ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Srpen 2014
Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana ve Velké Bíteši.

Foto: Tomáš Škoda

pátek 5. září 2014 Městské muzeum ve Velké Bíteši
17.00 hodin | Velkobítešská městská kniha z roku 1414 - historické souvislosti vzniku, obsahu i tradice
Formou besedních vstupů vystoupí Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D, Mgr. Martin Štindl, Ph.D. a Jan Zduba

18.00 hodin | NÁMĚSTÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Vernisáž výstavy k příležitosti 600 let Městské knihy Bítešské a oslav otevření rekonstruovaného náměstí.

sobota 6. září 2014 Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉHO MASARYKOVA NÁMĚSTÍ

12.45 hodin | BIG BAND ZUŠ SmetANovA BrNo
13.30 hodin | SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉHO NÁMĚSTÍ
15.00 hodin | DĚTSKÉ DISKOHRÁTKY (písničky a soutěže pro děti) – Český Animační Team
16.00 hodin | MICHAL DAVID a host VENDULA PŘÍHODOVÁ
17.00 hodin | DĚTSKÉ DISKOHRÁTKY (písničky a soutěže pro děti) – Český Animační Team
17.30 hodin | KRONEK ALBAND / Ex KERN /
19.00 hodin |
20.30 hodin |

DAVID KRAUS s kapelou
VŠICHNI SVATÍ

Moderátor: Martin Hrdinka

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HISTORICKÝCH VELOCIPEDŮ - IX. ROČNÍK
10.00 hodin
10.15 hodin
13.15 hodin
14.30 hodin
16.30 hodin

|
|
|
|
|

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ IX. ROČNÍKU MISTROVSTVÍ ČR HISTORICKÝCH VELOCIPEDŮ
Závod Velká Bíteš – Osová Bítýška – Velká Bíteš
JÍZDA ELEGANCE
BÍTEŠSKÁ MÍLE
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IX. ROČNÍKU MISTROVSTVÍ ČR HISTORICKÝCH VELOCIPEDŮ
Moderátor: Vojta Polanský

neděle 7. září 2014 Dolní mlýn (Knollův mlýn)
9.00 hodin | VÝLETNÍ AKCE S DOPROVODNÝM PROGRAMEM NA DOLNÍM (KNOLLOVĚ) MLÝNĚ
Ukázka mletí a vysévání, výstava – mlýny a řemesla, dílničky – výrobky ze dřeva a pletené výrobky.
Odpoledne a večer posezení s country kapelou.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
skončil červenec a s ním doputovala do svého cíle i rekonstrukce horní části náměstí. Výsledky stavby jsou pro
každého z nás patrné již na první pohled. Přestupní terminál, který zde bude sloužit další léta zejména autobusové dopravě se velmi zdařile a citlivě začlenil do vlastního prostoru
Masarykova náměstí. Procházející lidé se učí využívat pro
svoje trasy náměstím promenádu terminálu a rovněž děti
ocenily v parných červencových dnech zde instalovanou novou skupinu vodních výtrysků. Náměstí, dle mého názoru,
znovu ožilo a navíc, s novou kvalitou. Nejedná se pouze
o estetickou záležitost, ale především o lepší dopravní funkčnost jednotlivých ploch a součástí severní části náměstí. Pro
vedení radnice je tento kvalitní výsledek především symbolickým vzorem pro stejné pokračování
úprav města i mimo jeho centrum. Pro občany možným impulsem k úpravám okolí kolem svých
rodinných a bytových domů. Vždyť například posekání trávy bezprostředně za plotem vlastního
domu na městském pozemku a nečekání na technické služby města by znovu po létech mohlo být
zřetelnou pomocí občanů městu při zlepšování stavu veřejných prostranství bítešských ulic.
Od prvního srpna je obnovena autobusová doprava na náměstí, a to i přes skutečnost,
že rekonstrukce jižní části náměstí se do svého konce dostane až v závěru tohoto měsíce.
I v této části náměstí je tempo stavebních prací stále velmi solidní. Stavbaři se museli v minulém měsíci vyrovnat jak s koordinací se závěrečnými pracemi na terminálu, tak rovněž
s dodatečnou přeložkou vodovodního řadu v úseku od Restaurace U Raušů po květinářství
Flouma. K častým dotazům občanů na nově osazované stromy na náměstí bych chtěl sdělit,
že jak v severní, tak i v jižní části náměstí bude s ohledem na vegetační termíny výsadby dřevin,
dokončeno osázení stromů v plánovaném rozsahu a velikosti do konce října letošního roku.
Stavební práce během července nepolevily ani na dalších akcích města. V Nové Čtvrti
ukončil EON pokládku elektrických rozvodů a stavební firma JCZ začala pracovat na
úpravě komunikace. Po provedení nových dešťových vpustí, budou založeny silniční obrubníky a obnoven živičný kryt vozovky v úseku od ulice Vlkovské po Tišnovskou. Chodníkové plochy budou v tomto úseku zatím provedeny ve štěrkodrti. Definitivní povrchy pak
budou provedeny společně s rekonstrukcí sítí a opravou komunikačních ploch ve zbývající
části Nové Čtvrti v příštím roce. Tolik potřebné generální opravy střech se po mnoha letech
konečně dočkají i obyvatelé městských bytových domů na Návrší. Na základě soutěže letos
u jedné z nich a v příštím roce u zbývajících dvou provede příslušné stavební práce firma
Rössler-stavitelství z Dolní Libochové. V tomto případě mě zamrzelo, že bítešští podnikatelé nevyužili možnosti ucházet se o tuto stavební zakázku v opakovaném výběrovém
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řízení. Rovněž oprava ZUŠ na ulici Hrnčířské, kterou na základě další soutěže provádí firma
Ncorp, se rozběhla podle představ majetkového odboru. V letošním roce byla za využití
dotací na památkově chráněné objekty, naplánována první etapa prací, a to vybourání konstrukcí podlah v části přízemí ZUŠ včetně koncertního sálu a provedení nových odvětrávaných podlah. Další stavbou, která je během prázdnin intenzívně realizována, je akce stavebních úprav SOŠ Jana Tiraye na Tyršové ulici. Zde po dokončení úprav vznikne v novém
školním roce zázemí pro studenty i pedagogy školy po přestěhování střediska praktického
vyučování ze stávající budovy SOŠ v Lánicích 300.
V poslední době se na nás obracejí obyvatelé sídliště U Stadionu se svými náměty pro zlepšení
celkové situace na sídlišti, zejména pak při dobudování veřejného osvětlení a parkovacích míst.
Zvláště druhý problém je poměrně značný a ani jednání s vedením společnosti ITW Pronovia
zatím nezaručují občanům návrat k „normálu“ při parkování. Problémem je parkování velkého
množství zaměstnanců této společnosti na běžných parkovacích místech pro rezidenty sídliště.
Na základě několika jednání vedení společnosti ITW Pronovia do dnešního dne částečně vyřešilo
parkování svých zaměstnanců zvýšením počtu parkovacích míst ve vlastním areálu, pronájmem
míst u sousední firmy PKS a dále urychlením přípravy realizace více jak třiceti parkovacích míst
na vlastní cestě mezi ITW Pronovia a BDS. I přes tato opatření však město hledá svoji cestu řešení,
spočívající s největší pravděpodobností v omezení parkování dojíždějících zaměstnanců firmy
v bezprostředně sousedící části sídliště U Stadionu. Konečná varianta řešení by pak měla být projednána na radě města v měsíci září. Představa dobudování systému veřejného osvětlení hlavního
městského sídliště byla již projednána majetkovým odborem s technickými službami. Rozsah
a termíny realizace budou veřejnosti předloženy rovněž v průběhu září letošního roku.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás všechny pozval na akce programu oslav 600. výročí založení nejstarší městské knihy v našem městě, který se uskuteční pod organizací Informační centrum
a Klub kultury v prvním zářijovém víkendu. V jeho rámci zejména pak na slavnostní otevření zrekonstruovaného Masarykova náměstí včetně doprovodného kulturního programu
a Mistrovství ČR historických velocipedů v sobotu 6. září.
Milan Vlček, starosta

ZVEME VÁS
Od 5. srpna do 28. srpna 2014
„PŘÁTELSTVÍ BÁSNÍKA OTOKARA BŘEZINY A SOCHAŘE FRANTIŠKA BÍLKA“
Putovní výstava přibližující divákovi vzájemnou propojenost dvou významných umělců,
provázející jejich básnickou a výtvarnou tvorbu.
Menší výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
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Středa dne 6. srpna 2014 v 10.00 hodin
„ŽIVOTOSPRÁVA PRO MOZEK A PAMĚŤ“
Přednáška z cyklu vzdělávacích seminářů pro seniory s názvem „Letní škola seniorů Kraje
Vysočina“. Vstupné pro seniory zdarma.
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Krajský úřad Kraje Vysočina spolu s Informačním centrem a Klubem kultury
Neděle dne 10. srpna 2014 od 14.00 do 18.00 hodin
POSEZENÍ PŘI DECHOVCE
Účinkují: od 14.00 do 16.00 dechová hudba „Podhorácká muzika“, od 16.00 do 18.00
dechová hudba „Doubravěnka“.
Před Kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do sálu KD.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
15. srpna – 17. srpna 2014
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY S PETEREM DVORSKÝM
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury a Město Velká Bíteš
Neděle dne 17. srpna 2014 v 18.00 hodin
KONCERT ABSOLVENTŮ PĚVECKÝCH KURZŮ POD VEDENÍM
PETERA DVORSKÉHO
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš, vstupné zdarma
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury a Město Velká Bíteš
Středa dne 20. srpna 2014 v 10.00 hodin
„ZÁKLADY ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY“
Přednáška z cyklu vzdělávacích seminářů pro seniory s názvem „Letní škola seniorů Kraje
Vysočina“. Vstupné pro seniory zdarma.
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Krajský úřad Kraje Vysočina spolu s Informačním centrem a Klubem kultury
Středa dne 20. srpna 2014 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání u dobré kávy.
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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Pátek dne 29. srpna 2014 od 9.00 do 15.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mateřská škola U Stadionu
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Sobota dne 30. srpna 2014 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE „VZHŮRU K PRAMENŮM“ – K PRAMENI CHVOJNICE
Pramen Chvojnice podle mapy je někde na přítoku do rybníčka u myslivny u silnice na
Náměšť, poblíž průmyslové zóny.
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Neděle dne 31. srpna 2014 v 16.00 hodin
KONCERT PAVLA HELANA
Před Kulturním domem, Vlkovská 482
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do restaurace „Naše bítešská“.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

POUŤ V KOŠÍKOVĚ
Pátek dne 22. srpna 2014 ve 20.00 hodin
POUŤOVÁ ZÁBAVA V KOŠÍKOVĚ SE SKUPINOU KRISTOVY LÉTA
Sobota dne 23. srpna 2014 ve 20.00 hodin
POUŤOVÁ ZÁBAVA V KOŠÍKOVĚ SE SKUPINOU PIKARDI
Neděle dne 24. srpna 2014 v 9.30 hodin
POUTNÍ MŠE V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Neděle dne 24. srpna 2014 od 16.00 do 20.00 hodin
POUŤOVÁ ZÁBAVA V KOŠÍKOVĚ S DECHOVOU HUDBOU GALÁNI
Lunapark s autodromem a občerstvení zajištěno.
Organizuje: SDH Košíkov

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI ZÁŘÍ:
Pondělí dne 1. září 2014 v 16.00 hodin
Přednáška – ELEKTRONICKÁ AUKCE na dodávku elektřiny a plynu
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482
Více informací na www.chciusporu.cz, tel. 602 381 492
Organizuje: Eduard Rovenský, energetický konzultant společnosti Terra Group Investment, a.s.

6

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Srpen 2014

Pondělí dne 1. září a 8. září 2014 od 14.00 do 16.30 hodin
NÁBOR NOVÝCH CVIČENEK MODERNÍ GYMNASTIKY
Další nábor každé pondělí ve sportovní hale TJ Spartak, kdy budou pokračovat pravidelné
tréninky oddílu.
Organizuje: TJ Spartak
Úterý dne 2. září 2014 v 17.00 hodin
„KROJOVANÉ PANENKY“
Vernisáž výstavy krojovaných panenek ze sbírky Marie Žilové a Evy Jurmanové.
Výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Pátek dne 5. září 2014 v 17.00 hodin
„VELKOBÍTEŠSKÁ MĚSTSKÁ KNIHA Z ROKU 1414 - HISTORICKÉ SOUVISLOSTI
VZNIKU, OBSAHU I TRADICE“
Formou besedních vstupů vystoupí Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D a Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
Výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Pátek dne 5. září 2014 v 18.00 hodin
„NÁMĚSTÍ V PROMĚNÁCH ČASU“
Vernisáž výstavy k příležitosti 600 let Městské knihy bítešské a oslav otevření rekonstruovaného náměstí.
Malý výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Sobota dne 6. září 2014 od 10.00 do 22.00 hodin
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉHO MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
+ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HISTORICKÝCH VELOCIPEDŮ - IX. ROČNÍK
V programu vystoupí: Michal David a host Vendula Příhodová, David Kraus s kapelou,
J. A. Kronek – ALBAND, Všichni svatí, Český animační team.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 7. září 2014 od 9.00 hodin
VÝLETNÍ AKCE S DOPROVODNÝM PROGRAMEM NA DOLNÍM
(KNOLLOVĚ) MLÝNĚ
Harmonogram akce:
1.
Zahájení: 9.00 hod. – projekce – záznam vystoupení dětí ze základní školy
s pásmem o mlýnech
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Ukázka mletí a vysévání – PhDr. Radim Urbánek, ředitel – Muzeum Vysoké Mýto
Přednáška s projekcí
9.30 – 10.30
Vysévání
10.30 – 12.30
Přednáška s projekcí
14.00 – 15.00
Vysévání
15.00 – 17.00
3.
Dílnička – výrobky ze dřeva – Lubomír Fuchs
10.00 – 17.00
4.
Dílnička – pletené výrobky – sláma – ošatka – Barbora Hrdinová 10.00 – 17.00
5.
Odpoledne a večer s country kapelou
15.00 – 22.00
Další podpůrné akce:
1.
Ukázka kutí koní
2.
Výstava – mlýny a řemesla (historické fotografie mlýnů, faksimile mlynářského
řádu, faksimile zápisu z první městské knihy, zápisy z vodní knihy)
3.
Ukázka předení nebo tkaní
4.
Svezení na koních (odměna pro děti, které projdou všemi dílničkami a dostanou
razítka)
Vyprávění krajánka, malíře a spisovatele Vládi Jandy - pro děti - Na tom Bošileckém
mostku, pro dospělé - Mlýny na Zlaté stoce, prodej knih s autorským podpisem a výstavka
obrázků a ilustrací. Občerstvení zajištěno. Parkování automobilů na příjezdové komunikaci
k lomu Colas z Křoví.
Více informací: Ing. Milada Vaňková, tel. 776 850 277, email: milada.vankova@seznam.cz
2.

