KVĚTNA 2016
• 2/45/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 44/2016 ze dne 25. 4. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 9. 5. 2016
• 3/45/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční
akci „Velká Bíteš, ul. Pod Hradbami, rekonstrukce kanalizace“ ve výši 536.770,- Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 5. 2016
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• 4/45/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční
akci „Velká Bíteš – kanalizace a rekonstrukce vodovodu ul. Na Valech“ ve výši 1.458.987,- Kč se
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 5. 2016
• 5/45/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční
akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Babinec 2. etapa – projektová dokumentace“
ve výši Kč 98.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou,
IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 5. 2016
• 6/45/16/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye
Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/3090/16.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016
• 7/45/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu k bytu č. 2, Masarykovo náměstí
14, Velká Bíteš, a to ke dni 30. 6. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 6. 2016
• 8/45/16/RM – rozhoduje zakoupit kamerový bod dle cenové nabídky spol. AXEC, s.r.o. za 52.210
Kč bez DPH pro zajištění prevence kriminality ve městě.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 30. 5. 2016
• 9/45/16/RM – rozhoduje uzavřít licenční smlouvu VP_2016_23524 o veřejném provozování hudebních děl s organizací OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Č. Armády
786/20, Praha 6.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 31. 5. 2016
• 10/45/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu k bytu č. 2, Návrší 259, Velká
Bíteš, a to ke dni 31. 5. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 5. 2016
• 11/45/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 2539/119 orná půda o výměře 721
m2 a části pozemku p.č. 2539/122 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené
p.č. 2539/122 orná půda o výměře 681 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 5. 2016
• 12/45/16/RM – rozhoduje pronajmout část nebytových prostor v budově č.p. 5, bydlení, na p.č.
161 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 101 o výměře 42,5 m2 včetně příslušenství
Apoštolské církvi, sboru Velké Meziříčí, Novosady 1139/40, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 01858033,
stanici sboru AC ve Velké Bíteši za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok od 1. 6. 2016 s výpovědní
dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2016
• 13/45/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Geodezie, sdružení podnikatelů, Masarykovo náměstí č.p. 15, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem na geodetické práce, a to vytyčení vlastnické
hranice, vytyčení stavebních parcel dle projektové dokumentace a vyhotovení geometrického plánu
na oddělení 40 stavebních parcel v lokalitě Babinec v k.ú. Velká Bíteš za cenu 112.000,- Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 5. 2016
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• 14/45/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/84, id. 1/84, id. 2/42, id. 1/21, id. 2/42, id. 1/84, id. 1/84
b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/84, id. 1/84, id. 2/42, id. 1/21, id. 2/42, id. 1/84, id. 1/84, s tím, že kupující uhradí náklady
související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
• 15/45/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým
zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš číslo AD1/2016.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 31. 5. 2016
• 16/45/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím sponzorského finančního daru Střední odbornou
školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3303/16.
řešitel: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2016
• 17/45/16/RM – rozhoduje přijmout od firmy AS Project CZ s.r.o., Pelhřimov, IČ: 260 95 254 cenovou nabídku ve výši 139.870,- Kč bez DPH za zaměření objektů Polikliniky Velká Bíteš a Domu
s pečovatelskou službou Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 30. 6. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 46/2016 KONANÉ DNE 16. KVĚTNA 2016
• 2/46/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 45/2016 ze dne 9. 5. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 16. 5. 2016
• 3/46/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 2865 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 39 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2016
• 4/46/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 12144515 se společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ:25733591 na připojení 79 odběrných míst elektřiny v lokalitě Babinec
ve Velké Bíteši za cenu 985.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 23. 5. 2016
• 5/46/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést pozemky:
- část pozemku p.č. 2539/114 oddělenou geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označenou
p.č. 2539/114 orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- soubor pozemků sestávající z části pozemku p.č. 2539/120 oddělené geometrickým plánem
č. 2258-21/2016 a nově označené p.č. 2539/120 o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš současně
s částí pozemku p.č. 2539/121 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené
p.č. 2539/121 o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

