
Září 2011 1www.bitessko.com

ZPRA DAJ
VELKÁ
www.velkabites.cz

 PANÍ MARIE CAHOVÁ OSLAVILA 104 LET 
 TRADI NÍ BÍTEŠSKÉ HODY
 REKONSTRUKCE VLKOVSKÉ ULICE

BÍTEŠ 

ZPRAVODAJ 08 2010.indd   1 25.8.2010   10:15:43

ZPRAVODAJ
Velká BítešVelká Bíteš

                                                                            

Foto: Jiří ZachaLoňský rychtářský pár manželé Burianovi.

  ZÁŘÍ 2011



2 Zpravodaj Velká Bítešwww.bitessko.com

Folklorní festival ve Velké Bíteši  -  sobota 10. září 2011

IX. ročník přehlídky folklorních souborů a krojovaných skupin z Podhorácka.

Vystoupí národopisný soubor Bítešan, Poškoláci, zpěváčci z Velkobítešska,

ženy a děti z Jinošova, mládež z Březníka a Stárci z Ostrovačic.

Začátek ve 14 hodin - Masarykovo náměstí.

Na snímku z loňského festivalu v popředí Bítešané vzadu hosté ze Štěpánova nad Svratkou.              FOTO:  Silva Smutná

 

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU 
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SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

 
 

PROGRAM
 
Sobota 10. 9. 2011  
 

Zahájení  
Masarykovo nám stí ve 14 hodin. 
 
Zavíjení máje 
Spole né vystoupení skupiny starších d tí 
národopisného souboru Bítešan a Stárk  
z Ostrova ic. 
  

emeslníci 
Bítešan, skupina mladších d tí p i Základní 
škole ve Velké Bíteši - vedoucí Eliška 
Hradilová. 
 
Šohaj 
Stárci z Ostrova ic, skupina d tí -  vedoucí 
Anna Smutná a Jitka K ížová. 
 
Zp vá ci z Velkobítešska I 
Ú astníci oblastního kola d tské p ehlídky 
lidových písní - vedoucí Kamila Coufalová. 
 
Léto, milé léto 
Skupina žen a malých d tí z Jinošova – vedoucí 
Eva Chytková. 
 
V betešským mlén   
Poškoláci, tane ní kroužek p i Základní škole 
ve Velké Bíteši - vedoucí Tá a Horká. 

 Zp vá ci z Velkobítešska II 
Ú astníci oblastního kola d tské p ehlídky 
lidových písní – vedoucí Kamila Coufalová. 
 
Brn nský ardáš 
Stárci z Ostrova ic, skupina mládeže - 
vedoucí Vlasta Moravová a Mirek Pelikán. 
 
Och ty ptá ku je abá ku 
Skupina starších d tí, mládež a p vecký sbor 
národopisného souboru Bítešan – vedoucí 
Silva Smutná a Hana Sedláková. 
 
Za naší d dinou 
Folklorní skupina mládeže z B ezníka – 
vedoucí Hana Bábu ková. 
 
Hodová kola  
Skupina starších d tí a p vecký sbor 
národopisného souboru Bítešan – vedoucí 
Silva Smutná a Hana Sedláková. 
 
Zakon ení  
Kolem 16. hodiny. 
 
 

Po adatelé festivalu p ejí host m
p íjemn  prožité chvíle. 

_______  ______ 
 

Další informace: 
 
Festival se koná v ase tradi ních bítešských hod . 
Mimo pohostinství, kavárny a cukrárny jsou otev eny 
hodové sklípky ve dvorech a v podzemí n kterých 
m š anských dom  i v p ilehlých ulicích s nabídkou 
dobrého jídla a pití.   
 
M stské muzeum, Masarykovo nám stí p. 5 
 

VLASTIV DNÁ EXPOZICE  
 

a expozice „Mineralogické a geologické zajímavosti 
Velkobítešska. Otev eno od 9 do 17 hodin. 
 
Klub kultury, Masarykovo nám stí p. 5 

 

VÝSTAVA OD KAŽDÉHO N CO 
 

z výtvarných d l T. Burianové, S. Horkého,  
P. Jab rka, Z. Krupi kové, M. Kulíkové, L. Laciny, 
T. Lajkepa, J. Martyn áka, J. Skuly, J. Smrže,  
M. Pospíšila a M. Šmardové.  
Otev eno od 13 do 17 hodin.

 Farní kostel sv. Jana K titele 
PROHLÍHDKA KOSTELNÍ TVRZE  
s výkladem Bc. Ivo K íže, za átek ve 13 hodin. 
 
Masarykovo nám stí – horní strana 
JARMARK LIDOVÝCH EMESEL 
 

eský svaz chovatel , Lánice p. 55 
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍ ECTVA 
Otev eno od 8 do 18 hodin. 
 
Základní um lecká škola, Hrn í ská ul. p. 117 
VÝSTAVA BONSAJÍ 
Otev eno od 10 do 22 hodin, od 20 hodin seminá  
tvarování bonsají. 
 
Masarykovo nám stí p. 5 -  nádvo í       
POSEZENÍ U CIMBÁLU  
s muzikou Lubomíra Graffeho z Brna, za átek  
ve 20 hodin.  
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TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

7. ZÁŘÍ–14. ZÁŘÍ 2011

Klub kultury města Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rychtářkou, 

prvním stárkem a stárkovou a bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobítešska 

a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou 

na tradiční Bítešské hody. 