Od 8. září do 19. září 2014
HODOVÁ VÝSTAVA S NÁZVEM „STOPOU KARLA MAYE“
Výstava malíře a ilustrátora Miroslava Pospíšila, doplněná o ukázky ze sbírek mayologa Jana Kotena.
Slavnostní vernisáž se bude konat v pondělí 8. září v 17.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hod., v sobotu 13. září od 13.00 do 17.00 hod.
a v neděli 14. září od 10.00 do 18.00 hod.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa 10. září - středa 17. září 2014
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s městem Velká Bíteš, rychtářem a rychtářkou, prvním stárkem a stárkou, bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobítešska
a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou na
Tradiční bítešské hody.
STŘEDA 10. ZÁŘÍ
17.00 hod.
ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ
STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby GALÁNI na Masarykově náměstí a otvírání hodových sklípků
8
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19.00 hod.

TATABAND a jeho dixilend pod vedením Josefa Kučery hraje
ve sklípku „na Pětce“

ČTVRTEK 11. ZÁŘÍ
19.00 hod.
Vystoupení skupiny ŽALOZPĚV ve sklípku „na Pětce“ a host Luboš
Hrdlička – zakladatel skupiny Nezmaři
19.00 hod.
Hraje mexická kapela MARIACHI ESPUELAS na terase Bowling Baru
PÁTEK 12. ZÁŘÍ
17.00 hod.
18.30 hod.

20.00 hod.
21.00 hod.
19.00 hod.

KŘEST HVĚZDY zpěváka Romana Horkého, kmotrem hvězdy
bude Ilona Csáková, následovat bude koncert skupiny KAMELOT
na Masarykově náměstí na hlavním pódiu pod májí
Show NOTY Z FILMŮ - hity z populárních zahraničních i českých
filmů (účinkují: Roman Vojtek, Šárka Marková, Jan Urban, Hynek
Svrček, Kateřina Nováková, Gabriela Urbánková a další) na hlavním
pódiu pod májí
Koncert ABBA STARS na hlavním pódiu pod májí
Koncert 80´s FACTORY na hlavním pódiu pod májí
Posezení u cimbálu s CIMBÁLOVOU MUZIKOU STANISLAVA
GABRIELA ve sklípku „na Pětce“

SOBOTA 13. ZÁŘÍ
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XII. ročník folklorního festivalu
Přehlídka souborů a krojovaných skupin z Podhorácka, sousedních regionů a hostů
na hlavním pódiu pod májí. V programu vystoupí také folklorní soubor Vargovčan z Hanušovce nad Topľou a folklorní soubor Lučina z Brna
19.00 – 21.00 hod. Vystoupení dechové hudby DOUBRAVĚNKA na hlavním pódiu
pod májí
21.00 – 23.00 hod. Vystoupení dechové hudby BOBRŮVANKA na hlavním pódiu
pod májí
19.00 – 24.00 hod. CIMBÁLOVÁ MUZIKA „ŠPUNT“ ve sklípku „na Pětce“
19.00 – 24.00 hod. CIMBÁLOVÁ MUZIKA „ŠMYTEC“ ve sklípku „U Hasičů na Sedmičce“
15.00 hod.
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE na farní zahradě. Sedm sportovních soutěží
pro děti od 5 do 14 let rozhodne, kdo je bítešským borcem.
16.00 hod.
Posezení s country skupinou „NacoNoty“ před kulturním domem
18.30 hod.
Koncert - Duo Siempre Nuevo s mezzosopranistkou Barborou Poláškovou „Guitarra cantante“ na nádvoří ZUŠ
NEDĚLE 14. ZÁŘÍ
8.00 – 9.00 hod.
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele za účasti
krojované chasy
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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9.00 – 11.00 hod.
9.30 – 11.30 hod.
12.00 – 12.15 hod.
13.30 hod.
13.30 hod.
15.00 hod.

16.00 – 16.45 hod.
16.00 – 20.00 hod.
16.00 – 20.00 hod
16.00 hod.

STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové hudby GALÁNI
Vystoupení dechové hudby HORANKA na hlavním pódiu pod májí
KOLEČKO PRO CHASU na hlavním pódiu pod májí
KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM od kulturního domu na Masarykovo náměstí. V průvodu půjde i skupina historického šermu Taranis.
BÍTEŠANÉ POD HODOVÓ MÁJÓ – taneční a písňový program národopisného souboru BÍTEŠAN
TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy s rychtářem
a právem: Česká beseda, první stárek předává dožínkový věnec,
Moravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění.
Hraje dechová hudba LIDUŠKA na hlavním pódiu pod májí
Vystoupení skupiny historického šermu TARANIS za „Starou poštou“
Posezení u cimbálu S CIMBÁLOVOU MUZIKOU JAROSLAVA
ČECHA ve sklípku „na Pětce“
CIMBÁLOVÁ MUZIKA „PÚČIK“ ve sklípku „U hasičů na Sedmičce“
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY před sklípkem „na Pětce“

STŘEDA 17. ZÁŘÍ
17.00 hod.
KÁCENÍ MÁJE
19.00 hod.
HODOVÉ DOZVUKY se skupinou NOTABENE ve sklípku
„na Pětce“
Sobota a neděle 13. - 14. září 2014
HODOVÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Pro veřejnost bude výstava přístupna v sobotu od 8.00 do 18.00 hodin a v neděli od 8.00 do 17.00
hodin. Na výstavě je možno zakoupit kvalitní chovná zvířata pro doplnění vlastních chovů.
Výstavy se konají v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č. 55.
Organizuje: Český svaz chovatelů, Základní organizace Velká Bíteš
Pátek až neděle 12. – 14. září 2014
VÝSTAVA BONSAJÍ
Nádvoří Základní umělecké školy, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Otevřeno: Pátek 11.00 – 14.00 hod. - prohlídka pro školy
		
14.00 – 22.00 hod. – otevřeno pro veřejnost
		
od 20 hodin seminář o tvarování bonsají
Sobota a neděle 10.00 – 18.00 hod. – otevřeno pro veřejnost
V průběhu celé výstavy ukázky tvarování bonsají, poradenská činnost, ukázky mimo bonsajové činnosti členů klubu.
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UZAVÍRKY MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
6. 9. 2014 a 12. – 14. 9. 2014
V sobotu 6. 9. 2014 (00.00 hod. – 24.00 hod.) platí úplné vyloučení individuální dopravy a linkové autobusové dopravy na Masarykově náměstí. NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BUDE V ULICI ZA POTOKEM.
Od pátku 12. 9. 2014 (00.00 hod.) do neděle 14. 9. 2014 (24.00 hod.) bude z důvodu
konání kulturních akcí UZAVŘENO celé Masarykovo náměstí. NÁHRADNÍ
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BUDE V ULICI ZA POTOKEM. Individuální doprava
bude povolena pouze v pátek 12. 9. 2014 do 15.00 hod.
Pondělí dne 29. září 2014 v 16.00 hodin
Přednáška – ELEKTRONICKÁ AUKCE na dodávku elektřiny a plynu
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482
Více informací na www.chciusporu.cz, tel. 602 381 492
Organizuje: Eduard Rovenský, energetický konzultant společnosti Terra Group Investment, a.s.

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města na svém jednání dne 23. 6. 2014 jmenovala na základě výběrových řízení na
další šestileté období dva staronové ředitele škol. V případě Základní školy Velká Bíteš,
Tišnovská 116 se vedení školy ujímá Mgr. Blanka Gaizurová, ZUŠ Velká Bíteš povede
František Kratochvíl. Členové RM vyjádřili spokojenost a poděkování oběma ředitelům
za vedení škol.
Zastupitelstvo města schválilo dne 21. 7. 2014 smlouvu o spolupráci se společností
NIMIRU, která hodlá vybudovat obchodní zónu včetně supermarketu za benzínovou stanicí BDS při ulici Vlkovská. Tato smlouva je posledním krokem k dokončení příslušného
územního řízení na tento soukromý developerský projekt.
Ve dnech 3. - 4. září 2014 proběhne výjezdní jednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Jihomoravském kraji. Většina členů
uvedeného výboru jsou bývalí nebo i stávající starostové obcí a měst. Při této příležitosti
se setká vedení města Velké Bíteše s cca 20 poslanci a členy výboru a následně uskuteční
prohlídku realizovaných projektů spolufinancovaných z prostředků ROP jihovýchod - Rekonstrukce Masarykova náměstí.
Milan Vlček, starosta
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice
referent/referentka odboru majetkového
Pracovní náplň: zejména vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města, příprava,
řízení a realizace určených investičních a neinvestičních akcí města, zadávání a kontrola
veřejných zakázek malého rozsahu, zajišťování agendy dotací, správa určeného majetku
města, příprava podkladů pro majetkoprávní úkony města, výběr místního poplatku za
užívání veřejného prostranství, zabezpečení agendy dle zákona o pohřebnictví.
Termín odevzdání přihlášky: do 25. 8. 2014 do 17.00 hodin.
Požadavkem je vysokoškolské vzdělání technického zaměření, stavební obor výhodou.
Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského
úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).
Radka Klímová, tajemnice

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠE ZEMANA
VE VELKÉ BÍTEŠI

Setkání s představiteli města v obřadní síni.
Foto: Tomáš Škoda
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V rámci své první oficiální třídenní návštěvy
Kraje Vysočina navštívil prezident České republiky Miloš Zeman v doprovodu hejtmana Jiřího
Běhounka v pátek 27. června 2014 Velkou Bíteš
a První brněnskou strojírnu.
Návštěva významné bítešské strojírenské firmy,
která je mimo jiné držitelem titulu Firma roku 2013
Kraje Vysočina a Firma roku 2012 České republiky,
byla po úvodním přivítání zahájena setkáním s managementem a zástupci odborů. Poté zamířil prezident do zkušebny letecké techniky, kde měl možnost
stát se na chvíli operátorem velínu s novým turbovrtulovým motorem. Na setkání se zaměstnanci
padly i dotazy na aktuální politickou pozici Česka
vůči Rusku, které je dnes největším exportním trhem strojírny. V samém závěru návštěvy předal
Milan Macholán, generální ředitel společnosti, dary
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prezidentovi a hejtmanovi. Jednalo se o odlitky
náhrad kolenních kloubů, které odlévá podniková slévárna přesného lití. „Pevně věříme,
že je pan prezident nebude potřebovat a že jeho
koleno se brzy uzdraví“, dodal k tomuto specifickému daru generální ředitel. Pan hejtman Běhounek, který je zkušeným ortopedem, ocenil,
že i takové výrobky vznikají v jím řízeném kraji.
Druhou zastávkou prezidenta a hejtmana ve
městě byla bítešská radnice. Před ní byli oba dva
hosté krátce po půl dvanácté přivítáni starostou
města Ing. Milanem Vlčkem a symbolicky chlebem a solí též krojovaným párem národopisného
souboru Bítešan. Následující půlhodina byla
prostorem pro setkání vzácné návštěvy se zastupiteli města, řediteli a vedoucími městských
organizací, zástupci Policie ČR, HZS a SDH,
bítešskými podnikateli a představiteli místního
veřejného života. Na závěr tohoto setkání se pan
Foto: Tomáš Škoda
prezident podepsal do Pamětní knihy města Zasazení prezidentské lípy.
a dekoroval Pamětní stuhou prezidenta republiky prapor města. Od starosty současně obdržel
dárkovou kazetu se symbolickým klíčem k branám města, který pro tuto příležitost vyrobil
Pavel Tasovský, umělecký kovář z nedaleké Náměště nad Oslavou. Během následující krátké
přestávky pak dále předal starosta panu prezidentovi a panu hejtmanovi další drobné dárky,
a to zejména výrobky z místních provozoven - řeznictví, pekařství a cukrárny.
Závěr návštěvy byl příležitostí pro osobní setkání přibližně dvou stovek občanů města
s panem prezidentem před bítešskou radnicí, kdy po úvodním projevu prezidenta byl dán
prostor dotazům občanů. Prvním příspěvkem v diskusi bylo krátké taneční vystoupení dětí
z Mateřské školy Masarykovo náměstí, které prezidentovi představilo jednu z významných
oblastí společenského života města – bítešský folklór.
Společné zasazení prezidentské lípy u východní kašny na náměstí panem prezidentem,
hejtmanem a starostou završilo návštěvu Velké Bíteše krátce po jedné hodině.
Milan Vlček, starosta

RADA MĚSTA JMENOVALA ŘEDITELE ŠKOL NA NOVÉ
ŠESTILETÉ OBDOBÍ
Na svém posledním červnovém jednání rada města jmenovala na další šestileté období dva staronové ředitele škol. Blanka Gaizurová bude i nadále ředitelkou Základní
školy Tišnovská 116 (bývalá Speciální škola) a František Kratochvíl bude pokračovat
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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ve vedení základní umělecké školy. Bítešští radní zároveň vyjádřili spokojenost a poděkování oběma ředitelům s tím, jak jsou obě školy vedeny.
Základní škola na ulici Tišnovská 116 vykazuje velmi dobré výsledky v péči o žáky,
kteří by nebyli schopni absolvovat standardní základní školní docházku. V letošním roce ve
škole proběhnou další stavební úpravy, které posílí její bezbariérovost. Umožní tak snazší
docházku i žákům s kombinovaným tělesným a mentálním postižením. Ředitelka školy
Blanka Gaizurová je mimořádně aktivní v získávání grantů a prostředků od sponzorů,
což se také daří. Právě díky nim škola například pořídila schodišťovou plošinu pro vozíčkáře a speciální relaxační místnost snoezelen.
Základní umělecká škola vychovává budoucí generace hudebníků a umělců. Její kapacita je neuvěřitelných 300 žáků a je plně využita. Škola pořádá řadu koncertů, pomáhá při
organizaci kulturních akcí ve městě a její budova je místem konání přednášek Bítešské akademie, kam přicházejí besedovat významní hosté. O letošních prázdninách začnou opravy
budovy školy, která je významnou památkou. Jako místostarosta bych chtěl ocenit spolupráci s řediteli všech škol ve městě, které si velmi vážím.
Tomáš Kučera, místostarosta