66 | Červenec – Srpen 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1200,-Kč/m2,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- se složením kauce ve výši 50.000,- Kč při podání nabídky kupní ceny.
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku, případně souboru pozemků, do svého vlastnictví ke kolaudaci
stavby rodinného domu na tomto pozemku, případně minimálně na jednom ze souboru pozemků,
uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, příp. jejich
souboru.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 27. 5. 2016
• 6/46/16/RM – rozhoduje snížit společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene
zřizovaného na pozemcích
- p.č. 1238 zastavěná plocha a nádvoří,
- p.č. 1239/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 1239/2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 1305 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 1342/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „VBT, Za Školou, přel. NNk,
Město VBT, p.č. 1239“ na cenu 4.240,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 27. 5. 2016
• 7/46/16/RM – rozhoduje objednat u společnosti KROS – stav a.s. stavební práce související
s celkovou úpravou okolí ZŠ Sadová Velká Bíteš za cenu 299.933 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 23. 5. 2016
8/46/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 5. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 47/2016 KONANÉ DNE 30. KVĚTNA 2016
• 2/47/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 46/2016 ze dne 16. 5. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 30. 5. 2016
• 3/47/16/RM – doporučuje ZM schválit Stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 13. 6. 2016
• 4/47/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční
akci „Velká Bíteš – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Lánice“ ve výši Kč 1.674.962,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 6. 2016
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• 5/47/16/RM - rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – rekonstrukce kanalizace 2. část, novostavba kanalizace (konec zástavby),
ul. Lánice“ ve výši Kč 929.475,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad
Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 6. 2016
• 6/47/16/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 86, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2016 dle žádosti č.j. MÚVB/3514/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2016
• 7/47/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního účelově určeného daru Mateřskou školou
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3515/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2016
• 8/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3490/16
ve výši 320.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 13. 6. 2016
• 9/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3528/16
ve výši 400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 13. 6. 2016
• 10/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout o schválení projednaného návrhu Zadání Změny
č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš s tím, že s ohledem na uplatněné připomínky… a firmy OC
HRADBY, s.r.o. se sídlem K terminálu 695/9, Brno-Horní Heršpice, bude z návrhu zadání vyřazena
dílčí změna č. 8-38, která bude řešena v samostatné další změně ÚP.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 13. 6. 2016
• 11/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout podle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení
Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš, v rámci které bude na základě podnětu města Velká
Bíteš řešena dílčí změna ÚP, která spočívá ve změně podmínek využití území pro zastavitelnou
plochu pro občanskou vybavenost Ov, která je v platném ÚP vymezena v lokalitě Za Loukama na
pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš.
Rada města Velká Bíteš dále doporučuje ZM ustanovit starostu Ing. Milana Vlčka tzv. určeným
zastupitelem ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 9 Územního plánu města Velká
Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 13. 6. 2016
• 12/47/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na vyhotovení ÚPD Změny č. 8 ÚP města
Velká Bíteš předloženou Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční
kancelář, Zavřená 32, 634 00 Brno a současně rozhoduje uzavřít příslušnou smlouvu o dílo s tím,
že celková cena díla bez DPH bude činit 178.000 Kč.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 25. 6. 2016
• 13/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout podle § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení
nového Územního plánu Velká Bíteš z vlastního podnětu.
Rada města Velká Bíteš dále doporučuje ZM ustanovit starostu Ing. Milana Vlčka tzv. určeným za-
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stupitelem ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování nového Územního plánu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 13. 6. 2016
• 14/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3245/16
ve výši 250.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 13. 6. 2016
• 15/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou
dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace
zapsané pod č. j. 3352/16 ve výši 140.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 13. 6. 2016
• 16/47/16/RM – bere na vědomí doplněný seznam akcí Informačního centra a Klubu kultury Města
Velké Bíteše, příspěvkové organizace pro r. 2016/2017.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 5. 2016
• 17/47/16/RM – bere na vědomí podklady pro nový formát (A4) městského měsíčníku Zpravodaj
Velká Bíteš předložené ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace a vyjádření redakce.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 5. 2016
• 18/47/16/RM – bere na vědomí podklady pro kontrolní výbor předložené ředitelem Informačního
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 13. 6. 2016
• 19/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 30 mil. Kč
na profinancování vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“ s Komerční
bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, dle přiloženého návrhu.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 13. 6. 2016
• 20/47/16/RM – povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2016/2017 od 1. 9. 2016,
a to v jedné třídě na 28 dětí na třídu a ve třech třídách na 25 dětí na třídu.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2016
• 21/47/16/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření
města č. 4/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 13. 6. 2016
• 22/47/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, na ulici U Stadionu 277,
Velká Bíteš na dobu neurčitou od 1. 7. 2016 za nájemné 60,–Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 6. 2016
• 23/47/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu k bytu č. 205, na ulici U Stadionu
277, Velká Bíteš ke dni 30. 6. 2016.
Zároveň rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 205, na ulici U Stadionu 277,
Velká Bíteš od 1. 7. 2016 na dobru trvání pracovně právního vztahu nájemce v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a . s. za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 6. 2016