STŘEDA 7. ZÁŘÍ

 

16.30 hod . Na Masarykově náměstí koncertuje BÍTEŠSKÁ KAPELA

17.00 hod.  STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu BÍTEŠSKÉ KAPELY na náměstí 

  a otevírání hodových sklípků  

19.00 hod.  TATA BAND a jeho dixilend pod vedením Josefa Kučery hraje 

  ve sklípku „na Pětce“

ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ    

      

16.00 hod.  KONCERT PETRA BENDE & BAND u příležitosti zastávky

  kontroverzního závodu supersportů DIAMOND RACE

  HODOVÉ HVĚZDOKLADENÍ - PETR BENDE

  Moderují Gabriela Partyšová a Martin Hrdinka

                                           

PÁTEK 9. ZÁŘÍ

18.00–21.00 hod  Na Masarykově náměstí pod májou hraje dechová kapela GALÁNI

17.00–24.00 hod.  „HODOVÝ“ MINIFEST. Během večera na horní straně Masarykova 

  náměstí za „Starou poštou“ vystoupí DJ MADO, MIKY FAT, CHEAP 

  THRILLS, PACKET + LICENTIA POETICA, ECCE HOMO

19.00 hod.  POSEZENÍ U CIMBÁLU ve sklípku „na Pětce“ hraje CIMBÁLOVÁ 

  MUZIKA JOŽKY IMRICHA

20.30 hod.  hodová zábava se skupinou ARGEMA, Kulturní dům, Vlkovská 482

SOBOTA 10. ZÁŘÍ 

14.00–16.00 hod  SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

  XI. ročník přehlídky národopisných souborů a krojovaných skupin

  z Podhorácka. Na Masarykově náměstí vystoupí národopisný soubor

  Bítešan, Poškoláci, zpěváčci z Velkobítešska, ženy a děti z Jinošova, 

  Stárci z Ostrovačic

16.00 hod  FOTBALOVÝ ZÁPAS - na fotbalovém stadionu proběhne utkání (sk. B) 

  Velká Bíteš - Radostín nad Oslavou
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16.00–18.30 hod. BÍTEŠ HLEDÁ BORCE na farní zahradě - sedm sportovních soutěží pro

  děti od 5 do 14 let rozhodne, kdo je bítešským borcem

16.00–18.00 hod. Na Masarykově náměstí pod májou hraje a zpívá JOŽKA ŠMUKAŘ 

  A JEHO DECHOVÁ KAPELA

18.00  hod. V chrámu sv. Jana Křtitele KONCERT BHP - PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

  MORAVSKÝCH UČITELŮ                                 

19.00–20.00 hod. Na Masarykově náměstí pod májou hraje kapela POZDNÍ SBĚR

20.00–21.30 hod.  Na Masarykově náměstí pod májou proběhne koncert ROMANA

  HORKÉHO A SKUPINY KAMELOT

20.00 hod. POSEZENÍ U CIMBÁLU ve sklípku „na Pětce“ hraje CIMBÁLOVÁ

  MUZIKA LUBOMÍRA GRAFFEHO

21.00 hod. HODOVÝ DnB Jam. V Kulturním domě Vlkovská 482 vystoupí PIXIE, 

  KATCHA, ISTAR, MILHAUZ & ZE-CUBE, MC WCELAQ, 

  MC AFARASTAFA

NEDĚLE 11. ZÁŘÍ

  8.00–9.00 hod.    SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v chrámu sv. Jana Křtitele za účasti

  krojované chasy

  9.00–11.30 hod.    STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové kapely HANAČKA

  9.30–11.30 hod.  DECHOVÁ KAPELA HORANKA Z TŘEBÍČE - pod májou 

12.00–12.15 hod. KOLEČKO PRO CHASU pod  májou

13.30 hod.   KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM od Kulturního domu na Masar. nám.

13.30–14.30 hod. Pod májou vystoupí děti národopisného souboru BÍTEŠAN 

15.00 hod.     TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy pod májou 

  s rychtářem a právem:  Česká beseda, první stárek předává věnec, Moravská 

  beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění, hraje 

  BÍTEŠSKÁ KAPELA

16.00–20.00 hod. ve sklípku „na Pětce“ hudební vystoupení sólistů BROLN

16.00 hod. LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY u domu č. 5

16.00–18.00 hod. DECHOVÁ KAPELA ŠARDIČANKA - pod májou

STŘEDA 14. ZÁŘÍ

17.00 hod. KÁCENÍ MÁJE  

19.00 hod. HODOVÉ DOZVUKY SE SKUPINOU ŽIVEL ve sklípku „na Pětce“ 

OTEVŘENÉ VÝSTAVY A DOPROVODNÉ AKCE

VÝSTAVA „OD KAŽDÉHO NĚCO“

ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově náměstí č. 5

Otevřena od 6. do 16. září 8.00–11.30, 12.00–15.30 hodin. 

V sobotu 10. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 11. září od 10.00 do 18.00 hodin
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MUZEUM

  - geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska

  - „Vlastivědná expozice Velkobítešska“ a „Velká Bíteš na fotografi ích“

 úterý až pátek 8.00–12.00, 14.00–16.00 hod.

 sobota, neděle 9.00–17.00 hod.

O hodovém víkendu 10. a 11. září bude probíhat prohlídka chrámu sv. Jana Křtitele, sraz 

zájemců o prohlídku bude ve 13 hod. u vstupní věže do areálu chrámu

O hodovém víkendu bude mimořádně vystavena Velkobítešská monstrance, kalich a patena.

VÝSTAVA BONSAJÍ

na nádvoří Základní umělecké školy v Hrnčířské ulici č. 117

Otevřeno:

pátek 9. září 10.00–14.00 hodin prohlídka pro školy

  14.00–18.00 hodin otevřeno pro veřejnost

sobota 10. září 10.00–22.00 hodin od 20.00 hodin seminář o tvarování bonsají

neděle 11. září 10.00–18.00 hodin

V průběhu celé výstavy ukázky tvarování bonsají, poradenská činnost, ukázky mimo bonsajové 

činnosti členů klubu.