RADA MĚSTA připravuje změny PARKOVÁNÍ V LOKALITĚ
VLKOVSKÁ – U STADIONU
V návaznosti na zvyšování počtu zaměstnanců firmy ITW Pronovia vedení města
jednalo s touto firmou o vybudování nových parkovacích míst. Pronovia na tento
návrh zareagovala a zajistila parkování zaměstnancům v prostorách sousedního
areálu PKS.
Tento areál je jen o malý kousek dál než parkovací místa u přilehlých bytovek. Proto
vzniká otázka, jak ochránit obyvatele těchto bytovek a umožnit jim bezproblémové parkování. Na radě města jsme se proto opakovaně shodli na nezbytnosti regulovat parkování aut v této lokalitě. Naším cílem je najít uspořádání, které bude administrativně
jednoduché a zároveň místním obyvatelům zajistí, aby u svého domu našli parkovací
místo, když potřebují.
Nyní chceme dát občanům prostor k diskusi do konce srpna. Návrhy vyhodnotíme na
nejbližším jednání rady města. Děkujeme všem občanům, kteří nejsou lhostejní k dění
okolo sebe, i všem místním firmám za to, že lidem nabízejí pracovní příležitosti.
Ladislav Koubek, radní

DOPRAVA V BÍTEŠI BUDE BEZPEČNĚJŠÍ
Najezdím po českých zemích spoustu kilometrů, a tak vidím, co se děje na silnicích.
Tam, kde se dobře neplánovalo, jsou dopravní zácpy na denním pořádku. Provoz začíná
opět výrazně narůstat a v bezpečnosti máme stále co dohánět.
14
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Stejné záležitosti musíme řešit i na úrovních města. Podle mého názoru jsou v tomto
směru nejdůležitější tři priority:
1.
Vyřešení problematických křižovatek ve městě
2.
Posílení bezpečnosti chodců
3.
Omezení tranzitní dopravy a budování obchvatu města
Pokud jde o problematické křižovatky, mám na prvním místě na mysli křižovatku
ulic Růžová – Na Valech. Zde dochází k mnoha nepřehledným situacím. Proto je dobře,
že město vykoupilo dům, který do této křižovatky zasahuje. Pokud se podaří vykoupit
i domy sousední, bude to jen dobře, i když někteří lidé si myslí, že to není nezbytné. Kraj
Vysočina již souhlasil s vybudováním kruhové křižovatky, kterou bude financovat. My si
musíme dát záležet na tom, aby její parametry byly skutečně odpovídající a aby vyřešily
dopravní problémy v této lokalitě už natrvalo.
V oblasti bezpečnosti se toho v posledních letech udělalo nejvíc. Velmi dobrou službu
poskytují měřiče rychlosti a zpomalovací semafory na nejdůležitějších tazích městem. Klíčové bylo zejména vybudovat osvětlený přechod se semaforem u nové mateřské školky
v Lánicích. Myslím, že dalším krokem k posílení bezpečnosti jsou také opravy silnic. V posledních letech bezpečnost určitě posílilo i vymístění nákladní dopravy z náměstí. Městu se
navíc daří jednat s krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic, takže se v Bíteši opravují i silnice,
které nepatří do majetku města. Nyní o prázdninách startují opravy silnice č. 37 v úseku Za
Loukama, v přípravě je oprava Valů, kde je situace nejhorší.
Tranzitní dopravu mohou omezit dvě věci obchvat a regulace kamionů, které se vyhýbají
dálnici. Pokud jde o obchvat, již jednáme s majiteli pozemků v trase spojující tišnovskou a žďárskou výpadovku. Obchvat zde povede za areálem První brněnské strojírny. Totéž se děje na propojce rosické a náměšťské silnice. Velká Bíteš by se ale měla připojit i k úsilí zakázat kamionům
sjíždět z dálnice a objíždět placené úseky. Iniciativu v tomto směru začali vyvíjet představitelé
dvanácti obcí, kterými prochází silnice II/602, mezi nimi i Velké Bíteše a Velkého Meziříčí.
Pro současné zastupitele je doprava skutečnou prioritou. Přípravě obchvatu i řešení dalších kritických míst věnujeme velké úsilí. Věřím, že tomu tak bude i v následujících letech.
Ladislav Koubek, radní

VELKÁ BÍTEŠ UŠETŘILA MILIONY, „STAČILO“ ZMĚNIT
SMLOUVY
Velkobítešští radní v průběhu posledních tří let jako jednu ze svých priorit sledovali
zefektivnění hospodaření. Proto jsme podrobili revizi celou řadu smluv a dokumentů, které
radnici zavazují.
Místo dvou společností jedna
Jednu z nejvýraznějších úspor jsme dosáhli začleněním Lesů města Velká Bíteš, s.r.o. pod
Technické služby. Jen na osobních nákladech a provozu kanceláře po odečtení nákladů na
odbornou správu šetříme 700 000 Kč každý rok.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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S odstupem dvou let se ukázalo, že údajné nadprůměrné ceny za prodej dřeva z městských lesů nebyly pravda. Nyní se průměrná cena za prodej městského dřeva pohybuje
okolo 1616 Kč/m3 oproti ceně 1560 Kč/m3 z roku 2011, a to při stejné struktuře prodávaného dřeva a stejné průměrné ceně v rámci ČR.
Úspory za telefony, elektřinu a plyn
Další výraznou úsporou bylo sjednocení všech mobilních a pevných telefonních linek
pod jednu smlouvu. Například jen na základní škole za předchozího ředitele byly pro dva
služební telefony koupeny kupony za 45 000 Kč za rok. Po převedení na tarif a uzavření
rámcové smlouvy platíme za tyto dva telefony částku mezi jedním a dvěma tisíci za rok.
Celková úspora na pevných linkách činí 170 000 Kč ročně, na mobilních potom 250 000
Kč ročně.
Úsporu přinesla výměna kotlů v budově radnice a související změna režimu jejich obsluhy. Zde jsme dosáhli úspory ve výši cca 25000 Kč/rok.
Poslední z větších úspor byla dosažena centrálním nákupem elektřiny a plynu na burze
pro všechny organizace zřizované městem. Na plynu tak město ušetřilo dalších 300 000 Kč
a na elektrické energii cca 490 000 Kč.
I do budoucna chceme být co nejflexibilnější a hospodařit úsporně s majetkem,
který patří nám všem. Proto centralizujeme nákup významných položek za všechny organizace města a zveřejňujeme informace o veřejných zakázkách na internetových stránkách
města. Jen pro zajímavost: i díky výběrovému řízení se nám podařilo cenu severní části
rekonstrukce náměstí snížit ze 33 milionů na 19.5 mil. Kč. A přitom je její převážná část
hrazena z dotací.
Tomáš Kučera, místostarosta

AKCE „REKONSTRUKCE MASARYKOVA
NÁMĚSTÍ - PŘESTUPNÍ TERMINÁL VELKÁ BÍTEŠ“ v cíli

Tento projekt je podpořen Evropskou unií a je realizován v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Rekonstrukce severní strany Masarykova náměstí ve Velké Bíteši dospěla ke svému cíli.
Autobusová doprava, která byla v březnu z Masarykova náměstí dočasně vymístěna, se na
náměstí vrátí 1. srpna 2014. Autobusy však budou místo na jižní stranu náměstí zajíždět
k nástupním hranám na severní část náměstí. Zde jsou připraveny nástupní hrany kolem
tzv. „promenády“. Řidiči autobusů i cestující si tak budou postupně zvykat na novou organizaci autobusové dopravy, která s sebou nese i změnu směru jízdy na horní straně Masarykova náměstí. Celkové dokončení rekonstrukce Masarykova náměstí, tj. včetně jižní strany,
je plánováno do konce srpna.
Pavel Bednář, majetkový odbor města
16
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme naší kolegyni
Lence Plechaté k narození dcery
Klárky, která se narodila v úterý
24. června 2014 v Brně. Při narození malá Klárka vážila 3,93 kg
a měřila 53 cm. Na malou sestřičku
se doma těšil dvouapůlletý Patrik
a tatínek Pavel. Rodičům i dětem
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenost.
Společné rodinné foto.

Foto: Archiv rodiny

Zaměstnanci Informačního centra
a Klubu kultury

KULTURA
DEN DĚTÍ U PEJSKAŘŮ
Dne 6. června 2014 proběhl
v areálu Kynologického klubu
Velká Bíteš již tradiční „Den
dětí u pejskařů“.
Program pro děti zahájili
členové kynologického klubu
krátkými ukázkami poslušnosti
psů a obran provedených podle
zkušebních řádů pro výcvik psů
pro sportovní kynologii.
Následovalo vystoupení mažoretek a roztleskávaček z Lažánek, které si zaslouží obdiv
všech přítomných stejně tak
Vystoupení šermířů ze skupiny Novus Origo.
Foto: Archiv Kynol. klubu
jako judisté z bítešského klubu.
Dále se představila šermířská skupina Novus Origo, jejíž členové opět předvedli velice
pěkný program, nejen souboj se středověkými zbraněmi, ale i ohňovou show a v přestávce
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

17

proběhl zásah HZS Velká Bíteš a poté umožnili i prohlídku své techniky. Jako příjemné
zpestření nejen pro tatínky byla určitě přehlídka motocyklů.
Po ukončení programu byly pro děti připraveny hry a soutěže, při kterých si mohli zastřílet ze vzduchovek, porovnat si své schopnosti, obratnost a sílu v přetahování lanem,
závodech v pytlích a dalších soutěžích. Za účast v soutěžích vždy dostaly sladké odměny.
Celou akci by nebylo možné uspořádat bez obětavosti členů našeho klubu a bez sponzorství města Velké Bíteše a dalších firem a podnikatelů z Velké Bíteše a okolí.
Tímto chceme poděkovat především městu Velká Bíteš jako hlavnímu sponzorovi celé
akce, ale také všem ostatním, kteří svojí podporou umožnili realizaci Dne dětí. Jsou to:
Jeřábkova pekárna s.r.o., ZO OS KOVO PBS a.s. Velká Bíteš, Taxi Gašpar, Restaurace
U Raušů, ČS Slovnaft Velká Bíteš, obec Přibyslavice, Truhlářství Moiry, CK Reko, Ravenol
Vítězslav Weiss.
Nemůžeme také zapomenout na Technické služby města Velká Bíteš, Moravskoslezský
kynologický svaz a obec Jáchymov za jejich pomoc.
Věříme, že se letošní Den dětí líbil nejen dětem, ale i rodičům, a těšíme se na shledanou
zase příští rok.
Přemysl Duda, za Kynologický klub Velká Bíteš

LETOŠNÍ BÍTEŠSKÁ POUŤ JE ZA NÁMI
O červnovém víkendu 20. – 22. se konala ve Velké Bíteši již tradiční Bítešská pouť. I když
nám rekonstrukce Masarykova náměstí nedovolila pořádat pouťové akce přímo na náměstí,
kulturní program pořádaný nejen před kulturním domem byl přesto pestrý.
Nejen Bítešané si mohli v pátek před kulturním domem poslechnout Zábavovou bandu
HSB Rock. Sobota patřila dechové hudbě „Doubravěnka“, která si společně zahrála s Houslovou muzikou Bítešan v sále kulturního domu. Přítomným hráli muzikanti střídavě, skoro
až do jedné hodiny ranní. Pokud patříte mezi milovníky zvířat, mohli jste zavítat na výstavu
králíků s klubovou expozicí Králíků stříbřitých malých, která byla již tradičně v chovatelském
areálu v Lánicích. Hlavním hostem Bítešské pouti byl kardinál Miloslav Vlk, který nás o pouťové neděli navštívil a sloužil nedělní svatou mši v kostele sv. Jana Křtitele. Nedělní odpoledne
pak patřilo Janě Rambouskové a Petru Zapletalovi, kdy se sálem kulturního domu rozezněl
mimořádný koncert na piano. Pro přítomné to byl krásný kulturní zážitek.
Udělali jsme malý průzkum, jak se líbila bítešská pouť.
Zeptali jsme se občanů Velké Bíteše na tři otázky, týkající se Bítešské pouti, která se konala.
1. Jak hodnotíte Bítešskou pouť, jak se Vám líbila?
2. Kterou akci jste o pouťovém víkendu navštívil?
3. Čím by jste obohatil pouť v příštím roce?
Zde jsou odpovědi několika z oslovených:
18
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Zdeněk (30):
1. Domnívám se, že bítešská pouť je na celkem slušné úrovni, co se týče organizace místního Klubu kultury. Na druhou stranu je třeba uvést, že pro místní obyvatele není natolik atraktivní, jako Tradiční Bítešské hody.
2. Měl jsem možnost navštívit sobotní podvečer s dechovkou a byl to opravdu pěkný zážitek.
3. Do budoucna bych jistě uvítal více hudebních produkcí nejen před kulturním domem,
avšak toto zůstává v rukou „vyšší moci“.
Alois (69):
Přesto, že jsem se většiny akcí nemohl osobně zúčastnit, pokusím se o poněkud obecnější
hodnocení, s širším úhlem pohledu, vycházející z mých předchozích zkušeností i z názorů
některých spoluobčanů:
1. Pouť je především svátkem náboženským, jehož název vychází ze slovesa putovat. Nejen naši
předkové, ale mnohdy i současníci, putovali i putují po cestách i necestách, aby v cílové
svatyni uctili památku světce, kterému je tento svatostánek a potažmo i pouť zasvěcena
a vyprosili si u něj přímluvu. To bychom měli mít na mysli i při tomto hodnocení, chceme-li
být objektivní.
2. Naše sekularizovaná tržní společnost ve své většině „zneužívá“ původní význam poutí
k jiným doprovodným účelům, jejichž cíl nemusí být vždy špatný. Tím mám na mysli
zejména akce kulturní, jejichž nabídka byla o letošní pouti pestrá a vyvážená (páteční
i sobotní zábava před kulturním domem, sobotní výstava králíků, nedělní klavírní
koncert, aj.). Díky za to! K pouti jistě patří dobré jídlo a pití, také o to bylo dobře postaráno.
3. K poutím, zejména na vesnicích vždy patřili a dosud patří „komedianti“. Ti, v dnešním
konkurenčním přetlaku, se o sebe většinou postarají sami, jen když jim dá Město prostor. Přes toto mé, poměrně kladné hodnocení, je přece jenom něco nutno zvážit. Abychom to tak zvaně „nepřepálili“ a nesnažili se za každou cenu vytvořit v našem městě
dva kulturně společenské vrcholy – hody i pouť. Podle mého názoru by pouť měla být
ve srovnání s hody tišší, decentnější a kulturnější, možná i více zaměřená na děti. Pokud
bychom „to“ posouvali do nějakých „bombastických“ akcí, mohli bychom splakat nad
výdělkem – a některé akce to svou „návštěvou“ částečně potvrdily.
Tereza (21):
1. Bítešská pouť je každým rokem slabší a slabší, kolotoče jsou čím dál více dražší a jiné
větší lákadlo tu o pouti skoro není. Proto se mi pojetí naší pouti nelíbí.
2. Jelikož mi přijdou akce nezajímavé, nezúčastnila jsem se žádné.
3. Řekla bych, že je třeba změnit mnoho věcí. Proč není možné zorganizovat jednu
obrovskou zábavu pro všechny, na nějakém volném místě, a to s dobrou kapelou a chutným občerstvením.
Dotazovaným děkujeme za jejich odpovědi.