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• 24/47/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, Masarykovo náměstí 14, Velká
Bíteš na dobu neurčitou od 1. 7. 2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 6. 2016
• 25/47/16/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o zřízení Městské
policie Velká Bíteš ke dni 1. 1. 2017.
odpovědnost: tajemnice termín: 13. 6. 2016
• 26/47/16/RM – rozhoduje přijmout účelovou dotaci neinvestiční veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina Městu Velká Bíteš na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů
města ve výši 30.000,-Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti a uzavřít smlouvu o poskytnutí této dotace ID ZZ01555.0028 s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO
70890749.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 31. 5. 2016
• 27/47/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. VPI/MJ/2016/00089 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 na překládku telefonních kabelů v ulici Lánice ve Velké Bíteši
za cenu 160.847 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 29. 7. 2016
• 28/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
uzavírané mezi městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01
Velká Bíteš, jako oprávněným, a Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem v Novém
Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, jako obtížený, spočívající ve
zřízení, provozování, údržby a opravy výustního objektu kanalizace „ VELKÁ BÍTEŠ – ul. Růžová
– dešťová kanalizace na části pozemku p. č. 3018/1 vodní plocha, koryto vodního toku v k.ú. Velká
Bíteš, obec Velká Bíteš úplatně na dobu životnosti stavby, po kterou bude oprávněný služebnost dle
této smlouvy přijímat a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 13. 6. 2016
• 29/47/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 60732610 na realizaci akce „VELKÁ BÍTEŠ, ul. Tyršova,
Lánice – novostavba dešťové kanalizace“ za cenu 2.495.764 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 6. 2016
• 30/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 3/5 části pozemku p.č. 3366 orná
půda o výměře cca 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí
náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
• 31/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 1269 zahrada o výměře cca 55 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že město na své
náklady zajistí a vybuduje nové oplocení včetně podezdívky a nové brány na pozemku p.č. 1269
v k.ú. Velká Bíteš. Náklady související s výkupem části pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš hradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
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• 32/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemky p.č. 4682/1 orná půda o výměře 5867 m2 a p.č. 4682/2 orná půda o výměře 2849 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města
za cenu 25,- Kč/m2. Náklady související s výkupem pozemků hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
• 33/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 1328/1 oddělenou
geometrickým plánem č. 2271-45/2016 a nově označenou p.č. 1328/8 trvalý travní porost o výměře
140 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související
s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
• 34/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout schválit předloženou smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/1968/2016-BZRM, a to k pozemku parc. č. 852/3 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl.
IV. této smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
• 35/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 2539/10 orná půda o výměře 122
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 1239/5 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 122 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že město Velká Bíteš uhradí
náklady související se směnou pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
• 36/47/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 10. 2012 mezi
městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255
94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve
vlastnictví města ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2014, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o výši nájemného pro rok 2016 stanoveného takto:
- 20 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 0,- - 2 500
000,- Kč,
- 23 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 2 500 000,Kč – 5 000 000,- Kč,
- 25 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí
5 000 000,- Kč a výše.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2016
• 37/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/21, id. 1/21, id. 1/42, id. 1/42
b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/21, id. 1/21, id. 1/42, id. 1/42 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
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• 38/47/16/RM – souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající
byt, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:
RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, který užívá
za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:
RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající, který užívá za
účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:
RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, která užívá
za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:
RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, která užívá
za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 30. 6. 2016
• 39/47/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Miroslav Fribert, Hlavní 378, 691 27
Popice, IČ: 43410553 na renovaci schodiště z litého teraca za nabídkovou cenu 109.837 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 7. 2016
• 40/47/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV01568.0052) s Krajem
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akce „Udržovací práce sportovního areálu
u ZŠ Sadová Velká Bíteš – podprogram A“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 24. 6. 2016
• 41/47/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního účelově určeného daru Základní školou
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4039/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2016
• 42/47/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelových finančních a věcných darů Mateřskou
školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4041/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2016
• 43/47/16/RM – povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci
výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2016/2017 od 01.09.2016, a to ve dvou
třídách na 28 dětí na třídu a ve dvou třídách na 25 dětí na třídu.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2016
• 44/47/16/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu
538, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2016 dle žádosti č.j. MÚVB/4044/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2016
• 45/47/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o záchranném archeologickém výzkumu
se organizací Pueblo – archeologická společnost, o.p.s., Praha, IČ: 289 66 465 na zpracování archeologického nálezu na stavbě „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ za cenu