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

v areálu Českého svazu chovatelů v ulici Lánice č. 55

Otevřeno v sobotu 10. září od 8 do 18 hodin a v neděli 11. září od 8 do 17 hodin.

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL

na horní straně Masarykova náměstí, v průběhu soboty a neděle

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ A NISSAN J.P.N. CARS

na horní straně Masarykova náměstí, v sobotu od 13 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

Dne 11. září 2011 bude po celý den z důvodu konání kulturních akcí uzavřeno celé 

Masarykovo náměstí. Náhradní autobusová zastávka bude Za Potokem.

KAM DO SKLÍPKŮ O HODECH

OD STŘEDY 7. ZÁŘÍ DO STŘEDY 14. ZÁŘÍ 2011

SKLÍPEK „NA PĚTCE“ Masarykovo náměstí 5

Středa  7. září v 19 hodin  TATABAND a jeho dixilend pod vedením Josefa

    Kučery

Pátek  9. září v 19 hodin  CIMBÁLOVÁ MUZIKA JOŽKY IMRICHA

Sobota  10. září ve 20 hodin  CIMBÁLOVÁ MUZIKA LUBOMÍRA GRAFFEHO

Neděle  11. září v 16 hodin  HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SÓLISTŮ BROLN

Středa  14. září v 19 hodin  DOZVUKY SE SKUPINOU ŽIVEL
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KAVÁRNA CAFÉ JANA, Masarykovo náměstí 66

Od středy 7. září otevřen sklípek: víno z jižní Moravy, burčák, grilované steaky

Pátek 9. září  FRANTIŠEK KRATOCHVÍL

Sobota 10. září  KAPELA BLÍŽENCI 

Neděle 11. září  ŽIVÁ HUDBA 

RYBÁŘSKÝ SKLÍPEK, Masarykovo náměstí 86

Středa 7. září–sobota 10. září a středa 14. září 14.00–23.00 hodin

Neděle 14.00–19.00 hodin

smažený kapr, moravská vína

BAR - HERNA U STAŘÍKA, Vlkovská 482 (z boku Kulturního domu)

Otevřeno každý den od 12 hodin, maso na grilu, uzené maso, burčák, Budějovický Budvar 12º, 

10º, Černá 12 º

DISKO - BAR CARIBIK, Lánice 59

Středa 7. září až sobota 10. září HODOVÉ DISKOTÉKY

RESTAURACE NA „103“, Peroutkova 103

Středa 7. září–neděle 11. září: udírna, gril, domácí kuchyně

SPORT BAR KLÍMA, Tyršova 219

Od středy 7. září do neděle 11. září speciality na grilu a uzené maso

Pátek 9. září a sobota 10. září živá hudba

VINOTÉKA, Růžová 150

Od středy 7. září do neděle 11. září: víno, burčák, pivo, občerstvení, reprodukovaná hudba

TENISOVÉ KURTY VELKÁ BÍTEŠ, Růžová ulice

Pátek 9. září a sobota 10. září: reprodukovaná hudba, grilování

 

BOWLING BAR, Masarykovo náměstí 98

Středa 7. září–neděle 11. září: burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice), sudová vína, 

nová nabídka odrůdových vín z Valtického Podzemí, Chateau Lednice a vinařství Jožky 

Šmukaře

Pátek 9. září–sobota 10. září nabídka z udírny: uzená žebírka, bůček, klobásy, cigára

RESTAURACE U RAUŠŮ, Masarykovo nám 13

Středa 7. září–neděle 11. září: burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice), sudová vína, 

nová nabídka odrůdových vín z Valtického Podzemí, Chateau Lednice a vinařství Jožky 

Šmukaře

Prodej zajištěn NONSTOP v recepci
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RESTAURACE U VRÁNY, Kostelní 69

Pátek 9. září a sobota 10. září 

selská hospoda, posezení na zahrádce, grilované maso

HOTEL JELÍNEK, Masarykovo náměstí 83

Středa 7. září, pátek 9. září  a sobota 10. září: burčák, víno

LESÁCKÁ RESTAURACE, Masarykovo náměstí 6

Pátek 9. září a sobota 10. září: grilováné a zvěřinové speciality na restauraci

MÁZHAUS NA „STARÉ POŠTĚ“, Masarykovo náměstí 88

Středa 7. září - neděle 11. září: udírna, moravská vína, pívo

ZVEME VÁS

Pondělí dne 5. září v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY „OD KAŽDÉHO NĚCO“
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměst 5

Úterý 6. září - pátek 16. září
Otevírací doba:
 pondělí až pátek 8.00 - 11.30, 12.00 - 15.30 hod.
 sobota, neděle 13.00 - 16.00 hod.
VÝSTAVA „OD KAŽDÉHO NĚCO“
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměst 5

Středa 14. září 2011 od 9 do 16 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dětská psychiatrická léčebna 

Čtvrtek dne 15. září 2011 v 18 hodin
EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, organizuje Městské muzeum a Muzejní spolek 
Velkobítešska

Neděle dne 18. září 2011 v 9.30 hodin
KŘESTNÍ NEDĚLE
Kostel sv. Jana Křtitele, organizuje Farnost Velká Bíteš

Středa dne 21. září 2011 ve 14 hodin
SENIORKLUB
Kulturní dům, Vlkovská 482, organizuje Seniorklub

Středa dne 28. září 2011 
II. ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉHO POCHODU - délka tras 6, 12  a 19 km
Start a prezentace v 9 hodin u přírodní učebny ZŠ Sadová 579, organizuje ZŠ Velká Bíteš a LT 
Prosatín
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SOUTĚŽ – ZNÁTE SVOJI VELKOU BÍTEŠ?