Informační centrum a Klub kultury

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

19

V BÍTEŠI PROMÍTAL PLNĚ DIGITALIZOVANÝ
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Kinematograf bratří Čadíků navštívil již tradičně Velkou Bíteš. Z důvodu rekonstrukce
Masarykova náměstí se od čtvrtka 10. července do neděle 13. července promítaly kvalitní
české filmy před kulturním domem.
Ve čtvrtek jsme mohli zhlédnout prostopášnou komedii „Donšajni“ od oscarového režiséra
Jiřího Menzela. V pátek pak komedii pro všechny „Revival“ od Alice Nellis nabitou hudbou
a humorem pojednávající o jedné rozpadlé rockové skupině. Sobotní večer patřil filmu „Kandidát“ od Jonáše Karáska. Tento filmový kousek oprávněně poukazuje na velkou moc médií,
která manipulováním s událostmi ovlivňují celý svět. Posledním filmem z nabídky určeným
pro nedělní večer byl „Příběh kmotra“ od Petra Nikolaeva. Tento příběh byl inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Popisoval vzestup a pád člověka, který se od
kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české politiky.
V minulém roce se naposledy promítalo na standardním filmovém pásu. Letos bylo letní
kino poprvé plně digitalizované a těšilo se slušné návštěvnosti. Vstupné jako každý rok bylo
dobrovolné a finanční výtěžek bude věnován na dobročinné akce.
Pro návštěvníky bylo pro všechny promítací dny připraveno restaurací „Naše bítešská“
kvalitní občerstvení, kterým si mohli přítomní filmoví fanoušci zpříjemnit filmové večery.
Už teď můžeme přemýšlet, s jakými dalšími českými filmy k nám Kinematograf bratří Čadíků
příští rok přijede, a to už opět na Masarykově náměstí.
Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA HODOVOU VÝSTAVU
I o letošních Tradičních bítešských hodech nebude chybět hodová výstava ve výstavní
síni Klubu kultury. V termínu od 8. září do 19. září bude výstavní síň zaplněna obrazy malíře a ilustrátora Miroslava POSPÍŠILA, která bude doplněná o ukázky ze sbírek mayologa
Jana Kotena. Slavnostní vernisáž se bude konat v pondělí 8. září v 17.00 hodin.
Můžeme se těšit na samé mayovské klenoty, např. kopie Vinnetouovy stříbrné pušky a Shatterhandovy henryovky a medvědobijky,
vzácné tisky prvních Mayových
knih a jiné pozoruhodnosti.

Jan Koten s Miroslavem Pospíšilem.
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Foto: Archiv Jana Kotena

Malíř a ilustrátor Mirek Pospíšil
se v loňském roce dožil významného životního jubilea – 60 let.
Do revoluce pracoval v technologii První brněnské strojírny Velká
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Bíteš, po revoluci působil v rámci této společnosti v oblasti reklamy. Od roku 2009 je na
volné noze. Jeho činnost byla zaměřena na počítačovou grafiku, návrhy exponátů, výstavy
a publikace. V současnosti ilustruje knihy pro nakladatelství Návrat, maluje. Jeho umělecké
tvorba je zásadním způsobem ovlivněna spisovatelem Karlem Mayem a malířem pravěku
a ilustrátorem dobrodružství Zdeňkem Burianem. Veškerá jeho tvorba má nenapodobitelný charakter, ať už se jedná o obálky a ilustrace ke knižním vydáním děl Karla Maye,
jeho obrazy pravěku či portréty známých osobností či plastiky pravěkých zvířat pro francouzské muzeum.
V mládí od svých patnácti let hrál s kamarády ve skupině The Flowers. Skupina byla v té době
populární v Bíteši i okolí. V dalším období následoval taneční orchestr, zde působil skoro 20 let.
Jeho celoživotní vášeň je sport. Sehrával důležitou roli v bítešských týmech košíkové a volejbalu. V košíkové patřil k nejlepším střelcům a ve volejbalu byl několikrát vyhlášen sportovcem
našeho města. Za sport číslo 1 však považuje hokej, který rád hrával a později několik let trénoval žákovská družstva Spartaku Velká Bíteš. Hokej do dnešních dnů prožívá v širším realizačním
týmu bítešského hokeje rovněž se svým synem, který působil v brněnských hokejových mládežnických klubech a v současné době reprezentuje naše město v krajské soutěži.
V lednu letošního roku mu bylo předáno starostou města Ing. Milanem Vlčkem poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti sportu a kultury.
Dr. Jan Koten je dlouholetým sběratelem a propagátorem Karla Maye. Poprvé se se světem
Vinnetoua a Old Shatterhanda setkal, když mu bylo asi pět let a otec ho vzal do kina na film
„Vinnetou – Poslední výstřel“. Ten ovlivnil celý jeho život a stal se prakticky jeho jediným
koníčkem. Dr. Koten osmnáct let pracoval jako odborný učitel na hotelové škole ve Velkém
Meziříčí a posléze v Třebíči, v současné době působí jako provozní v restauraci „U Raušů“
ve Velké Bíteši. Ve volném čase pro sebe a své přátele překládá z němčiny biografické knihy
o Karlu Mayovi a mayovky, které jsou u nás neznámé. Také dvakrát až třikrát ročně jezdí
do Chorvatska, kde hledá a navštěvuje místa, na kterých se natáčely filmy o Vinnetouovi.
Je autorem několika výstav, které uspořádal v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí (2002, 2004,
2007, 2012), spoluautorem velké výstavy v Náprstkově muzeu v Praze (2013-14) a znát ho
můžete i z jeho televizních a rozhlasových vystoupení, kdy propagoval – jak jinak – Karla
Maye a jeho dílo. V letošním roce byl zvolen členem-korespondentem Vědecké rady muzea
Rodného domu Karla Maye v německém Hohenstein-Ernstthalu.
Zeptali jsme se Miroslava Pospíšila ještě na pár otázek:
SK: Máte připravený název pro hodovou výstavu?
MP: Stopou Karla Maye. Tento název nemá vyjádřit pouze sledování spisovatelova života,
vyjadřuje skutečnost, že Karel May pro nás svým dílem prošlapal cestu k jistým ideálům
a myšlenkám a my, jeho následovníci, po ní dnes kráčíme. Jeho stopami jsou pravda, spravedlnost, čest, ale také třeba poznání, že všichni lidé jsou si rovni, ať mají jakoukoliv barvu
kůže nebo vyznání. Tedy hodnoty, tolik potřebné světu současnému.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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SK: Na jaké obrazy se můžeme těšit (nej obraz)?
MP: Páteří výstavy budou pochopitelně knižní ilustrace k mayovkám, vydávaným brněnským vydavatelstvím Návrat, které budou doplněny obrazy s motivy filmových mayovek –
ty jsem maloval pro své přátele. Dominantou výstavy budou dva obrazy v životní velikosti,
jeden představuje filmového Vinnetoua a druhý Old Shatterhanda. Ostatně právě tyto dva
obrazy tvořily také dominantu velké výstavy „Po stopách Karla Maye“ v Náprstkově muzeu
v Praze a poté i v Ústí nad Labem. K vidění bude rovněž moje portrétní tvorba, ale také
třeba busta malíře Zdeňka Buriana a figurky pravěkých lovců mamutů, modelované podle
Burianových obrazů, které byly vystavovány například v Jízdárně Pražského hradu na výstavě „100 let Zdeňka Buriana“. V současné době jsou součástí výstavy v „Muzeu Zdeňka
Buriana“ ve Štramberku, který je jeho rodištěm.
SK: Spoluvystavovatel bude Jan Koten, jak jste se seznámili?
MP: V roce 2002, když Honza Koten poprvé vystavoval svoje sbírky ve Velkém Meziříčí.
Přijel jsem se na jeho výstavu podívat, potkali jsme se tam, dali do řeči a v tom rozhovoru
pokračujeme vlastně dodnes. Co se Karla Maye týká – a samozřejmě i Zdeňka Buriana
a Gustava Kruma – máme stejnou krevní skupinu.
SK: Jak jste se dostal k malování?
MP: Velký vliv na mé začátky měli moji rodiče, kteří mě podporovali ve všem, co jsem dělal
a výtvarný talent jsem zdědil po dědovi. Od táty, který byl konstruktér, vnímání perspektivy
a schopnost vytvářet trojrozměrné kompozice. Malovat jsem začínal asi jako většina dětí,
ale protože jsem k tomu měl díky dědovi asi větší vztah, maloval jsem, co se dalo. Vzpomínám si, že jsem si hodně kreslil na okraje novin, a to převážně zvířata a z nich hlavně koně.
Pokud jsem ve škole projevoval nějaké výtvarné nadání, tak to určitě nebylo při kreslení
zátiší, ovoce a podobně; spíš jsem vynikal při kreslení postav a zvířat. Tehdy jsem dokonce
vyhrál soutěž Janáčkova divadla v Brně za nakreslení nějakého výjevu z opery nebo jiné hry.
Byli to akční Tři mušketýři... Z mých žákovských let jsem své spolužáky a učitele snad zaujal
svým kulturním deníkem, kde sice nebylo moc textu ke knihám z povinné četby, ale kde
bylo naopak hodně obrázků ke knihám s dobrodružnou tématikou.
SK: Jaké máte plány do budoucna?
MP: Pokud mi zdraví dovolí, rád bych ještě realizoval některé své sny, ale to si nechám pro
sebe, abych to nezakřikl.
Děkuji Vám za rozhovor.
Hodová výstava bude otevřena pondělí až pátek od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin.
V sobotu 13. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 14. září od 10.00 do 18.00 hodin.
Těšíme se na Vás.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
22

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Srpen 2014

SRPNOVÁ VÝSTAVA V MĚSTSKÉM MUZEU
Městské muzeum ve Velké Bíteši pořádá v termínu od 5. do 28. srpna výstavu „Přátelství básníka Otokara Březiny a sochaře Františka Bílka“. Výstava původně určená pro
Krajský úřad Vysočiny v Jihlavě se po jejím úspěšném uvedení stala putovní. Tvorba výstavy se konala ve spolupráci Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a Muzea Vysočiny Třebíč a její instalace proběhla již v řadě muzejních, školských nebo knihovních zařízeních. V měsíci září bude vystavena v rámci mezinárodního sympozia o Otokaru
Březinovi v Praze.
Obsahem výstavy je přiblížení vzájemné propojenosti dvou významných umělců a provází návštěvníky jejich básnickou a výtvarnou tvorbou.
Otokar Březina (13. 9. 1868 – 25. 3. 1929)
Vlastním jménem Václav Jebavý. Po ukončení obecné
a měšťanské školy v rodných Počátkách vystudoval Reálné gymnázium v Telči. Po maturitě v roce 1877 nastoupil jako podučitel na Obecnou školu v Jinošově, kde
se seznámil se zajímavou ženou – myslitelkou Annou
Pammrovou, se kterou zůstal celý život v písemném
kontaktu. Přátelství z Annou Pammrovou a seznámení
se s francouzskými symbolistickými básníky mělo významný vliv na jeho tvorbu. V letech 1888 až 1901 se
stává učitelem v Nové Říši, kde napsal veškeré básnické
dílo a většinu esejí. V časopise NIVA se 16. prosince
1892 poprvé objevil pseudonym Otokar Březina. V Nové
Říši se v roce 1900 seznamuje se sochařem Františkem
Bílkem a jejich přátelství trvalo až do Březinovy smrti.
V roce 1901 přešel na Měšťanskou školu v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde do roku 1905 učil na chlapecké
a později až do roku 1925, kdy byl penzionován, na dívčí měšťanské škole.
V roce 1913 byl zvolen dopisujícím členem České akademie a od roku 1923 se stal jejím řádným členem, v roce 1919 mu udělila Karlova univerzita čestný doktorát filosofie.
K šedesátinám obdržel státní cenu 100.000,- Kčs, kterou obratem věnoval spolku Svatobor.
Byl osmkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu.
Zemřel v Jaroměřicích nad Rokytnou, jeho ostatky spočinuly na místním hřbitově. Náhrobek „Tvůrce a jeho sestra bolest“ na jeho hrobě je dílem Františka Bílka.
František Bílek (6. 11. 1872 – 13. 10. 1941)
Secesní sochař, malíř, grafik a básník. Jeho otec byl kolářem v jihočeském Chýnově,
u kterého se už jako malý chlapec naučil práci se dřevem. Po absolvování táborského reálného
gymnázia v roce 1887 začíná studovat malířskou akademii v Praze u profesora Maxe Pirnera.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Když bylo zjištěno, že trpí barvoslepostí, přechází na umělecko-průmyslovou školu k prof. J. Mauderovi. V roce
1890 ukončuje studium na Akademii v Praze, dostává stipendium továrníka V. Lanny a odjíždí do Paříže, kde se
seznámil s malířkou Zdeňkou Braunerovou. Ta mladého
nadějného umělce seznamuje s básníkem Juliem Zeyerem.
Přátelství trvalo až do roku 1901, kdy Zeyer umírá. Bílek
ztrácí oddaného přítele, ale brzy nato nachází nového
v básníku Otokaru Březinovi. V roce 1902 se žení s dcerou význačného pražského doktora Bertou Nečasovou,
se kterou má dvě děti. Do roku 1911 převážně tvoří v ateliéru v Chýnově a poté se stěhuje do vlastní vily v Praze,
postavené podle jeho návrhu se sochařským ateliérem a galerií.
V roce 1901 ilustroval a vydal vlastním nákladem Březinovu básnickou sbírku „Ruce“, báseň „Tichý oceán“
a třemi litografiemi doplnil básnické sbírky „Tajemné dálky“ a „Svítání na západě“. Jména Březina a Bílek se spojila ještě v jedné publikaci: je jí Bílkovo grafické dílo „Otčenáš“ - soubor třiadvaceti listů na téma Otčenáše. Březinův „Úvod k Bílkovu Otčenáši“ je esej výjimečné krásy.
Dílo Františka Bílka je velice rozsáhlé. Patřil k hlavním představitelům českého secesního
symbolismu a exprese. Jeho dílo má typické secesní rysy, grafičnost a plošnost, výrazné siluety, dynamické linie, podřízení materiálu umělecké ideji, stylizaci lidské postavy ve vazbě
až ornamentální, stylizace rostlin na zvířata jako základu výtvarné imaginace.
Výstava bude otevřena v běžnou otevírací dobu út-pá 8.00-12.00 a 14.00-16.00. Mimo otevírací dobu možné prohlídky po předešlém objednání.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 119:
V roce 1414 vlastnil dům Švarcl, později v roce 1594 zřejmě hrnčíř Václav Kučka. Roku
1612 pořídil dům za 130 zlatých Havel Hodovský. Později, jak je doloženo nejdříve k roku
1641 (ale možná již v roce 1627), byl tento dům neobydlený.
Až roku 1687 koupil dům, který byl „od mnoha let pustý“ a „velmi hrubě zruinirovaný
a [jen] místo“, Matěj Ondrák. Ten jej vystavěl a roku 1712 po něm dědil syn Tomáš
Ondrák. Následně roku 1729 koupil dům již po Ondrákovi za 50 moravských zlatých
24