16.300 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 17. 6. 2016
• 46/47/16/RM – rozhoduje
a) uzavřít dohodu o ukončení nájmu pozemku p.č. 2847 lesní pozemek o výměře 34 m2 v k.ú. Velká
Bíteš k 30. 6. 2016,
b) zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 2847 lesní pozemek o výměře 34 m2 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2016
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• 47/47/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem
a nájemcem na pronájem pozemku p.č. 2787 lesní pozemek o výměře 52 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2016
• 48/47/16/RM – bere na vědomí zprávu o neplnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy
o nájmu bytu ze strany nájemce.
Rada města rozhoduje předat dluh na nájemném za užívání bytu k vymáhání soudní cestou za předpokladu, že uvedený nájemce neuhradí tento dluh do doby ukončení nájmu ani nebude mezi ním
a městem uzavřena dohoda o uznání dluhu a jeho splácení.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 7. 2016
• 50/47/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek ke smlouvě č. 15233263 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p.579 ve Velké
Bíteši“se SFŽP ČR, kterým se navyšuje dotace o 2.528.813,70 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 15. 6. 2016
• 51/47/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Vegacom a.s., Praha, IČ: 257 88
680 na přeložku kabelu metropolitní sítě v ulici Na Valech Velká Bíteš za cenu 249.364 Kč bez DPH
a uzavřít s ní smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 17. 6. 2016
• 52/47/16/RM – rozhoduje přijmout od firmy VRTANÉ STUDNY DOHNAL&MAREK, Petr Dohnal, IČ 64272753, Oslavice 76, cenovou nabídku ve výši 143.000,- Kč bez DPH za provedení
vrtané studny na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši v rozsahu cenové nabídky ze dne 17. 5. 2016.
Současně RM rozhoduje s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo.
RM dále rozhoduje přijmout od firmy Michal Gross, IČ 75779382, U Sýpky 585, Hrotovice, cenovou
nabídku ve výši 47.239,- Kč bez DPH za vystrojení vrtané studny na fotbalovém stadionu ve Velké
Bíteši v rozsahu cenové nabídky ze dne 17. 5. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 30. 6. 2016
• 53/47/16/RM – bere na vědomí protokol České školní inspekce čj. ČŠIJ-658/16-J o kontrole
Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 30. 5. 2016
• 54/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 4689 orná půda o výměře
cca 199 m2 z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4690 orná půda o výměře cca 199
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků uhradí
město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
• 55/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 2539/119 orná půda o výměře
721 m2 a část pozemku p.č. 2539/122 oddělenou geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově
označenou p.č. 2539/122 orná půda o výměře 681 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města
Velká Bíteš za id. ½ pozemku p.č. 2111/2 trvalý travní porost o výměře 223 m2 v k.ú. a obci Velká
Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1.682.400,- Kč, který bude uhrazen městu
Velká Bíteš tak, že před podpisem směnné smlouvy bude uhrazeno 900.000,- Kč a nejpozději do
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31. 10. 2016 bude uhrazeno 782.400,- Kč. V případě, že nebude doplatek v plné výši uhrazen nejpozději do 31. 10. 2016, může město Velká Bíteš od směnné smlouvy odstoupit. Náklady spojené
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
• 56/47/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako nájemcem
a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 jako pronajímatel na část komunikace I/37 mezi p.č 540 a p.č. 336/6 v k.ú.
Velká Bíteš za účelem vybudování novostavby dešťové kanalizace za nájemné ve výši 15,- Kč/m2/
den, min. však 700,- Kč, na dobu dotčení komunikace stavbou.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2016
• 57/47/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „II/379 Velká
Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ se zhotovitelem Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 014 30 050, kterým se mění předmět díla a navyšuje
cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 15. 6. 2016
• 58/47/16/RM – rozhoduje žádosti paní Dany Ráčkové o prominutí nájmu v nebytovém prostoru
číslo 101 na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí č.p.86, vyhovět a nájemné v uvedeném prostoru prominout v plné výši, a to od 1. 3. 2016 až do dokončení stavebních prací v tomto prostoru.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 6. 2016
• 59/47/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 10. 11. 2008
mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a p. Milanem Slámou, IČ: 185 31 083, Masarykovo
náměstí 4, 595 01 Velká Bíteš jako nájemce pozemků
- p.č. 47/1 trvalý travní porost o výměře 12199 m2,
- p.č. 62 orná půda o výměře 2714 m2
- p.č. 63 orná půda o výměře 2349 m2
- p.č. 66 orná půda o výměře 2409 m2
- p.č. 67 orná půda o výměře 3522 m2
- část p.č. 84/1 orná půda o výměře 14605 m2
vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít
k úpravě výše nájemného na 3.500,- Kč/ha a přenechání pozemků do podnájmu třetí osobě jen na
základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Pokud se pronajímatel k žádosti o souhlas
s podnájmem pozemků nevyjádří ve lhůtě do jednoho měsíce, považuje se souhlas za daný.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2016
• 60/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 666/2 oddělenou
geometrickým plánem č. 2282-72/2016 a nově označenou p.č. 666/3 zahrada o výměře 34 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
• 61/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2253/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2208-115/2015 a nově označenou p.č. 2253/8 orná půda o výměře 58 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 6. 2016
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 48/2016 KONANÉ DNE 13. ČERVNA 2016
• 2/48/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 47/2016 ze dne 30. 5. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 13. 6. 2016
• 3/48/16/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:
- bere na vědomí zápis z 1. zasedání dozorčí rady TS ze dne 27. 4. 2016
- schvaluje zprávu o ovládacích vztazích za účetní období roku 2015, zprávu o přezkoumání roční
účetní závěrky za rok 2015, návrh na rozdělení zisku za rok 2015 v předloženém znění.
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
• 4/48/16/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o nočním klidu.
odpovědnost: tajemnice termín: 10. 10. 2016
• 5/48/16/RM – schvaluje výpůjční dobu Městské knihovny Velká Bíteš v období letních prázdnin
dle žádosti č.j. MÚVB/4356/16.
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: průběžně
• 6/48/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 12, U Stadionu 278,
Velká Bíteš, a to ke dni 30. 6. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 6. 2016
• 7/48/16/RM – rozhoduje uzavřít s nájemcem předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Švecová termín: 31. 7. 2016
• 8/48/16/RM – rozhoduje souhlasit s nákupem žákovského nábytku z rezervního fondu Základní
školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2016