Přinášíme Vám další díl naší soutěže Znáte 

svoji Velkou Bíteš? Vaši odpověď a popis kam 

zařadit zobrazený detail nám napište buď 

e-mailem na adresu program@bitessko.com

a do předmětu uveďte „moje Bíteš“ nebo odstřihněte 

tento ústřižek, vyplňte a doneste na Informační 

centrum na Masarykově náměstí. Vylosovaný vítěz 

od nás obdrží knižní cenu. Termín pro odpovědi 

je vždy do 15. dne v měsíci, losování proběhne 

do 20. dne v měsíci a vítěz bude uveřejněn 

v následujícím Zpravodaji města Velká Bíteš. 

Vaše IC a KK

zde odstřihněte

Jméno, adresa .........................................................................................................................................

Správná odpověď ...................................................................................................................................
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SLOVO Z RADNICE

Současné období, kdy se víceméně celé město připravuje na každoroční tradiční bítešské hody 

a někteří z vás ještě končí či právě skončili svoji letní dovolenou, znamená pro vedení města 

a zaměstnance radnice stejnou intenzitu práce ve všech záležitostech, konaných ve prospěch 

města, jako ve kteroukoliv roční dobu.

Záměr na zvýšení bezpečnosti chodců přes silnici I/37 v ulici Lánice pod výjezdem z ulice 

Chobůtky se dostal již do své závěrečné fáze. Po získání příslibu dotace ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury na realizaci přechodu ve výši cca 400 tis. Kč a provedení výběru 

zhotovitele bude vlastní stavba realizována v září a říjnu letošního roku. 

Obdobná situace je i ve věci opravy havarijního stavu kamenné hřbitovní zdi u kostela sv. Jana 

Křtitele ve Velké Bíteši,  která je  v současnosti provizorně stabilizována výdřevou. Vzhledem 

k nižšímu podílu přislíbené dotace z Programu regenerace MPZ a MPR při Ministerstvu 

kultury na opravu nepamátkových objektů ve výši cca 300 tis. Kč. bude v letošním roce 

provedena pouze oprava úseku zdi, přiléhající k sousednímu dětskému hřišti. Zbývající 

samostatná narušená část zdi u smetníku hřbitova nebude zatím řešena a město se i na tuto  

část bude snažit získat v příštím roce dotaci.

Vedení města jednalo se zástupcem odboru dopravy Kraje Vysočina ve věci upřesnění zahájení 

rekonstrukce komunikace, chodníků a sítí v ulici Vlkovské v úseku od fotbalového stadionu po 

areál První brněnské strojírny. S ohledem na termíny dopracování projektu stavby a  přípravy 

výběrového řízení je zřejmé, že kromě přípravných prací se bude stavba v celém svém rozsahu 

realizovat až v příštím roce. Tato situace nám paradoxně pomůže při žádání o dotaci na jednu 

součást této stavby, a to na cyklostezku se smíšeným provozem. 

Nejzřetelnější je v těchto dnech provádění nové střešní krytiny na druhé budově radnice            

a oprava fasády a oken první historické budovy radnice na Masarykově náměstí. Nezbytná 

oprava římsy, ze které již odpadávaly větší kusy omítky, oprava čelní fasády a repase oken 

včetně výměny křídel s termoizolačními skly zajistí budově potřebný technický stav, který 

bude odpovídat významu této stavby. Její dvorní fasáda bude obdobným způsobem dořešena 

v příštím roce. V souvislosti s pracemi na fasádě byla provedena kontrola a úprava vedení 

plynové přípojky radnice v radniční uličce, stejným způsobem zmizely z fasády i plechový 

rozvaděč elektrické přípojky a další kabely vedení. Vzhledem k předcházející úpravě 

kanalizace a dalších podzemních vedení inženýrských sítí v radniční uličce bude toto zákoutí 

defi nitivně dořešeno včetně opravy fasády uličky a dodláždění. Další pokračování stavebních 

prací v prostoru prostranství za radnicí bude zahájeno po dokončení projektu dostavby 

objektů za  budovou Technických služeb arch. Kunčíkem a po realizaci prodloužení vodovodu 

a kanalizace Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko v příštím roce. 

Ve spolupráci s Technickými službami (TS) bude zahájena kontrola veřejného osvětení (VO), 

jehož součástí bude i provedení nátěru sloupů VO a zahájení výměny lamp na těchto sloupech. 

Vzhledem k celkovému fi nančnímu rozsahu výměny lamp, bude tato realizována ještě 
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v příštím roce.V případech, kdy technický stav sloupů VO bude vyhodnocen jako nevyhovující, 

bude provedena kompletní výměna celého sloupu. Cílem této akce je kromě sjednocení 

a zlepšení estetické stránky rovněž úspora elektrické energie a větší svítivost jednotlivých 

osvětlovacích bodů – lamp VO. V případě, že máte jakoukoliv připomínku ke stavu, fungování 

či doplnění počtu sloupů VO v rámci města, obraťte se osobně nebo elektronicky přes 

webovou stránku Technických služeb www.tsvb.cz na jednatele společnosti Ing. Pavla Gaizuru 

– tel. 777 949 128. 

Konkrétní obrysy má i rozšíření areálu TS na Karlově. V rámci sběrného dvora probíhá 

příprava dokumentace a dokladů pro zahájení stavebního řízení na novou lehkou 

ocelovou halu. Stavební práce by měly být zahájeny již letos. Po svém dokončení umožní 

v příštím roce přemístění a rozšíření provozu třídění odpadů ze stávající malé haly, do které 

bude následně přesunut provoz současného sběrného dvora z ulice Kozí.