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Srpen 2014

Dům čp. 119 v současnosti.

Foto: Jan Zduba.

Matěj Vrabec. Od něj jej pořídil roku 1736 za 90 moravských zlatých Prokop Houška,
který jej o dva roky později prodal za tutéž cenu Valentýnu Svobodovi. V roce 1753 Valentýn
Svoboda „s vůlí a vědomostí manželky své, jsouce již věkem sešlý“, jej postoupil synu Antonínu
Svobodovi. Ten a jeho manželka Alžběta pak roku 1778 směnili s Václavem Ondrákem tento
dům se zahradou za dům čp. 143 v Růžové ulici. Od Ondráka koupil dům roku 1795 za 410
zlatých hotově Kašpar Kamínek. Od něj jej pořídil roku 1799 za 720 zlatých Antonín Blaha
mladší, který jej prodal v roce 1805 za 1400 zlatých dále pekaři ze Žďáru Janu Jelínkovi. Ten
pak roku 1827 postoupil tento „sousedský dům a při něm se vynacházející zahradou a stodolou i všema obecníma gruntami tak, jak jeden každý soused na čas užívá, tak taky nábytky co
k řemeslu pekařskému přináleží, za sumu 800 zlatých konvertní mince“ svému synovi Ignáci
Jelínkovi. Sice tento dům „synovi Johann Jelínkovi připatřiti měl, on ale z lásky bratrský takový
jemu Ignácovi odstoupil“. Pekař Jelínek pak roku 1832 prodal dům za 1000 zlatých Františku
Burianovi a přestěhoval se na dům čp.18 na náměstí. Poté roku 1839 pořídil dům za tutéž
částku Václav Holoubek. Roku 1870 jej pořídili za 1400 zlatých František a Antonie Havelkovi. A roku 1880 koupili dům za 2370 zlatých Josef a Karolína Jelínkovi.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 47, 143, 145, kn. č. 11788,
fol. 264, 284, 368, kn. č. 11789, fol. 20, 58, kn. č. 11793, fol. 67, 79, 85, kn. č. 11795, fol. 387.
Jan Zduba

ZŘÍZENÍ KAMENNÝCH KAŠEN VE VELKÉ BÍTEŠI V ROCE 1849
Na bítešském náměstí se nacházejí dvě kamenné kašny, které byly vloni restaurovány.
Za svoje 165 let dlouhé trvání prodělaly cestu od plného využívání a náležité péče přes
občasné opravy, dokonce naprostou nefunkčnost až po letošní znovu uvedení do provozu,
již s vlastním osvětlením.
K úmyslu nahradit dřevěné kašny kamennými přišli představitelé města v době, kdy stávající nebylo možné již opravovat a vyvstala nutnost zřídit nové. A tak 7. září 1847 purkwww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Náměstí a kašny při stavění zimního bednění okolo roku 1900. Výjev z dobové pohlednice.

mistr Jan Ventruba odeslal žádost města spolu s plánem na krajský úřad o povolení stavby
dvou nových kašen z tvrdého kamene. Úřední vyjádření bylo sepsáno náměštským vrchnostenským úřadem 6. září 1848, v němž dr. Wirth tlumočil několik připomínek. Z nich
významná byla stanovená hranice rozpočtu na 999 zlatých 58 krejcarů za jednu kašnu (1999
zlatých 56 krejcarů za obě). Připomínky se týkaly i figury na podstavci, kde byla upřednostněna antická nádoba.
Mezitím město přijímalo nabídky na zhotovení kašen. Nejprve 26. března 1846 přišla
nabídka Karla Havlena z Bobrové, později 21. července 1847 kameníka Josefa Veselého
z Brna na částku 1144 zlatých 10 krejcarů, 28. července 1847 stavitele Karla Heinricha
z Brna na 1219 zlatých 53 krejcarů, v následujícím roce ještě od kameníka Tomáše Svobody
z Najdeku, který navrhoval použití kamene z najdecké skály (zřejmě u Žďáru nad Sázavou),
na 954 zlatých 20 krejcarů, 16. října 1848 kameníka Cyrila Lercha z Moravského Krumlova
na 1314 zlatých 20 krejcarů, a pak 4. listopadu 1848 kameníka Františka Trojana z Velkého
Meziříčí na částku 880 zlatých bez přívozu. Vybrána byla poslední a zároveň nejnižší nabídka.
Stavba kašen, každá na 800 kubických střevíců vody, započala v prosinci 1848 vykopáním starého a položením nového též dřevěného potrubí do země. V červenci 1849 následoval výkop zeminy pod plánovanými kašnami (3 zl. 25 kr./kašna), které byly umístěny poblíž
stávajících tak, aby nebylo zásobování vodou starými kašnami ohroženo. Ve výkopech bylo
zhotoveno základové zdivo, jehož podstatou byly lomový kámen a písek, navezené ve čtrnácti
fůrách, což představovalo nezanedbatelné náklady (52 zl. 6 kr./kašna). Následovalo dláždění
(14 zl. 59 kr./kašna). Tyto pomocné práce vykonali zdejší obyvatelé, zejména Tomáš Barák,
František Batelka, Josef Batelka, František Dolník, Jan Fiala, Tomáš Chmel, Jakub Klíma,
Bartoloměj Koláčný, Kašpar Kostelecký, Josef Kratochvíla, Jan Martínek se syny Antonínem
a Janem, Jiří Navrátil, Josef Peter, Josef Pokorný s dcerou Marií, Jan Urban, Josef Vaněrka se
synem Josefem, Jan Vodička, ad. Jejich odměna činila 36 krejcarů na den. Nato započala práce
kameníka Františka Trojana se čtyřmi pomocníky, kteří jednu kašnu sestavovali osm dní.
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Kameníci potřebovali tehdy na sestavení kašen kámen, kyt, olovo a železné kramle. František Trojan zhotovil kašny z „bílejho a tvrdého granitu“ (Josef Hájek určil kámen jako světle
šedý, středně zrnitý, dvojslídný granit mrákotínského typu), přičemž jednu kašnu vyměřil
na 2 sáhy 10 coulů čtverečních plochy a 3 střevíce 6 coulů výšky, na celkem 196 čtverečních střevíců (1 zl. 30 kr./střevíc2, 294 zl.). Dno po postranní plotny vyměřil na 196 střevíců čtverečních (45 kr./střevíc2, 197 zl.). Schody okolo kašny vypočítal na 5 sáhů (3 zl. 36
kr./sáh, 18 zl.). Svislé spáry zadělal 260 funty studeného kytu (30 kr./funt, 130 zl.) a dno
250 funty teplého kytu (15 kr./funt, 62 zl.). Kamenné části pospojoval železnými pruty
a kramly (72 zl.), které zalil 100 funty olova (21 kr./funt, 35 zl.). Dodány byly i chrlící lví hlavy,
každá po 4 zlatých. Zmíněný kamenický materiál byl na místo navezen v 18 fůrách (3 zl./fůra,
54 zl.). Samotná kamenická práce při osazování stála 40 zlatých (1 zl. 15 kr./kameník/den).
František Trojan vyčíslil své náklady a práci celkem na 852 zlatých 30 krejcarů. Kašna byla dokončena v říjnu 1849 a stála celkem zřejmě 906 zlatých konvenční měny aneb 22 710 zlatých
vídeňské valuty. Výsadba lip okolo kašen proběhla až na sklonku 19. století.
Od dvacátých let minulého století význam kašen jako veřejného zdroje pitné vody postupně upadal, a to v důsledku budování a rozšiřování městské vodovodní sítě. Od padesátých let nebyly již napouštěny a roku 1958 byly prohlášeny kulturní památkou. Původní
zdroj vody ve studnách u sv. Antoníčka se po vybudování přivaděče upravené vody z mostišťské přehrady stal v polovině sedmdesátých let záložním zdrojem. Občasná snaha po
funkčnosti kašen v pozdější době narážela na značné ztráty vody způsobené poškozeným
těsněním kamenných dílů. Až nyní po generální opravě se opět stávají funkčním prvkem
Masarykova náměstí, přičemž jejich původní funkce veřejného zdroje pitné vody je nyní
přeměněna na funkci esteticko-historické fontány.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, sig. C18, č. 4465, 4479. Za nezanedbatelný
přínos k doplnění tématu náleží poděkování RNDr. Josefu Hájkovi, CSc.
Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
80 LET SDH JINDŘICHOV
V sobotu 28. 6. 2014 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Jindřichově 80 let od svého založení.
Sbor patří mezi nejmenší. Má pouhých 9 členů, to však neznamená, že by propadl pasivitě. Setkání v kulturním domě zahájil starosta sboru br. Vladimír Chytka. Po minutě ticha za zemřelé
členy sboru následovalo seznámení s historií sboru. Starosta okrsku Velká Bíteš br. Ludvík Zavřel
přednesl slavnostní projev. Okrskový velitel br. Martin Fousek, okrskový starosta br. Ludvík Zavřel a člen VV OSH Žďár nad Sázavou a garant okrsku br. Jiří Klusák předali věrnostní, záslužné
a pamětní medaile. Za 50 let aktivní činnosti obdržel věrnostní stužku starosta SDH br. Vlawww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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dimír Chytka. Br. Jiří Klusák pozdravil
slavnostní zasedání jménem OSH Žďár
nad Sázavou. Po zakončení následovalo
pohoštění a taneční zábava. Slavnostní
schůze byla sledována za hojné účasti
místních občanů.
V roce 1922 vyzývá vedení hasičské
župy č. 41 soudního okresu velkobítešského k založení hasičského sboru v obci.
Sbor dobrovolných hasičů v Jindřichově
byl založen na ustavující schůzi dne
Současná sestava výboru.
Foto: David Dvořáček
18. 4. 1934 za účasti 17 členů. Podnětem
byla iniciativa bítešských bratrů hasičů – místostarosty sboru Viléma Jiráka, ředitele školy ve
Velké Bíteši a okrskového náčelníka Hynka Valacha. Do prvního výboru byli zvoleni následující
členové: Tomáš Chytka – starosta sboru; Josef Stráník, náčelník; Antonín Sedlák, jednatel; František Holík, zbrojíř a Emil Votoupal, samaritán. Ustavující schůzi byli přítomni i další zakládající
členové: Čeněk Zedníček, František Kratochvíl, Rudolf Pavlíček, František Klusák, František
Žák, Rudolf Hort, Adolf Janoušek, Ludvík Cabejšek, František Votoupal, Ludvík Marek a Jan
Chytka. Sbor neměl ve svých začátcích žádné finanční prostředky. Potřebné peníze byly získávány ze sbírek a darů. V roce 1934 byla koupena stará vozová čtyřkolová jednoproudní stříkačka
„Hiller“ s příslušenstvím z Velké Bíteše. Současně bylo započato s výstavbou hasičské zbrojnice,
která byla dokončena v roce 1939. V roce 1936 měl sbor 18 mužů a 2 ženy. V roce 1938 byla
zakoupena motorová stříkačka PPS 8. V roce 1949 MNV zakoupil hasičům novou motorovou
stříkačku. V roce 1952 bylo koupeno nákladní auto Walter za 15 000 Kč, které sloužilo sboru do
roku 1962. V roce 1967 po desetileté přestávce uspořádali hasiči pouťovou zábavu. Sbor „nebyl
nikdy moc aktivní, ale pravidelných cvičení a požárů se zúčastňoval“. Podílel se na budování
kulturního domu, kde jsou i potřebné prostory pro uložení strojů, výstroje a výzbroje a místnosti pro schůzovou činnost. Sbor prováděl požární kontroly v obci a tradičně pořádal pouťové
taneční zábavy. V roce 1998 měl sbor 14 členů. 30. 7. 2004 oslavil sbor 70. výročí svého založení.
Pravděpodobně největší požár v obci vypukl 14.-15. 5. 1913. O 11 hodině večerní vznikl
požár ve stodole domu č. 4 a rozšířil se na 8 obytných stavení a 6 stodol v Jindřichově. Oheň
zachvátil obytná stavení i se stodolami popisných čísel: 3, 4, 5, 19, 20, 21 a obytná stavení
domů č. 2 a 22. Solidaritu s postiženými projevili rolníci z Nebštycha, Jestřabí, Jinošova,
Březky a z Pucova. Přijížděli se svými potahy, přiváželi potraviny i peníze.
Současný výbor pracuje v tomto složení: starosta Chytka Vladimír, velitel Janoušek Roman, strojník Karásek František, jednatel Ludvík Marek, preventista Krupička Jaroslav,
členové výboru Brym Petr a Rudolf, Burian Pavel.
SDH Jindřichov děkuje sponzorům firmě Labara, s.r.o., městu Velká Bíteš, stavební firmě
Hvězda za poskytnutí finančního příspěvku, který přispěl ke zdárnému uskutečnění těchto
oslav. Všem hasičům a občanům děkují za hojnou účast.
David Dvořáček
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OSTATNÍ
OZNÁMENÍ JUDR. HANY KANTOROVÉ
Notářka JUDr. Hana Kantorová oznamuje, že úřední dny v měsíci srpnu na pracovišti Klubu
kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši budou ve čtvrtek 7. srpna od 9.00 do 12.00
hodin a ve čtvrtek 21. srpna od 9.00 do 12.00 hodin.
Informační centrum a Klub kultury