• 9/48/16/RM – bere na vědomí oznámení ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská
117, příspěvkové organizace o udělení ředitelského volna od 27. 6. 2016 do 30. 6. 2016.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 27. 6. 2016
• 10/48/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SATES ČECHY, IČ: 25172654
na dodávku a pokládku žulové mozaiky a žulových obrub na chodnících v úseku od Masarykova
náměstí po novou okružní křižovatku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 27. 6. 2016
• 11/48/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 278/12 v budově č.p. 278
na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu
č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve
výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za
cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, se splatností kupní ceny před podpisem kupní
smlouvy, s kaucí 50.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2016
• 12/48/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 54,
obč. vyb., na p.č. 5 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš, a to nebytový prostor v II. NP o výměře
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78,1 m2 za nájemné ve výši min. 120,- Kč/m2/rok na jeden rok s možností jeho prodloužení a výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2016
• 13/48/16/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření poskytnutí příspěvku
40.000 Kč dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j.
MÚVB/4484/16.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 10. 10. 2016
• 14/48/16/RM – rozhoduje souhlasit se změnou vzhledu bytových domů na akci “Bytové domy
Velká Bíteš“ dle předloženého návrhu za podmínky, že osazení BD bude provedeno v úrovni cca
1,5 m pod stávajícím terénem. Další podmínky budou stanoveny v písemném vyjádření města po
předložení projektové dokumentace.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 31. 10. 2016
• 15/48/16/RM – rozhoduje řešit „opravu uličky mezi ulicemi Tišnovská a Za Školou“ v rámci komplexní revitalizace ulic Sadová a Za Školou.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 31. 10. 2016
• 16/48/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 06.09.2005
mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., IČ: 63487977,
se sídlem Březské 46, 595 01 Velká Bíteš spočívajícího v doplnění smlouvy o následující ustanovení
takto:
„Pronajímatel je povinen přenechat předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém užívání.
Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu.
Nájemce se zavazuje, že bude užívat nebytové prostory jen ke smluvenému účelu.
Nájemce bude pečovat o řádnou údržbu pronajatých prostor. Nájemce je povinen hradit náklady na
opravy a údržbu v obvyklém rozsahu, včetně výměny opotřebených stavebních prvků, a to maximálně v ceně do 50.000,- Kč za rok.
Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu velkých oprav,
jinak odpovídá za škodu takto vzniklou.“
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2016
• 17/48/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 06.09.2005
mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., IČ: 63487977,
se sídlem Březské 46, 595 01 Velká Bíteš spočívajícího ve stanovení výše nájemného za pronájem
lesní půdy pro období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 tak, že celková výše nájemného činí 25 % z tržeb za
prodej dřeva z pronajatých pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2016
• 18/48/16/RM – rozhoduje
a) ukončit ke 30.09.2016 nájem pozemků p.č. 597/6 orná půda o výměře 4424 m2 a p.č. 597/2 orná
půda o výměře 4636 m2 v k.ú. a obci Křoví se spol. NIVA, a.s., IČ: 60733322, se sídlem Vlkov 121,
594 53 Osová Bítýška,
b) zveřejnit záměr pachtu pozemků p.č. 597/6 orná půda o výměře 4424 m2 a p.č. 597/2 orná půda
o výměře 4636 m2 v k.ú. a obci Křoví a p.č. 880 trvalý travní porost o výměře 5560 m2 v k.ú. Březské.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2016
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• 19/48/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelových finančního a věcného daru Mateřskou
školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4550/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2016
• 20/48/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Antonín Vondruška, Hybešova
160, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 75669617 na realizaci akce „Rekonstrukce instalace v ZUŠ, Hrnčířská
117, Velká Bíteš“ za cenu 1.158.300 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 6. 2016
• 21/48/16/RM – rozhoduje revokovat usnesení číslo 39/47/16/RM a přijmout cenovou nabídku
od firmy Miroslav Fribert, Hlavní 378, 691 27 Popice, IČ: 43410553 na renovaci schodiště z litého
teraca za nabídkovou cenu 113.048 Kč bez DPH a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 9. 7. 2016
• 22/48/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SCC CZECH s.r.o., Za Žoskou
383, 288 02 Nymburk, IČ 28779321 na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě „I/37 Velká
Bíteš – ul. Tyršova, Lánice – novostavba dešťové kanalizace za cenu 22.950 Kč bez DPH a uzavřít
s ní příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 1. 7. 2016
• 23/48/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Pueblo – archeologická společnost, o.p.s., Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha, IČ 28966465 na provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě „I/37 Velká Bíteš – ul. Tyršova, Lánice – novostavba dešťové
kanalizace za cenu 7.900 Kč bez DPH a uzavřít s ní Dohodu o podmínkách provedení záchranného
archeologického výzkumu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 1. 7. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 11/2016 KONANÉHO DNE 11. DUBNA 2016
• 1/11/16/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Pelána a Vojtěcha Pernicu.
• 3/11/16/ZM: schvaluje účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2015 k rozvahovému dni 31. 12.
2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2016
• 4/11/16/ZM: schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok
2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015
s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 5/11/16/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 3. 2016.
• 6/11/16/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 2/2016.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 7/11/16/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci FC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok
2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 390/16 ve
výši 480.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
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• 8/11/16/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok
2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1925/16 ve
výši 498.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 9/11/16/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok
2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1905/16 ve
výši 500.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 10/11/16/ZM: rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu
města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1890/16 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 11/11/16/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2182/16 ve výši 600.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2016