Do své závěrečné fáze se dostalo dořešení sjednocení cen nájemného v městských bytech 

od 1. 1. 2012, které je v souladu se záměrem vedení města na úpravu nájemného i pro další 

následující období. V tomto okamžiku budou městem osloveni poslední dva 2 nájemníci, kteří 

v navrhovaných termínech nepřistoupili na dohodu o úpravě nájemného. V této souvislosti 

musím říci, že si velmi vážím postoje všech nájemníků, kteří již dohody akceptovali. Znovu 

bych rád zopakoval, že zvýšený příjem z nájemného nebude příjmem městského rozpočtu, 

který by neměl zpětnou vazbu na byty a domy, ve kterých nájemníci bydlí. Díky názorům 

a podnětům občanů byla členy rady města projednána koncepce směřování těchto fi nančních 

prostředků právě do bytů a domů města, jejichž technický stav byl ze strany města dlouhodobě 

přehlížen. Prvním krokem bude dokončení výměny oken bytů v bytových domech 

U Stadionu, které svým technickým stavem patří k těm nejzanedbanějším. Rovněž stále platí 

naše stanovisko, že vedení města v polovině příštího roku vyhodnotí dopady tohoto prvního 

kroku na ceny nájemného a případně přehodnotí i časovou posloupnost dalších termínů  

zvyšování nájemného.

Podařilo se stabilizovat situaci v oblasti kultury města, vzniklou působením a odchodem pana 

Pavla Klempíře z pozice vedoucího ICKK. Na jeho místo byl vybrán v následujícím výběrovém 

řízení pan Tomáš Jelínek. Ten, kromě své reálné vize na chod a vývoj kultury ve Velké Bíteši, 

přináší do této pozice současně i určitý prvek bítešského patriotismu. Tento prvek bude, dle 

mého mínění, pro naše město vítaným přínosem. V současné době totiž cítím jistou odtažitost 

části obyvatel od města a jeho života. Jedním z posledních příkladů byla reakce při hledání 

rychtáře a rychtářky na letošní bítešské hody bítešskou chasou. Tato čestná hodová funkce 

pro oslovené vždy znamenala zejména ocenění jejich podílu pro společenský život ve městě, 

zároveň však i jejich spolupodíl na kulturní tradici města a udržení kontinuity mezi mladší 

a starší generací. Většina z letošních oslovených kandidátů na rychtářský pár však nabídku 

velmi rychle, s uvedením osobních či jiných důvodů, odmítla. Proto mé poděkování na závěr 

patří rychtářskému páru, který se své čestné funkce letos zhostil.

Ing. Milan Vlček,

starosta města
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ZPRÁVY Z RADNICE

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY V MĚSTSKÉM MUZEU
Rada města ve věci žádosti Městského muzea ve Velké Bíteši, č.j. MÚVB/4019/11 

schvaluje změnu otvírací doby pro veřejnost od 15. 7. 2011 takto: sobota 9:00–13:00 hod., 

14:00–17:00 hod. a jedna neděle v měsíci včetně zajištění prohlídek kostela, současně pověřuje 

vedoucího muzea zpracováním propagačních materiálů muzea a kostela. 

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MEZI JESTŘABÍM 

A BŘEZKOU
Rada města  rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 

150 tis. Kč na opravu místní komunikace mezi místními částmi Jestřabí a Březka z Fondu 

Vysočiny v rámci grantového programu Rozvoj vesnice.

DOTACE NA FASÁDU KOSTELA
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít s Římskokatolickou farností 

Velká Bíteš smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 560 tis. Kč na opravu fasády kostela 

sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši v rámci Programu regenerace MPZ.

NOVÝ ŘEDITEL KLUBU KULTURY
Rada města jmenuje ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 

příspěvková organizace, pana Tomáše Jelínka, a to s účinností od 1. 9. 2011.

Vážení spoluobčané,

nedávno jsem byl radou našeho města vybrán jako budoucí ředitel  IC / KK. Nastupuji 

do funkce od začátku září po poměrně nejasném období. Kultura v našem městě má bohatou 

a zajímavou historii. Rád bych tedy pokračoval, dále rozvíjel a osobně se podílel na rozvoji 

a organizaci nejenom kulturního dění ve Velké Bíteši. Zasadím se o hodnotné kulturní vyžití 

pro všechny obyvatele a návštěvníky města. Chci vycházet z moderních principů vedení 

takové instituce a zároveň ctít historicky dané spojitosti s kulturou, spolkovou činností 

a organizací volného času. S mou prací bude spojeno mnoho jiných věcí a především měsíční 

edice Zpravodaje a příprava tradičních hodů. Zpravodaj by se měl stát nosným informačním 

průvodcem pro všechny. Budu mít také za své pozvednout obecné povědomí o našem krásném 

městě. Věřím, že se mohu opírat o spolupráci s aktivně činnými spoluobčany a že výsledky 

mého působení na IC / KK povedou brzy ku prospěchu města Velké Bíteše.

 S úctou.

Tomáš Jelínek 
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PŘÍJMY ZA ROK 2010 PRO PŘÍDAVEK NA DÍTĚ JIŽ NYNÍ!

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Žďár nad 

Sázavou - oddělení státní sociální podpory sděluje příjemcům dávky přídavek na dítě, 

že nebudou rozesílány tiskopisy k doložení příjmů za rok 2010 pro pokračování nároku na 

dávku od 1. 10. 2011.