SDĚLENÍ Z POLIKLINIKY VELKÁ BÍTEŠ
Vzhledem k množícím se dotazům na mé další působení jako praktický lékař sděluji, že budu
nadále ordinovat v dosavadním rozsahu. Moje pracoviště bylo vybráno Ministerstvem zdravotnictví jako akreditační školící středisko pro předatestační praxe začínajících lékařů.
Svatopluk Horek, ředitel Polikliniky Velká Bíteš

ORDINAČNÍ HODINY NA ORTOPEDII

Poliklinika, Tyršova 223, Velká Bíteš

MUDr. Pavel Janík bude ordinovat na Ortopedii v měsíci srpnu takto:
Pondělí 9.00 – 14.00 hodin
Čtvrtek 14.00 – 17.30 hodin
+ ultrazvuk
16.00 – 16.30 hodin

NÁMĚSTÍ VELKÉ BÍTEŠI DODÁ NOVÝ VÝRAZ
V současné době vrcholí a snad konečně spějí ke svému konci opravy náměstí,
které jsou hlavní investicí města v tomto roce a jednou z nejvýznamnějších akcí v průběhu
naší novodobé historie.
Pamatuji se, že tato idea existovala již za starosty Josefa Šmídka. Bylo ale nutné nejprve
připravit vše potřebné a opravit, co nebylo tak vidět, tedy především infrastrukturu a rozvodné sítě. Uprostřed náměstí ještě byla zakopána bývalá benzínová cisterna a terén nebyl
ani přesně zmapován. Přesto jsme věřili, že se jednou uskuteční změna vnějšího designu
a že i Velká Bíteš získá vzhled upraveného náměstí, které jí vtiskne novou tvář – samozřejmě
s ohledem na předchozí historický vývoj.
K této jedinečné události došlo letos. Náměstí se stalo staveništěm, které samozřejmě
narušilo obvyklý provoz jak v dopravě, tak v přilehlých obchodech a restauracích. To se dotklo všech a ne všichni vítají, že se k takovým změnám přistupuje. Mnozí vidí Velkou Bíteš
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stále takovou, jaká byla, a změny se jim nezamlouvají. Zásahy jim připadají dost radikální
a nákladné.
Já osobně bych jako člověk s jistým výtvarným citem chtěl říci, že probíhající změny vedou k potřebné změně, která má svůj urbanistický a umělecký význam a která vtiskne Velké
Bíteši do jisté míry novou tvář. Ne takovou, aby se mluvilo o něčem zcela jiném, spíše bych
to viděl jako logické pokračování vývojového konceptu, který se tvoří často dost spontánně,
ale přesto s intuitivním záměrem.
Vezmu-li to zcela kriticky, musím uznat, že celá věc není vůbec jednoduchá, naše náměstí
má zvláštní a typický ráz. Zachovat jej a přece změnit vyžaduje nemalou odvahu a snahu
myslet i do vzdálenější budoucnosti. Myslím, že se to zatím daří a že většina občanů města
má pochopení a na nový výraz Velké Bíteše se těší. Je také zcela v intencích moderní doby
provádět takové stavby. Můžeme to vidět v mnoha městech a lze se snad jen divit tomu,
že k něčemu takovému se v Bíteši nepřistoupilo dříve. Ale zřejmě ten pravý čas nadešel právě
teď. Věřím, že i tato investice přispěje k budoucnosti dalšího rozvoje města.
Tomáš Lajkep

VE VELKÉ BÍTEŠI BUDOU JEDNAT POSLANCI,
VYUŽIJME TOHO!
Jako krajský zastupitel jsem si velmi dobře vědom toho, že na Vysočině žijí lidé
v malých městech a obcích. Ty se bohužel rychle vylidňují. Je to dáno i špatnou státní
politikou. Proto bychom měli využít toho, že na počátku září ve Velké Bíteši budou
jednat poslanci – členové výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Od roku 2000 se počet obyvatel Žďáru nad Sázavou snížil o bezmála tři tisícovky na
současných asi 21 tisíc. Žďár je jedním z nejvíce se vylidňujících okresních měst v České
republice. Vylidňují se ale i další obce na Vysočině, zatímco sousední jižní Moravě nebo
středním Čechám počet obyvatel roste. Stát a obce nedokážou lidi motivovat k tomu, aby
zde zůstávali. Chci přispět k tomu, aby lidé znovu získali důvody žít v našem okrese a třeba
se sem i přistěhovat.
Recept? Rozpočtové určení daní
Klíčové aktivity bychom měli směřovat k zákonu o rozpočtovém určení daní. Ten se sice podařilo před několika lety poněkud zlepšit, stále ale diskriminuje malá města a obce. Nechápu,
proč na jednoho obyvatele získává Praha třikrát tolik než města ve Žďárském okrese. Znamená
to, že pro stát má obyvatel Žďáru, Velkého Meziříčí, Nového Města, Bystřice nebo Velké Bíteše
třetinovou cenu než obyvatel Prahy? Zatímco Praze stát přiděluje zhruba 28 tisíc na občana,
všechny obce v našem okrese se pohybují u částky mezi osmi a jedenácti tisíci. Podle mě by se
měly tyto rozdíly postupně vyrovnávat a budu velmi rád, když spolu s kolegou Tomášem Kučerou, který je také krajským zastupitelem, budeme s poslanci debatovat o takové změně.
Respekt k bítešskému náměstí
Poslanci do Velké Bíteše přijedou, aby si prohlédli čerstvě zrekonstruované náměstí. Jako
dlouholetý starosta Velkého Meziříčí a jako krajským zastupitel mohu říci, že se opravdu
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jedná o ojedinělý projekt a jsem rád, že se náměstí vám, Bítešákům, tak podařilo. Věřím,
že i u nás ve Velkém Meziříčí se jednou dočkáme takové příležitosti.
František Bradáč, krajský zastupitel