• 12/11/16/ZM: rozhoduje zařadit do zadání Změny č. 8 ÚP změny, které doporučila rada města
k jejich zařazení a jsou obsaženy v předložených materiálech v bodech 1-45 včetně rozšíření ploch
komunikací v bodě 18 na části parcel č. 33/3, 540, 539, 538, 537 a 536 v k.ú. Košíkov. Dále Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nezařadit do zadání Změny č. 8 ÚP změny uvedené v bodech
10, 11, 12, 36, 39 a 42.
• 13/11/16/ZM: rozhoduje přidělit v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 2016 finanční prostředky ve výši 400tis. Kč na výměnu oken v části objektu ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2016
• 14/11/16/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané mezi
městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749,
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako budoucím povinným ze služebnosti spočívající
ve zřízení a provozování stavby „Inteligentní dynamický zpomalovací semafor na silnic II/602 ve
Velké Bíteši“ na části pozemku p.č. 3005/17 ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká
Bíteš bezúplatně na dobu, po kterou bude budoucím oprávněným provozována stavba na pozemku
ve vlastnictví budoucího povinného.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 15/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3325 orná půda o výměře cca 1283 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 3325 orná půda o výměře cca
10 m2 za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 16/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. 2/5 části pozemku p.č. 3366 orná půda o výměře cca
37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související
s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
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• 17/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865
m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 18/11/16/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní o úplatném nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 4062/1 orná půda o výměře 1031 k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,Kč/m2 s podmínkou, že před uzavřením kupní smlouvy dojde k výmazu zástavního práva smluvního
a zákazu zcizení nebo zatížení pozemku p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 19/11/16/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě za účelem směny
- části p.č. 4105 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4105/2) orná půda o výměře 475 m2
- části p.č. 4105 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4105/3) orná půda o výměře 420 m2
- části pozemku p.č. 2920/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m2
- části pozemku p.č. 4147 orná půda o výměře cca 1100 m2
- pozemku p.č. 1508 ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m2
- pozemku p.č. 1510 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
- pozemku p.č. 1509/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2
- pozemku p.č. 4138 orná půda o výměře 4902 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za
- část p.č. 4106 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4106/2) orná půda o výměře 134 m2
- část p.č. 4103/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4103/4) orná půda o výměře 256 m2
- část p.č. 2874/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 2874/5) vodní plocha, koryto vod. toku umělé
o výměře 238 m2
- část p.č. 4087/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4087/4) orná půda o výměře 765 m2
- část p.č. 4085/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4085/4) orná půda o výměře 665 m2
- část p.č. 4086/9 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4086/11) ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
29 m2
- část p.č. 4086/10 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4086/12) ostatní plocha, neplodná půda o výměře
21 m2
- část p.č. 4103/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4103/1) orná půda o výměře 376 m2,
- část p.č. 2874/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 2874/4) vodní plocha, tok umělý o výměře
275 m2,
- část p.č. 4087/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4087/1) orná půda o výměře 1810 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že rozdíl ve výměrách pozemků bude řešen doplatkem městu
Velká Bíteš ve výši 120,- Kč/m2. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany
rovným dílem.
K části pozemku p.č. 4147 v k.ú. Velká Bíteš bude bezúplatně zřízeno ve prospěch Města Velká
Bíteš budoucí věcné břemeno spočívající v uložení, provozování a údržbě inženýrské sítě na dobu
životnosti inženýrské sítě.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
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• 20/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4680 orná půda o výměře 1003 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 4680 orná půda o výměře 9012
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související
s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 21/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2438/5 trvalý travní porost o výměře cca
831 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související
s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 22/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4597 orná půda o výměře cca 346 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí
pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 23/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3257 orná půda o výměře 11 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 3257 orná půda o výměře 451 m2 v k.ú.
Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 24/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3256 orná půda o výměře cca 33 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí
pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 25/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3255 orná půda o výměře cca 50 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí
pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 26/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4673 orná půda o výměře cca 658 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí
pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 27/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3365 orná půda o výměře cca 9 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí
pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 28/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4674 orná půda o výměře cca 1731 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí
pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
• 29/11/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3291 orná půda o výměře cca 467 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí
pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2017
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• 30/11/16/ZM: volí členem osadního výboru v části města Ludvíkov Ing. Miroslavu Řezníčkovou.
• 31/11/16/ZM: bere na vědomí zápisy č. 9/2015 a 10/2016 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaných dne 24. 2. 2016 a 14. 3. 2016 s tím, že bude vedením města
iniciována pracovní schůzka za účelem objasnění hospodaření Informačního centra a Klubu kultury
ve složení starosta města, předseda kontrolního výboru, ředitel ICKK. Písemná informace z tohoto
jednání bude podána členům zastupitelstva města.