Klienti si již mohou vyzvedávat tyto tiskopisy na kterémkoli kontaktním pracovišti SSP 

v okrese Žďár nad Sázavou a po vyplnění je mohou ihned odevzdat. 

Včasné odevzdání tiskopisů napomůže k rychlému zpracování a následné výplatě dávek.

Mgr. Lenka Pipová

ředitelka kontaktního pracoviště ÚŘAD PRÁCE ČR – krajská pobočka v Jihlavě 

Kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše,

 příspěvková organizace

vypisuje výběrové řízení na pozici pracovnice Klubu kultury (hl. pracovní poměr na dobu 

určitou - zástup za mateřskou dovolenou)

Požadavky:

• vzdělání min. SŠ - ukončené maturitní zkouškou

• výborná znalost práce na PC (Microsoft  Word, Excel, internet)

• časová fl exibilita (organizování akcí)

• komunikativní schopnosti

• řidičský průkaz skupiny „B“

• organizační schopnosti

K žádosti nutno přiložit:  strukturovaný životopis

   výpis z rejstříku trestů (je možné doložit později)

   motivační dopis

Termín podání žádostí: do 26. 9. 2011 (nástup možný od 1. 11. 2011)

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo posunutí termínu uzávěrky. 

Žádosti zasílejte  nebo osobně předejte na:

Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše

Masarykovo nám. 5

595 01  Velká Bíteš

tel: 566 532 342

popř.  e-mail: reditel@bitessko.com

Více informací na Klubu kultury.
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ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY

HUPKY, DUPKY NA CHALOUPKY

Naše mateřská škola je již dva roky zapojena 

v celostátní síti environmentální výchovy 

„Mrkvička“. Její pracoviště jsou rozeseta po 

celé republice. Nám dostupné pracoviště je na 

Ostrůvku ve Velkém Meziříčí, na Chaloupkách 

v Kněžicích u Třebíče a vznikající středisko na 

Krátké ve Žďárských vrších.

Tato střediska nabízejí výukové programy 

s eko-zaměřením hlavně pro děti, děti a rodiče, ale 

také pro učitele.

Letos jsme využili nabídky pro učitelky 

mateřských škol a jako kolektiv jsme vyjeli na 

třídenní vzdělávací seminář na Chaloupky 

u Kněžic. Součástí tohoto centra je farma 

s domácími zvířaty, skleník, zahrádka s bylinkami 

a kytkami… V tomto centru jsme byly poprvé 

(Ostrůvek již známe a moc se nám tam líbí) 

a skutečnost předčila naše očekávání.

Celé tři dny byly vyplněny poutavými semináři, 

kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí 

a informací o tom, jak např. obohatit zahradu o přírodní prvky  -  hmatovým chodníčkem 

ze šišek, kamenů, přírodnin, písku, větviček atd. Jak pěstovat v dětech lásku k přírodě a  podně- 

covat jejich „zvídavost“ tímto směrem.

Velmi inspirativním pro nás byl také seminář muzikoterapie, která příznivě ovlivňuje naše 

zdraví. Lektorka Mgr. Lenka Hradecká nám ukázala, jak pracuje s dětmi. V rámci toho zahrála 

indiánskou pohádku podbarvenou hudbou na netradiční hudební nástroje (např. tibetské 

mísy, africké bubny, indické mantry, peruánské píšťaly, džideridu…)

Jedno odpoledne jsme si vyzkoušeli míru naší zdatnosti při tzv. strategické hře, také jsme 

se věnovali výtvarným technikám, jako byla výroba smaltovaných šperků, výroba dekorativních 

přáníček –„pergamáno“.  K večeři jsme si zkusili upéct pšeničné placky, na které jsme si poctivě 

sami namleli pšenici, pod vedením zkušené lektory jsme vyráběli sýr, jejž jsme opravdu ráno 

posnídali.

Součástí „Chaloupek“ je farma, kterou spravuje vášnivý holubář, proto při odjezdu do Velké 

Bíteše jsme dostali tři poštovní holuby, které jsme úspěšně převezli a vypustili s mnoha 

pozdravy a poslali zpět.

Tento seminář se nám velmi líbil, a „jít tímto směrem“, který je prospěšný nejen pro lidi, ale pro 

celou přírodu, je určitě správné a u nás v mateřské škole bude mít zajistě odezvu.

Kolektiv učitelek MŠ Masarykovo náměstí

Lektorka muzikoterapie. Foto: Archiv MŠ
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PODĚKOVÁNÍ
Již od roku 2004 dochází za dětmi do Dětské 

psychiatrické léčebny ve Velké Bíteši paní učitelka 

Jarmila Tomková z bítešské ZUŠ. V zimních 

a jarních měsících jeden den v týdnu  zasvěcuje pod 

vedením zdravotníků dětské pacienty do tajů práce 

s keramickou hlínou. Děti se učí různým technikám. 

Vznikají originální výrobky, které si vytvoří samy 

od rozpracování hlíny, přes glazurování až po výpal 

v keramické peci, kterou jsme mohli pro děti pořídit 

díky sponzorům. I keramickou hlínu nakupujeme 

díky pravidelným sponzorským darům bítešské 

Lékárny U tří sloupů, za což patří též poděkování Mgr. Květoslavě Richterové. 

Většina dětí, někdy i přes počáteční nezdary  a nechuť, najde v práci zalíbení a vhodné 

uvolnění. Velkou motivací je pro děti právě to, že pod jejich rukama vznikne něco pěkného 

a mají radost, když mohou obdarovat své blízké. Víme, že se některé děti věnují práci 

s keramikou i po propuštění, čímž vhodně vyplňují svůj volný čas. 