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 8/14 KONANÉ DNE 2. 4. 2014
Pokračování souhrnu usnesení z červnového Zpravodaje:
• 13/8/14/RM – rozhoduje poskytnout spolku Bike Club Velká Bíteš finanční příspěvek ve výši 20.000
Kč, který bude použit na úpravu bike areálu na Spravedlnosti.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2014
• 14/8/14/RM – bere na vědomí stížnost rodičů na učitelku, Základní škola Velká Bíteš, příspěvková
organizace, Sadová 579, Velká Bíteš, zaslanou Českou školní inspekcí, Inspektorátem v Kraji Vysočina,
požaduje od Mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
sdělení, jaká byla přijata opatření pro zkvalitnění pedagogické práce uvedené učitelky a ostatních
pedagogických pracovníků a doporučuje řediteli zesílit inspekční činnost ve vyučovacích hodinách.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 30. 4. 2014
• 15/8/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout přidělit v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
finanční prostředky na tyto akce:
- Římskokatolické farnosti Velká Bíteš - 148 tis. Kč na opravu interiéru věží kostela sv. Jana Křtitele
městu Velká Bíteš - 200 tis.Kč na opravu opevnění kolem kostela sv. Jana Křtitele
- 407 tis.Kč na opatření proti vlhkosti Hrnčířská 117 (ZUŠ)
- 75 tis.Kč na opravu domu Masarykovo náměstí 85 – angl. dvorek
Současně RM doporučuje ZM poskytnout na opravu interiéru věží kostela sv. Jana Křtitele ve Velké
Bíteši Římskokatolické farnosti Velká Bíteš 43 tis. Kč z rozpočtu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 4. 2014
• 16/8/14/RM – rozhoduje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na základě
závěru hodnotící komise přijmout cenovou nabídku uchazeče ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Velké Meziříčí,
Zahradní čp. 992, PSČ 594 01, IČ: 607 32 610 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na akci „Oprava opevnění
kolem kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši, II. etapa – 4. část“ za cenu 463.673 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 17/8/14/RM – rozhoduje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na základě
závěru hodnotící komise přijmout cenovou nabídku uchazeče Ncorp s.r.o., Velká Bíteš, Růžová 144,
PSČ 595 01, IČ: 277 21 043 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na akci „Regenerace objektu Masarykovo
náměstí 85, Velká Bíteš – anglický dvorek“ za cenu 222.579 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
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• 18/8/14/RM – rozhoduje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na základě
závěru hodnotící komise přijmout cenovou nabídku uchazeče Ncorp s.r.o., Velká Bíteš, Růžová 144,
PSČ 595 01, IČ: 277 21 043 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na akci „Opatření k odstranění vlhkosti,
Hrnčířská 117, Velká Bíteš“ za cenu 1.033.666 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 19/8/14/RM – vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace:
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace, adresa: Tišnovská 116,
595 01 Velká Bíteš, IČO: 70831394
Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace, adresa: Hrnčířská 117,
595 01 Velká Bíteš, IČO: 70280185.
odpovědnost: starosta termín: 20. 4. 2014
• 20/8/14/RM – navrhuje doplnit program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 31/14
o bod „Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a městy/obcemi kraje dne
1. 6. 2010 k projektu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ a doporučuje ZM
rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a městy/
obcemi kraje dne 1. 6. 2010.
odpovědnost: místostarosta termín: 14. 4. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 9/14 KONANÉ DNE 14. DUBNA 2014
• 2/9/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 8/14 ze dne 2. 4. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 14. 4. 2014
• 3/9/14/RM – rozhoduje nevyhovět podané námitce stěžovatele Porr a.s., IČO: 430 05 560 proti
vyloučení z hodnocení nabídek veřejné zakázky „SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš, půdní
vestavba stavební úpravy“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 4. 2014
• 4/9/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek parc. č. 3008/26 – ostatní
plocha, silnice o výměře 94 m2 v k. ú. Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m- a včetně stavby vjezdu na tomto
pozemku, jejíž cena bude stanovena znaleckým posudkem. Náklady spojené s vkladem KS do KN
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 4. 2014
• 5/914/RM – rozhoduje uzavřít Pojistnou smlouvu č. 2730314565, dodatek č. 001 k pojistné smlouvě
o pojištění majetku a odpovědnosti s pojistitelem UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha
6, IČO: 492 40 480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2014
• 6/9/14/RM – bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvkové organizace o podmínkách poskytnutí slevy ve výši 50 % na podnájem výstavní
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síně a malé přednáškové místnosti v 1. NP sídla ICKK na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši
organizacím zřizovaným městem, spolkům, sdružením, organizacím obdobného (neziskového)
charakteru se sídlem či evidencí ve Velké Bíteši.
odpovědnost: rada města termín: 14. 4. 2014
• 7/9/14/RM – bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvkové organizace o získání dotace Kraje Vysočina na realizaci akce „Oslavy 600. výročí
založení nejstarší městské knihy Velké Bíteše“ a pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace předložením organizace oslav dne 6. 9. 2014.
odpovědnost: ředitel termín: 28. 4. 2014
• 8/9/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova
727, 370 01 České Budějovice na zhotovení projektové dokumentace akce „Přechod pro chodce přes
silnici I/37, ulice Jihlavská“ v rozsahu DÚR za nabídkovou cenu 20.570 Kč a v rozsahu DSP za cenu
31.460 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014
• 9/9/14/RM – rozhoduje souhlasit s napojením stavby termického zplyňování bio štěpky
v Holubí Zhoři na místní komunikaci dle předložené dokumentace. Sjezd z předmětné komunikace
bude realizován při dodržení obvyklých podmínek, které budou stanoveny odborem majetkovým,
MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2014
• 10/9/14/RM – rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu č. 1 v Holubí Zhoři, č.p. 38, 59501 Velká Bíteš,
předloženou dohodu o uznání dluhu a jeho splátkách.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 4. 2014
• 11/9/14/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým projektovým řešením „ČESKÁ SPOŘITELNA
a.s. Modernizace pobočky Velká Bíteš Masarykovo nám. č. 7“, a to při splnění těchto podmínek:
1) Elektrické okruhy budou rozděleny tak, aby bylo možno osadit další fakturační elektroměr.
2) Venkovní části klimatizačních jednotek budou přemístěny a bude u nich vyřešen odvod kondenzátu.
3) Výměna vstupních dveří bude realizována žadatelem za finanční účasti vlastníka nemovitosti.
4) Potřebné detaily rekonstrukce budou upřesněny na jednání, které za tímto účelem svolá odbor
majetkový.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2014
• 12/9/14/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 2,
Družstevní 584, Velká Bíteš a uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. 4. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2014
• 13/9/14/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 o velikosti 1+kk v DPS Velká Bíteš,
Družstevní 584. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 5. 2014, nájemné 48 Kč/m2/měsíc, na dobu jednoho
roku s tím, že si může nájemce požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky
vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 4. 2014
• 14/9/14/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 204,
U Stadionu 475, Velká Bíteš a uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. 4. 2014. Dále
rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 204 o velikosti 2+1 v domě U Stadionu 475, Velká
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Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 5. 2014, nájemné 60 Kč/m2/měsíc, na dobu jednoho roku s tím,
že si může nájemce požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající
z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2014
• 15/9/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš propachtovat pozemky parc. č. 292/1 –
vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1442 m2 a parc. č. 286 – vodní plocha, vodní nádrž umělá
o výměře 1273 m2 vše v k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2014
• 16/9/14/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 3,
Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš a uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. 4. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2014
• 17/9/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš poskytnout jako výpůjčku část pozemku
parc. č. 144/1 o výměře cca 84 m2 pro klidovou zónu a část pozemku parc. č. 144/1 o výměře cca 500
m2 pro parkování návštěvníků HD Košíkov v k. ú. Košíkov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 4. 2014
• 18/9/14/RM – bere na vědomí sdělení zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislava Křečka
ve věci podnětu, podaným proti postupu odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 14. 4. 2014
• 18/9/14/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu xart PARTNER o poskytování služeb na podporu a rozvoj
webových stránek s poskytovatelem XART s.r.o., Hlavní 172/95, 624 00 Brno - Komín, IČO: 292 61 864.
odpovědnost: informatik termín: 31. 5. 2014
• 19/9/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout finanční příspěvek TJ Spartak Velká Bíteš
na projektovou studii přístavby malé tělocvičny a nářaďovny u sportovní haly ve výši 37.510 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 6. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 10/14 KONANÉ DNE 28. DUBNA 2014
• 2/10/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 9/14 ze dne 14. 4. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 28. 4. 2014
• 3/10/14/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Jindřichov finanční příspěvek ve výši 1.500
Kč na kulturní akci konanou v Jindřichově dne 8. 6. 2014 k příležitosti oslavy Dne dětí.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 6. 2014
• 4/10/14/RM – bere na vědomí stížnost na nedodržení zákonného termínu opakovaného prověření
stížnosti ze dne 28. 2. 2014 přijaté Městským úřadem Velká Bíteš dne 3. 3. 2014 pod č.j. MÚVB/1590/14
a konstatuje, že stížnost byla řádně vyřízena ve lhůtě.
odpovědnost: starosta termín: 15. 5. 2014
• 5/1014/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1. až 3. měsíc roků 2010 až 2014.
odpovědnost: rada města termín: 28. 4. 2014
• 6/10/14/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 3. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 28. 4. 2014
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• 7/10/14/RM – bere na vědomí podání ze dne 18.04.2014, č.j. MÚVB/2921/14.
odpovědnost: rada města termín: 28. 4. 2014
• 8/10/14/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina
na realizaci akce „OSLAVY 600. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NEJSTARŠÍ MĚSTSKÉ KNIHY VELKÉ
BÍTEŠE“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 5. 2014
• 9/10/14/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 31. 10. 2013 se Svazem vodovodů
a kanalizací Žďársko o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci akce Velká Bíteš – rekonstrukce
vodovodu, rekonstrukce kanalizace ul. Nová Čtvrť.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 5. 2014
• 10/10/14/RM – schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok
2013 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní
závěrky této příspěvkové organizace za rok 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 5. 2014
• 11/10/14/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013 a jeho rozdělení do fondů dle
předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2014
• 12/10/14/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 213 o velikosti 2+1 v domě č. p.
548 B, U Stadionu, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu jednoho roku od 1. 5. 2014,
nájemné 60 Kč/m2/měsíc, s tím, že si může nájemce požádat o prodloužení nájemní smlouvy,
pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném
a službách.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 4. 2014
• 13/10/14/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě č.p. 475,
U Stadionu, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou jednoho roku od 1. 5. 2014,
nájemné 60 Kč/m2/měsíc, s tím, že si může nájemce požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud
bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 4. 2014
• 14/10/14/RM – rozhoduje podpořit otevřený dopis ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy za
zachování základních škol praktických ze dne 31. 3. 2014.
odpovědnost: starosta termín: 31. 5. 2014
• 15/10/14/RM – konstatuje, že o žádosti Jany Doubkové, Dany Ráčkové, Hany Horké a Stanislava
Pelána o prominutí nájemného po dobu rekonstrukce Masarykova náměstí bude rozhodnuto po
vyhodnocení celé akce rekonstrukce Masarykova náměstí.
odpovědnost: starosta termín: 10. 5. 2014
• 16/10/14/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájmu bytu č. 213, U Stadionu 548,
Velká Bíteš a uzavřít s ní dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. 4. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2014
• 17/10/14/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájmu bytu č. 5, U Stadionu 475,
Velká Bíteš a uzavřít s ní dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. 4. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014
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• 18/10/14/RM – bere na vědomí žádost Městského muzea ve Velké Bíteši o projednání reorganizace
prostor v budově na Masarykově náměstí č.p. 5.
odpovědnost: rada města termín: 28. 4. 2014
• 19/10/14/RM – doporučuje ZM schválit dodatek zřizovací listiny Informačního centra a Klubu
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace dle žádosti ředitele uvedené organizace.
odpovědnost: starosta termín: 9. 6. 2014
• 20/10/14/RM – bere na vědomí vyúčtování Zpravodaje města Velká Bíteš za rok 2013 předložené
Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: rada města termín: 28. 4. 2014
• 21/10/14/RM – bere na vědomí žádost ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvkové organizace o řešení situace v souvislosti s podnajímáním rekreačního objektu
Letná a ukládá řediteli uvedené organizace přijmout opatření k vyřešení jím popsané situace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2014
• 22/10/14/RM – bere na vědomí žádost ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvkové organizace o stavební úpravy v Kulturním domě ve Velké Bíteši.
odpovědnost: rada města termín: 28. 4. 2014
• 23/10/14/RM – rozhoduje provést započtení pohledávky města Velká Bíteš vůči firmě M-SILNICE
a.s. (vystavená faktura č. 3753 na smluvní pokutu) proti pohledávce firmy M-SILNICE a.s. vůči
městu Velká Bíteš (faktura dodavatele č. 1271300298) ve výši Kč 1 289 382,12 s tím, že po provedení
započtení bude dluh města vynulován a zůstane pohledávka města vůči firmě M-SILNICE ve výši Kč
720 617,88.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 5. 2014
• 24/10/14/RM – rozhoduje uzavřít s ING Životní pojišťovnou N.V., pobočkou pro Českou republiku,
IČO 407 63 587 Rámcovou smlouvu na produkt Životní Pojištění ING SMART pro zaměstnance.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 6. 2014
• 25/10/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 15, U Stadionu 475, Velká Bíteš,
na dobu neurčitou od 1. 7. 2014.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 6. 2014
• 26/10/14/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
za účelem zřízení výustního objektu kanalizace na pozemku parc. č. 3028/1 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
• 27/10/14/RM – rozhoduje souhlasit s převodem finančních prostředků ve výši 13.092 Kč
z rezervního fondu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace do
fondu investičního.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2014
• 28/10/14/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 3, U Stadionu 280,
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 10. 5. 2014
• 29/10/14/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti ve venkovních prostorách,
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o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, ve venkovních prostorách,
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší.
odpovědnost: tajemnice termín: 9. 6. 2014
• 30/10/14/RM – rozhoduje uzavřít předloženou příkazní smlouvu na zajištění administrace,
technického, autorského dozoru a dalších činností souvisejících s projektem „Snížení energetické
náročnosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš“ s uchazečem Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3,
162 00 Praha 6 – Veleslavín za cenu 183.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014
• 31/10/14/RM – rozhoduje uzavřít předloženou příkazní smlouvu na zajištění procesu výběrového
řízení na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš“ s uchazečem
Energy Benefit Centre o.p.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín za cenu 47.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014
• 32/10/14/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti o rozšíření veřejného osvětlení v místní části Ludvíkov
před parcelou č. 59/2 a 61/2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014
• 33/10/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek parc. č. 420/3 –zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš za cenu 500 Kč/
m2. Pozemek bude převeden s tím, že pro město Velká Bíteš bude sjednáno předkupní právo. Náklady
spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 6. 2014
• 34/10/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemků v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 5473 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 11 m2
- parc. č. 5749 – ostatní komunikace o výměře o výměře cca 186 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 5. 2014
• 35/10/14/RM – rozhoduje ponechat usnesení č. 6/8/13/RM v platnosti s tím, že RM souhlasí
s umístěním stavby garáže na jiné části pozemku parc. č. 2992 – ostatní plocha o výměře 20 m2
v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014
• 36/10/14/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku
parc. č. 55/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 10 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 6. 2014
• 37/10/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00
Brno, IČ: 60725681 na projekční práce „Studie úprav KD Velká Bíteš“ za celkovou nabídkovou cenu
26.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014
• 38/10/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy A T I K A - L Y S Ý, s.r.o., Velké Meziříčí,
Zahradní č. p. 992, PSČ 594 01, IČ: 607 32 610 na opravu kanalizace DN 300 u budovy Lánice 300,
Velká Bíteš za nabídkovou cenu 33.989,64 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 11/14 KONANÉ DNE 12. KVĚTNA 2014
•2/11/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 10/14 ze dne 28. 4. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 12. 5. 2014
• 3/11/14/RM – rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci ve výši 20.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2014
• 4/11/14/RM – rozhoduje poskytnout Mysliveckému sdružení Velká Bíteš, o.s. dotaci ve výši 8.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2014
• 5/11/14/RM – rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, o.s., Místní organizaci Velká
Bíteš dotaci ve výši 20.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2014
• 6/11/14/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření města č. 5/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2014
• 7/11/14/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1. až 4. měsíc roků 2010 až 2014.
odpovědnost: rada města termín: 12. 5. 2014
• 8/11/14/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti 1, v domě č. p. 84,
Masarykovo nám., Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 6. 2014 na dobu jednoho roku s tím,
že si může nájemce požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající
z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 5. 2014
• 9/11/14/RM – rozhoduje propachtovat pozemek parc. č. 2709 – ovocný sad o výměře 8898 m2
v k. ú. a obci Velká Bíteš na dobu 30 let za pachtovné 5.000 Kč/rok za účelem údržby a průběžné
obnovy ovocného sadu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 10/11/14/RM – rozhoduje poskytnout SDH Jindřichov finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč k 80.
výročí založení SDH Jindřichov.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 6. 2014
• 11/11/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3290/14.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 5. 2014
• 12/11/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D 001496 / - / 1 se společností
RENARDS dotační, s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno ohledně ukončení spolupráce při
přípravě žádosti o dotaci z dotačního titulu Integrovaný operační program na projekt s pracovním
názvem „Velká Bíteš – Nasazení elektronických procesů a digitalizace“.
odpovědnost: informatik termín: 31. 5. 2014
• 13/11/14/RM – ukládá ředitelům organizací zřízených městem, jednatelům organizací založených
městem a vedoucím organizačních složek města předkládat každoročně vždy nejpozději k 1. 1. kopie
zpráv o provedených revizích dle předložené tabulky na MěÚ Velká Bíteš, odbor majetkový.
odpovědnost: ředitelé organizací zřízených městem, jednatelé organizací založených městem,
vedoucí organizačních složek města, odbor majetkový termín: 1. 1. každoročně
38