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 12/2016 KONANÉHO DNE 13. ČERVNA 2016
• 1/12/16/ZM: určuje ověřovateli zápisu Aloise Špačka a Jana Vrbu.
• 3/12/16/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 30 mil. Kč na profinancování zasíťování pozemků a vybudování infrastruktury v lokalitě „Babinec“ ve Velké Bíteši
s Komerční bankou, a. s., se sídlem: Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle
předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 6. 2016
• 4/12/16/ZM: bere na vědomí úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření města č. 3/2016, schváleného radou města dne 25. 4. 2016.
• 5/12/16/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 4/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 6. 2016
• 6/12/16/ZM: bere na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 31. 5. 2016.
• 7/12/16/ZM: rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na
rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2325/16 ve výši 95.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 6. 2016
• 8/12/16/ZM: rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2482/16 ve výši 70.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 6. 2016
• 9/12/16/ZM: rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na
rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3245/16 ve výši 250.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 6. 2016
• 10/12/16/ZM: rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3490/16 ve výši 320.000
Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 6. 2016
• 11/12/16/ZM: rozhoduje poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3528/16 ve výši 400.000
Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 6. 2016
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• 12/12/16/ZM: rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města
Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3352/16 ve výši
140.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 6. 2016
• 13/12/16/ZM: bere na vědomí zápis č. 6/2016 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš konaného dne 23. 5. 2016.
• 14/12/16/ZM: schvaluje Stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2016
• 15/12/16/ZM: rozhoduje nezařadit do zadání Změny č. 8 Územního plánu města Velká
Bíteš dílčí změnu, spočívající ve změně využití části pozemku p.č. 4438 - orná půda v k.ú.
Velká Bíteš o výměře cca 2000 m2, na zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech, dle
požadavku.
16/12/16/ZM: rozhoduje nezařadit do zadání Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš dílčí
změnu, spočívající ve změně využití pozemku p.č. 3780 - orná půda v k.ú. Velká Bíteš o výměře 6342
m2 v lokalitě Karlov, na zastavitelnou plochu průmyslové výroby a skladů resp. dopravy a skladů,
dle požadavku.
• 17/12/16/ZM: po projednání podkladů předložených pořizovatelem schvaluje, podle § 47 odst.
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu se zákonem o obcích, zadání Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš s úpravou
a doplněním dle předloženého upraveného návrhu zadání.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 15. 7. 2016
• 18/12/16/ZM: rozhoduje podle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš, v rámci které bude na základě podnětu města Velká Bíteš řešena dílčí
změna ÚP, která spočívá ve změně podmínek využití území pro zastavitelnou plochu pro občanskou
vybavenost Ov, která je v platném územním plánu vymezena v lokalitě Za Loukama na pozemku
p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš ustanovuje starostu Ing. Milana Vlčka „určeným zastupitelem“
ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 31. 8. 2016
• 19/12/16/ZM: rozhoduje podle § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení nového Územního
plánu Velká Bíteš z vlastního podnětu.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš ustanovuje starostu Ing. Milana Vlčka „určeným zastupitelem“
ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování nového Územního plánu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 31. 7. 2016
• 20/12/16/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 168 ostatní plocha o výměře 67
m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 7. 2016
• 21/12/16/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 1235/2 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 226 m2 a části pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 3600
m2 vše v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2016
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• 22/12/16/ZM: rozhoduje schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/1968/2016-BZRM,
a to k pozemku parc. č. 852/3 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro
ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. této
smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 23/12/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6 trvalý travní porost o výměře
143 m2, p.č. 2535/7 trvalý travní porost o výměře 809 m2, p.č. 2535/28 travní porost o výměře 105
m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související
s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 24/12/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865
m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/21, id. 1/21, id. 1/42, id. 1/42, id. 1/21, id. 1/84, id. 1/84, id. 2/42, id. 1/21, id. 2/42, id. 1/84,
id. 1/84
b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/21, id. 1/21, id. 1/42, id. 1/42, id. 1/21, id. 1/84, id. 1/84, id. 2/42, id. 1/21, id. 2/42, id. 1/84,
id. 1/84
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 25/12/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3326 orná půda o výměře cca 427 m2
a část pozemku p.č. 3254 o výměře cca 343 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 26/12/16/ZM: rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/10 orná půda o výměře 122 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 1239/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 122 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že město Velká Bíteš uhradí náklady související
se směnou pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 27/12/16/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje bytové jednotky č. 278/23 v budově
č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu
č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 6120/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6120/71470
v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 761.430,- Kč se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč byly doručeny 4 nabídky kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od
ve výši 1.152.000,- Kč,
ve výši 950.100,- Kč,
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ve výši 909.069,- Kč,
ve výši 1.065.400,- Kč,
c) rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/23 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci
Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši
id. 6120/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6120/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu1.152.000,- Kč s tím,
že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) nepřijímá nabídku kupní ceny
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 28/12/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemky p.č. 4682/1 orná půda o výměře 5867 m2 a p.č.
4682/2 orná půda o výměře 2849 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 25,- Kč/m2.
Náklady související s výkupem pozemků hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 29/12/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 1269 zahrada o výměře cca 55 m2
v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že město na své náklady zajistí
a vybuduje nové oplocení včetně podezdívky a nové brány na pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš.
Náklady související s výkupem části pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 30/12/16/ZM: rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/119 orná půda o výměře 721 m2 a část pozemku p.č. 2539/122 oddělenou geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označenou p.č.
2539/122 orná půda o výměře 681 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za id.
½ pozemku p.č. 2111/2 trvalý travní porost o výměře 223 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví
města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1.682.400,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš tak,
že před podpisem směnné smlouvy bude uhrazeno 900.000,- Kč a nejpozději do 31.10.2016 bude
uhrazeno 782.400,- Kč. V případě, že nebude doplatek v plné výši uhrazen nejpozději do 31. 10.
2016, může město Velká Bíteš od směnné smlouvy odstoupit.
Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným
dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 31/12/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. 3/5 části pozemku p.č. 3366 orná půda o výměře cca
37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související
s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 32/12/16/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 4689 orná půda o výměře cca 199 m2 z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4690 orná půda o výměře cca 199 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 33/12/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 1328/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2271-45/2016 a nově označenou p.č. 1328/8 trvalý travní porost o výměře 140 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
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• 34/12/16/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/114
oddělené geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označené p.č. 2539/114 orná půda
o výměře 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem
kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku
do svého vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující
městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena
1 nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od,
c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/114 oddělenou geometrickým plánem č. 2223124/2015 a nově označenou p.č. 2539/114 orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za
cenu 1.368,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do
sedmi let od nabytí pozemku do svého vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto
pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, s tím, že náklady na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 35/12/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2253/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2208-115/2015 a nově označenou p.č. 2253/8 orná půda o výměře 58 m2 v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
• 36/12/16/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané mezi
Městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš jako
budoucím oprávněným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33
Jihlava jako budoucím povinným spočívající ve zřízení a provozování stavby „ VELKÁ BÍTEŠ – ul.
Hybešova – Chodník a dešťová kanalizace“ na části pozemku p. č. 3018/1 ostatní plocha, silnice
v k. ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš bezúplatně na dobu, po kterou bude budoucím oprávněným
provozována stavba na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 10. 2016
• 37/12/16/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi
městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako
oprávněným, a Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem v Novém Hradci Králové,
Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, jako obtížený, spočívající ve zřízení, provozování, údržby a opravy výustního objektu kanalizace „ VELKÁ BÍTEŠ – ul. Růžová – dešťová
kanalizace na části pozemku p. č. 3018/1 vodní plocha, koryto vodního toku v k. ú. Velká Bíteš, obec
Velká Bíteš úplatně na dobu životnosti stavby, po kterou bude oprávněný služebnost dle této smlouvy
přijímat a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 10. 2016
• 38/12/16/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o zřízení Městské policie Velká Bíteš
ke dni 1. 1. 2017.
odpovědnost: tajemnice termín: 30. 6. 2016
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 30. července oslaví Dana a Antonín Božkovi z Velké
Bíteše zlatou svatbu. K tomuto výročí jim přejeme vše
nejlepší do dalších 50ti let.
„Drazí rodiče, dnes Vaše láska získala zlatou medaili
a my jsme neskutečně šťastni, že s Vámi smíme tento
moment, tolik výjimečný pro celou naši rodinu, oslavit!
Z celého srdce Vám gratulujeme, jste nám skvělým příkladem do života! Krásnou zlatou svatbu!“
Děti Antonín, Dana a Kateřina s rodinami