Návštěvy paní Tomkové jsou přínosem i pro naše sestřičky, které se v rámci vhodných 

volnočasových aktivit dětí práci s hlínou věnují celoročně. 

Výrobky z naší výtvarné dílny paní Tomková velmi úspěšně prezentovala i na různých 

soutěžích. 

Pro veřejnost je ke shlédnutí výstava prací z této dílny vždy v letních měsících ve výloze 

květinářství „Floumová“ na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. 

V prosinci loňského roku jsme poprvé uspořádali výstavu prací dětí pro veřejnost přímo 

v léčebně, kterou bychom rádi zrealizovali i letos.

Za čas, práci a ochotu, kterou paní Tomková věnuje této záslužné činnosti, bych chtěla touto 

cestou jménem celého pracovního kolektivu zdravotníků poděkovat a popřát jí hodně úspěchů 

do dalších tvořivých aktivit. 

Alena Nevrtalová – vrchní sestra

SLAVÍME 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

DĚTSKÉ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY

Dne 1. září 1961 byla otevřena Dětská psychiatrická léčebna ve Velké Bíteši, 4. září byli přijati 

první pacienti a ročně zde absolvuje léčbu asi 250 dětí. 

Při příležitosti tohoto výročí pořádáme Den otevřených dveří. Na všechny zájemce se budeme 

těšit ve středu 14. 9. 2011 od 9.00 do 16.00 hodin. Především jsou srdečně zváni bývalí 

zaměstnanci, pro které bychom rádi připravili společné setkání ve 13.00 hodin. Přijďte 

se podívat a společně si zavzpomínat!

Jménem vedení DPL a současných zaměstnanců zve Alena Nevrtalová - vrchní sestra. 

Jarmila Tomková. Foto: Alena Nevrtalová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ PSYCHIATRICKÉ 

LÉČEBNĚ VELKÁ BÍTEŠ

V podzimních měsících tohoto roku slaví Dětská psychiatrická léčebna ve Velké Bíteši 

významné výročí, a to 50 let své existence. Neodmyslitelnou součástí tohoto zdravotnického 

zařízení je i základní škola. Z kroniky školy se dozvídáme, že prvním ředitelem školy byl 

od 1. 9. 1961 pan Jan Denemarek. Poté se vystřídalo v této funkci několik pedagogů – Mgr. Jaromír 

Kotík, Zdeňka Konečná, Mgr. Josef Kotačka, Mgr. Dagmar Macholová a v současné době od 

1. 9. 2009 je ředitelkou školy Mgr. Alice Bednářová. 

V 80. letech prošla budova DPL rozsáhlou rekonstrukcí, která přinesla škole zkvalitnění 

podmínek pro výchovně-vzdělávací proces a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. 

Zvýšil se počet pacientů a fungovala nejenom základní, ale i mateřská škola. V roce 1993 byla 

třída MŠ zrušena z důvodu změny věkového složení pacientů léčebny. K hospitalizaci byly 

přijímány děti pouze ve věku 6–18 let. Od té doby základní škola vzdělává žáky, kteří plní 

povinnou školní docházku ve škole základní, praktické a speciální. Od 1. 7. 2000 získala škola 

právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Kraj Vysočina.

ZŠ při DPL Velká Bíteš oslaví na začátku školního roku 2011/2012 50.výročí od svého 

vzniku. Chtěla bych poděkovat všem, kteří kdy v této škole pracovali a  pracují. Vzdělávat 

děti a mládež je činnost velice zodpovědná a náročná. Pedagog obecně – a ve škole při 

zdravotnickém zařízení  to platí dvojnásob–musí být maximálně obrněn trpělivostí, protkán 

empatií, taktem, porozuměním i důsledností. Proto bych chtěla do dalších let popřát všem  

vyučujícím i ostatním pracovníkům v  „naší škole“ mnoho fyzických i psychických sil,  pevné 

zdraví a ať se nám v budoucnu daří.

          
Mgr. Alice Bednářová,

       ředitelka ZŠ při DPL

MŠ U STADIONU V NOVÉM

„Mateřská škola U Stadionu

s novým zatepleným kabátem 

je připravena na nový školní 

rok.

Tento projekt byl podpořen 

Evropskou unií v rámci OPŽP“

Foto: Ing. Pavel Bednář  
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BYL JSEM „MINISTREM“ STUDENTSKÉ VLÁDY

V úterý 28. června 2011 byl v zasedací místnosti vlády ve Strakově akademii v Praze zakončen 

první ročník projektu Simulované zasedání vlády, který pro studenty třetích ročníků gymnázií 

z celé České republiky připravilo Informační centrum vlády ČR. Simulovaného zasedání vlády, 

které bylo vyvrcholením půlroční práce studentů, kteří se od prosince loňského roku účastnili 

na přípravě legislativních materiálů, proběhlo za řízení předsedy vlády České republiky 

Petra Nečase. 

    

Prvního ročníku projektu Simulované zasedání vlády se účastnili studenti 6 pražských  

a 7 mimopražských gymnázií. Jihomoravský region zastupovalo brněnské gymnázium 

J.G. Mendela, na kterém budu v příštím roce maturovat.

   

Jednotlivé školy sestavily ze studentů svých třetích ročníků týmy, které měly v rámci projektu 

zastupovat konkrétní ministerstva. Každý tým si stanovil jednoho zástupce, který při simu-

lovaném jednání představoval ministra vylosovaného rezortu. Rezortem naší školy byla 

doprava. Naším úkolem bylo připravit věcný záměr návrhu zákona na simulované zasedání 

vlády, včetně všech formálních náležitostí, a na zasedání vlády tento materiál před ostatními 

„ministerstvy“ obhájit. V našem návrhu jsem obhajoval problematiku povinného nošení 

retrorefl exních prvků za snížené viditelnosti chodci mimo obec. Přestože při hlasování návrh 

těsně (6:7) neprošel, nepovažuji to za neúspěch. Hlavním cílem tohoto projektu byla možnost 

objasnit si v praxi celý proces přípravy vládního materiálu. 