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Srpen 2014

• 14/11/14/RM – bere na vědomí dopis o záplavě okolí bytového domu Vlkovská 385, Velká Bíteš
dne 2. 5. 2014 a pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu technického a dopravního řešení
křižovatky u uvedeného domu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 15/11/14/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko o poskytnutí
dotace ve výši 28.000 Kč z rozpočtu města na projektovou dokumentaci akce Velká Bíteš, zajištění
zásobování pitnou vodou, SO 02 Sanace stávajícího potrubí LT DN 200.
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 5. 2014
• 16/11/14/RM – schvaluje provoz Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové
organizace a Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v červenci
a srpnu 2014 dle návrhu ředitelek MŠ.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 1. 7. 2014
• 17/11/14/RM – povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové
organizaci výjimku z maximálního počtu dětí pro 3 třídy na školní rok 2014/2015 od 1. 9. 2014,
a to v jedné třídě na 28 dětí na třídu a ve dvou třídách na 25 dětí na třídu.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 9. 2014
• 18/11/14/RM – v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace, v tomto složení:
1. členové určení zřizovatelem: předseda komise Ing. Milan Vlček a Ing. Tomáš Kučera
2. člen určený ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina: Mgr. Eva Chvátalová
3. člen - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu
příslušné školy: pan Martin Karásek
4. člen - pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:
pan Rudolf Drozd
1. člen - školní inspektor České školní inspekce: Mgr. Eva Šimečková
- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace,
v tomto složení:
1. členové určení zřizovatelem: předseda komise Ing. Milan Vlček a Ing. Tomáš Kučera
2. člen určený ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina: Mgr. Libuše Kolčavová
3. člen - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu
příslušné školy: Mgr. Alice Bednářová
4. člen - pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:
Mgr. Jarmila Tyllová
1. člen - školní inspektor České školní inspekce: Mgr. Eva Šimečková
f) člen - člen školské rady: Mgr. Irena Batelková
- pověřuje JUDr. Radku Klímovou funkcí tajemníka těchto dvou konkursních komisí. Tajemník není
členem konkursní komise, o průběhu konkursu pořizuje zápis.
odpovědnost: předseda komisí termín: 13. 5. 2014
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• 19/11/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní uměleckou školou,
Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3474/14.
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31. 5. 2014
• 20/11/14/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, firmou A T I K A - L Y S Ý, s.r.o., Velké Meziříčí,
Zahradní čp. 992, PSČ 594 01, IČ: 607 32 610 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Přírodní
zahrada Mateřské školy ve Velké Bíteši aneb „Příroda na dosah“,“ kterým se upřesňuje harmonogram
prací a seznam subdodavatelů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014
• 21/11/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy na výkon autorského dozoru nad stavbou
„Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ s Ing. arch. Alešem Burianem,
IČO: 121 96 584, kterým se mění termín výkonu autorského dozoru.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2014
• 22/11/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce
Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno a.s., Olomoucká
174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se rozšiřuje předmět plnění, navyšuje cena díla a prodlužuje
doba dokončení díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 5. 2014
• 23/11/14/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku firmy Silniční projekt spol.
s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno ve výši 110.000Kč bez DPH za zpracování PD pro UR na akci
„Rekonstrukce ulice Na Valech ve Velké Bíteši“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 24/11/14/RM – rozhoduje vypracovat komplexní návrh dopravního řešení komunikace ulice
Jihlavská v úseku od křižovatky s ulicí Rajhradskou po konec obce ve směru na Velké Meziříčí,
včetně situování přechodu pro chodce, jeho osvětlení a režimu v tomto úseku ulice a zapracování
systému inteligentního dynamického semaforu do tohoto návrhu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
• 25/11/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Půdní
vestavba a stavební úpravy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš“ se zhotovitelem KROS – stav,
a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se mění termín realizace a upřesňuje doložení
záruční listiny.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 5. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 12/14 KONANÉ DNE 21. KVĚTNA 2014
• 2/12/14/RM – rozhoduje poskytnout nájemcům provozujícím podnikatelskou činnost v obchodech
v domech ve vlastnictví města Velká Bíteš na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši č.p. 86, 85, 84, 14, 5
slevu ve výši 50% z nájemného po dobu šesti měsíců v roce 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 3/12/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 11/14 ze dne 12. 5. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 21. 5. 2014
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• 4/12/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3747/14.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 30. 6. 2014
• 5/12/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou
organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3731/14.
odpovědnost: ředitel polikliniky termín: 30. 6. 2014
• 6/12/14/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením předložené Smlouvy o nájmu kopírovacího setu
Minolta s právem koupě Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle
žádosti č.j. MÚVB/2996/14.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 30. 6. 2014
• 7/12/14/RM – bere na vědomí iniciativu města Skuteč o vytvoření dalších obcí s rozšířenou
působností a prohlašuje, že město Velká Bíteš bude usilovat o zřízení obce s rozšířenou působností
v rámci uvedené iniciativy.
odpovědnost: starosta termín: 23. 5. 2014
• 8/12/14/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt
č. 2 o celkové ploše 62,4 m2 v 1.NP bytového domu č.p. 280 na ulici U Stadionu ve Velké Bíteši,
na pozemku parc. č. 803, k.ú. Velká Bíteš, ke dni 31. 5. 2014 za podmínky, že před podpisem dohody
budou vypořádány všechny závazky nájemce vůči pronajímateli.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 13/14 KONANÉ DNE 28. KVĚTNA 2014
• 2/13/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 12/14 ze dne 21. 5. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 28. 5. 2014
• 3/13/14/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření
města č. 6/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 6. 2014
• 4/13/14/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 30. 4. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 28. 4. 2014
• 5/13/14/RM – doporučuje ZM vyřazení DHM z majetku města Velká Bíteš dle návrhu odboru
správního ve výši 90.000 Kč a dále doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o vkladu majetku ze dne 22. 1. 2003 se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice.
odpovědnost: odbor správní termín: 9. 6. 2014
• 6/13/14/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájmu bytu č. 1, U Stadionu 277,
Velká Bíteš a uzavřít s nimi dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. 6. 2014. Dále rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 o velikosti 2+1 v domě U Stadionu 277, Velká Bíteš. Nájemní
smlouvu uzavřít od 1. 7. 2014, nájemné 60 Kč/m2/měsíc, na dobu jednoho roku s tím, že si může
nájemce požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní
smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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• 7/13/14/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce na pozemky v k. ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- část pozemku parc. č. 2263/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 600 m2
- část pozemku parc. č. 2265/1 – orná půda o výměře 1700 m2
- část pozemku parc. č. 2266/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 450 m2
se spolkem Bike Club Velká Bíteš, se sídlem Zahradní 544, 595 01 Velká Bíteš za účelem
provozování sportovní činnosti, na dobu určitou, a to 5 let s možností opce na 5 let a s výpovědní
lhůtou 1 rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2014
• 8/13/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš propachtovat část pozemku
v k. ú. Březka u Velké Bíteše, a to parc. č. 1235/1 – ostatní plocha o výměře cca 9000 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 9/13/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc. č. 3025/1
– vodní plocha, tok přirozený o výměře cca 812 m 2 v k. ú. Velká Bíteš, se kterým mají
právo hospodařit Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové za cenu obvyklou, která bude stanovena znaleckým posudkem. Náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku, geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do
KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 6. 2014
• 10/13/14/RM – rozhoduje pronajmout reklamní plochu o velikosti 50x50cm na levé části
kovové brány nového hřbitova Velká Bíteš za účelem umístění reklamních tabulí se zaměřením na
hřbitovnictví Kamenictví Hájek s.r.o., IČ 292 67 277, se sídlem Drdy 68, 641 00 Brno za nájemné 1500
Kč/rok, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Současně RM rozhoduje pronajmout reklamní plochu o velikosti 50x50cm na levé části kovové brány
nového hřbitova Velká Bíteš za účelem umístění reklamních tabulí se zaměřením na hřbitovnictví
firmě Zdeněk Oškrtal KAMENICTVÍ, IČ 114 87 640, Palackého 356, 664 17 Tetčice za nájemné 1500
Kč/rok, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 11/13/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemky v k. ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 1511 –ostatní plocha, neplodná půda o výměře 106 m2
- parc. č. 1512 –ostatní plocha, neplodná půda o výměře 88 m2
- část parc. č. 1499 –ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 270 m2.
z majetku města Velká Bíteš za cenu za cenu obvyklou, která bude stanovena znaleckým posudkem.
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, geometrickým oddělením pozemku a vkladem
KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 6. 2014
• 12/13/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek parc. č. 1127/2 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 577 m2 a část pozemku parc. č. 1127/1 – ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře cca 235 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše z majetku města Velká Bíteš do vlastnictví
Agro Záblatí, a.s., se sídlem Záblatí č. 63, 594 53 Osová Bítýška za cenu 120 Kč/m2 Náklady spojené
s oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 6. 2014
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• 13/13/14/RM – bere na vědomí ekonomickou analýzu ubytování v KD a cash flow plynoucí
z pronájmu výstavní síně předložené Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkovou organizací.
odpovědnost: rada města termín: 28. 4. 2014
• 14/13/14/RM – rozhoduje poskytnout dotaci Svazu zdravotně postižených civilizačními chorobami,
ZO Velká Bíteš ve výši 10.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2014
• 15/13/14/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Jáchymov finanční příspěvek ve výši 3.000
Kč na Den dětí.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 6. 2014
• 16/13/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Informačním centrem a Klubem
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3812/14.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 30. 6. 2014
• 17/13/14/RM – bere na vědomí stížnost na zvýšený a neúnosný provoz na komunikaci nazývané
„Ulička“ a škody vzniklé v jeho důsledku s tím, že pokud stěžovatelka prokáže odborným znaleckým
posudkem, že stavba i zídka jsou stavebně řádně založeny a uváděná poškození jsou v příčinné
souvislosti se zvýšeným provozem po komunikaci, bude s majitelkou nemovitostí zahájeno jednání
ve věci nápravy a narovnání.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2014

pokračování v příštím čísle

inzerce
řádková inzerce
Houslová muzika Bítešan hledá pro doplnění folklorní kapely houslistu a klarinetistu.
Nejlépe muzikanti se zkušenostmi hraní v obdobném hudebním seskupení.
Bližší informace na tel.: 777 746 041 nebo e-mailu: bitesan@seznam.cz.

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 2014: 18. srpna 2014. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Získali jsme nové dlouhodobé zakázky a proto hledáme další pracovníky
na pozice:

NÁKUPČÍ/KONSTRUKTÉR VSTŘIKOVACÍCH FOREM
Požadujeme:
min. SŠ technického zaměření  vyjednávací a organizační schopnosti  znalost anglického jazyka  min.
1 rok praxe na obchodní pozici  znalost
čtení tech. výkresů
Náplň práce:
 nákup vstřik. forem od nástrojáren v ČR a zahraničí  úzká spolupráce s dodavateli ve fázi výroby
nástroje a jeho optimalizace

MISTR V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU
Požadujeme:
SOU/SŠ technického zaměření  zkušenost s řízením kolektivu
Náplň práce:
řízení kolektivu 30 lidí  organizace práce ve výrobě  dohled nad dodržováním výrobních plánů a
kvalitativních parametrů

TECHNOLOG VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ
Požadujeme:
min. SŠ technického zaměření  znalost čtení technických výkresů  znalost vstřikovacích forem
Náplň práce:
stanovování technologií pro výrobní a montážní procesy  provádění analýzy poruch forem  tvorba a
údržba výrobní dokumentace

NÁSTROJAŘ VE DVOUSMĚNNÉM PROVOZU
Náplň práce:
údržba a opravy forem a nástrojů

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU

Náplň práce:
upevňování forem  seřizování vstřik. lisů, robotů a manipulátorů  spouštění výroby
Nabízíme:
 velmi dobré mzdové podmínky  13. a 14. plat, podíly na zisku firmy 
5-6 týdnů dovolené  příspěvek na stravování  další zam. výhody
V případě zájmu očekáváme Vaši písemnou nabídku se strukturovaným životopisem na adrese:
Lisovna plastů, Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz
Bližší informace o jednotlivých pozicích najdete na webových stránkách společnosti

www.lisovnavm.cz
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CVIČENÍ PRO ZDRAVÉ TĚLO I DUŠI
Sestava cviků je zaměřená na posilování a protažení
zkrácených svalů celého těla. Díky cvičení posílíte
především břišní svaly a zpevníte pánevní dno, což Vám
napomůže správně držet tělo a tím předcházet
bolestem Vašich zad. Důraz kladu na správné provedení
cviku a správné dýchání. Součástí cvičení jsou různé
alternativní techniky, které Vám zlepší Vaše fyzické i
duševní zdraví.
Na závěr každého cvičení Vás provedu uvolňující
relaxací.
Místo konání: Výstavní síň Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Termín a čas: úvodní hodina v pondělí 01.09.2014 v 16:30
Cena permanentky: 20 lekcí 1500 Kč (1 lekce 90 min = 75 Kč)
S sebou: pohodlné oblečení, podložka na cvičení a chuť cvičit a relaxovat
Kontakt: Mgr. Blanka Vafková mobil: +420 774 881 211, e-mail:
blankavafkova@centrum.cz

POZVÁNKA NA LETNÍ TÁBOR

Pořadatel: Turistický oddíl Bobrosvišti
z Velké Bíteše
Datum konání: 10. 8. – 13. 8. 2014
Cena: 2350 Kč pro členy, 2550 Kč pro nečleny
Doprava: zajištěn autobus od sokolovny ve Velké
Bíteši
Strava: zajištěna 5x denně, pestrý jídelníček
Ubytování: ve stanech s podsadami
Tým dlouholetých a zkušených nadšenců Vás zve na letní tábor
konající se na nádherném tábořišti u obce Kunčina Ves.
Nenechte své děti promarnit prázdniny u počítače a umožněte
jim prožít krásné chvíle v přírodě v příjemném kolektivu a
odvézt si mnoho nezapomenutelných zážitků. Hlásit se můžete
až do 10. 8.
Více informací a přihlášky získáte zde:
Hl. vedoucí: Bc. Luděk Tuček, tel. 608 137 476
www.bobrosvisti.estranky.cz
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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ELEKTRONICKÁ AUKCE ENERGIÍ VE VELKÉ BÍTEŠI
Společnost Terra Group Investment, a.s. s vědomím rady města
uskuteční v první polovině měsíce září první hromadnou
elektronickou aukci (zkráceně e- aukci) sdružených dodávek plynu
a elektřiny v naší lokalitě.
Hromadná e-aukce je v podstatě internetová dražba, ve které
dodavatelé prostřednictvím internetu snižují ceny energií až do
nejnižší možné nabídky. Zakládá se na shromáždění více odběrných
míst, u kterých se načte výsledná velikost celkové spotřeby. Díky
tomu se už i počáteční vyvolávací cena drží na úrovni nejnižší
nabídky trhu v porovnání se standartními ceníky dodavatelů.
Výhodou tohoto způsobu nakupování je transparentnost a navíc fakt,
že všichni potencionální dodavatelé energií o klienty poctivě
soutěží. Odpadají tím zbytečné skryté poplatky a minimalizuje se
přeplácení energií, jelikož už před zahájením e-aukce jsou
stanoveny přesné podmínky, které musejí zúčastění dodavatelé
dodržet.
Součástí celé této služby, která je pro občany ZDARMA, je
jednak analýza odběrného místa před uvedením do aukce, dražba
jejich odběrného místa dohromady se sloučenou poptávkou a
následný administrativní servis.
OČEKÁVANÉ ÚSPORY NA ODBĚRNÝCH MÍSTECH
ZAŘAZENÝCH DO E-AUKCE BY SE MĚLY POHYBOVAT
V PRŮMĚRU OKOLO 20%.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, bytová sdružení i
firemní subjekty a to od 1. září, kdy se koná veřejná přednáška a
následná diskuze v přísálí Kulturního domu Velká Bíteš.
Eduard Rovenský,
Energetický konzultant,
Terra Group Investment, a.s.
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před Kulturním domem,
Vlkovská 482, Velká Bíteš

od 14.00 do 16.00 hodin
vystoupení dechové hudby

od 16.00 do 18.00 hodin
vystoupení dechové hudby

Občerstvení zajištěno restaurací

jedinečná a pohostinná
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Slavnostní vernisáž se bude konat
v pondělí 8. září v 17.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Srpen 2014
jedinečná a pohostinná

Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

od 10.00 do 18.00 hodin

Neděle 14. září

od 13.00 do 17.00 hodin

Sobota 13. září

a od 12.00 do 15.30 hodin

8.00 do 11.30 hodin

Pondělí – Pátek

Otevřeno

Komerční sdělení / Inzerce

Investujme smysluplně
za účasti veřejnosti a odborníků!
Víc než si myslíte

Zpracujme kvalitní rozvojovou strategii za pomoci urbanistů,
krajinných architektů, dopravních inženýrů, sociologů,
energetiků.
V době evropských dotací a nízkých úroků máme příležitost
investovat do účelných projektů ve správný čas.
Potřeby lze znát s předstihem.

...pamatujte na to u komunálních voleb 10. a 11. října 2014