Dne 30. června uplynul rok od úmrtí paní Ludmily Janečkové z Košíkova. Vzpomínají kamarádky
Hanka, Jarka, Jana, Katka a Jarmila.

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledáme automechanika na hlavní pracovní poměr do provozovny Horácké autodružstvo
Velká Bíteš, praxe výhodou nikoli podmínkou. Bližší informace na tel. 608 666 327, životopis zasílejte na email hadvb@horacke-vm.cz.
Mladá rodina koupí RD ve Velké Bíteši, možno k rekonstrukci. Tel. č. 603 222 210.
Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro září 2016: 18. srpna 2016. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Osová Bítýška 303
Tel.: 566 536 712, 733 610 662

www.bsmile.cz

Našim pacientům přejeme příjemné prožití
letní dovolené, hodně sluníčka a stálý úsměv.
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Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince!
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby
v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz
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Komerční sdělení / Inzerce

Téma fotografické soutěže:

Architektura

Folklór

–1–

–2–

Lokalita fotografické soutěže:
Pravidla
• Každý účastník může zaslat maximálně tři fotografie.
• Fotografie zasílejte v dostatečné kvalitě (ve formátu JPEG),
aby je bylo případně možné vytisknout minimálně na
formát A4.
• Je nutné, aby v pojmenování fotografie bylo uvedeno,
kde byla fotografie pořízena - Náměšť nad Oslavou (NnO)
nebo Velká Bíteš (VB).
• Fotografie zasílejte na e-mail: soutez.foto1@seznam.cz
• Fotografie pojmenujte v tomto pořadí a formátu:
Příjmení_Jméno_číslo kategorie_NnO nebo VB
• Soutěžní fotografie se budou alespoň jednou týdně vkládat
do fotogalerie, kterou naleznete: www.rajce.idnes.cz
• Účastníci soutěže mladší 18 let do e-mailu přidají souhlas
rodičů či zákonného zástupce, bez něj nemohou být
zařazeni do soutěže.

Hodnocení soutěže
Soutěžní snímky budou hodnoceny tříčlennou, nezávislou
a odbornou porotou. Deset nejlepších fotografií z každé
kategorie a z každého města zvlášť, budou zařazeny do
velkého finále. V každé kategorii budou první tři oceněni.

Velká Bíteš

Náměšť nad Oslavou

–1–

–2–

Věková kategorie:
10 – 15 let
–1–

16 – 20 let
–2–

21 let a starší
–3–

Více informací na:

Slavnostní vyhlášení soutěže: čtvrtek 1. prosince 2016
v 17.00 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši.
Na vítěze čekají ceny nejen pro fotografy
(fotoaparát, foto tiskárna…), ale i ceny v podobě spotřební
elektroniky (tablet, „chytrý“ telefon…) a spoustu dalších.
Ze zaslaných fotografií bude začátkem roku 2017 ve výstavní
síni Klubu kultury nainstalována 14ti denní výstava.

jedinečná a pohostinná

Do velkého finále jdou fotografie za každé město zvlášť,
ale hodnoceny budou již hromadně!
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