Současně je to skvělá zkušenost, vážím si toho, že jsem prostřednictvím naší školy mohl 

reprezentovat jihomoravský region a také Velkou Bíteš. 

Více na www.vlada.cz

Na závěr citace :

„Především mne zaujalo to, že studenti se o ty věci velmi odborně zajímají, že proběhla velmi živá 

diskuse," řekl předseda vlády.

Tomáš Kolář, bývalý žák ZŠ Velká Bíteš

Setkání s premiérem Nečasem bylo příjemnou zkušeností.     Foto: Mgr. Vít Hubačka
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STRATEGIE VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ NA ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

Se začínajícím novým školním rokem bychom chtěli informovat širší veřejnost 

o dění na Základní škole Velká Bíteš, která je největší základní školou ve velkomeziříčském 

a velkobítešském regionu. Postupně se v několika  článcích zaměříme na priority školy.  Jako 

první z nich přiblížíme čtenářům Zpravodaje výuku cizích jazyků.

Výuce cizích jazyků je na Základní škole Velká Bíteš věnována tradičně velká pozornost. 

Figuruje tedy i jako jedna z hlavních priorit školního vzdělávacího programu naší školy, podle 

kterého se žáci učí již pátým rokem. Nabízíme výuku čtyř světových jazyků – angličtiny, 

němčiny, francouzštiny a ruštiny.

Zařazení cizích jazyků do výuky odpovídá Národnímu plánu výuky cizích jazyků, kde 

je prioritou angličtina. Anglickému jazyku jako povinnému cizímu jazyku se žáci u nás učí 

od 3. ročníku, od 7. ročníku zařazujeme jako druhý povinný cizí jazyk němčinu. Kromě toho 

v 8. a 9. ročníku nabízíme formou povinně volitelného předmětu další cizí jazyky – ruský 

a francouzský. Každoročně zvládá tedy několik desítek žáků výuku celkem tří cizích jazyků.

Žáci mají navíc možnost prohlubovat své znalosti angličtiny formou konverzace 

v anglickém jazyce, kterou zajišťuje naše škola ve spolupráci s jazykovou školou v Brně, výuka 

probíhá odpoledne v jazykových učebnách školy.

Jak usilujeme o zkvalitnění výuky?

Navýšením hodinové dotace pro anglický jazyk celkem o 4 hodiny, pro německý jazyk 

o 1 hodinu.

Vysokou kvalifi kovaností a aprobovaností učitelů cizích  jazyků.

Dalším vzděláváním učitelů cizích jazyků, kam patří :

- zahraniční stáže pro učitele angličtiny

- vzdělávání formou e-learningu (Moderní metody ve výuce Aj pro 2. stupeň ZŠ)

- webinář – využití interaktivní tabule

- semináře zaměřené na moderní metody výuky cizích jazyků

Dělením tříd na skupiny o 12 až 14 žácích.

 

Motivačními aktivitami vedoucími ke zlepšení výuky cizích jazyků jsou :

- mezinárodní projekty–Comenius–dlouhodobá spolupráce se slovenskou školou v Senci 

a maďarskou školou v Gyoru

- poznávací zájezdy a exkurze–Anglie, Paříž–devítidenní výjezd do Anglie s ubytováním 

v rodinách  s dvoudenní zastávkou v Paříži

- zahraniční výjezdy do německy mluvících zemí, např. Ke kolébce Švýcarska, Bavorsko, 

Solná komora a další

- Vídeň–tradiční jednodenní zahraniční exkurze je součástí výuky německého jazyka pro  

žáky 7.–9. ročníku

Poměrně novou je metoda CLIL (propojení cizího jazyka s jiným předmětem). Na naší škole 

se tato metoda používá ve třídě 7.C, kde žáci aplikují angličtinu do výuky matematiky. Projekt 

probíhá ve spolupráci se Základní školou Matice školské v Českých Budějovicích. 
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Tradičně se žáci naší školy umísťují na předních pozicích v konverzačních soutěžích. 

V uplynulém  školním roce žákyně Tereza Havlátová ze 7.B obsadila 3. místo v okresním kole 

Olympiády v anglickém jazyce.

Významnou součástí výuky jsou projekty a soutěže v anglickém jazyce, výjimkou nejsou 

například divadelní představení a scénky v angličtině, realizované žáky I. stupně.

Jsme přesvědčeni, že důraz na výuku cizích jazyků usnadňuje také mnoha žákům přechod 

na střední školu, kde je výuka dvou cizích jazyků standardní.

Určitě není neskromné, když se závěrem zeptáme : Může některá jiná škola nabídnout výše 

uvedené..... ?!

Mgr. Vlasta Musilová, zástupce ředitele školy

PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ

Dne 22. června 2010 proběhlo na radnici městského úřadu slavnostní předávání výučních 

listů Střední odborné školy Jana Tiraye pro obory Kadeřnice, Cukrář, Obráběč kovů 

a Kuchař - číšník.

Celkem ukončilo studium 63 žáků, 

z toho prospělo s vyznamená-

ním 21 žáků (5 cukrářů, 3 ku-

chaři - číšníci, 7 obráběčů kovů 

a 6 kadeřnic). Žáci, kteří prospěli 

s vyznamenáním obdrželi malý dárek 

a budou na podzim oceněni Hospodář-

skou komorou ČR certifi kátem - nejlepší

absolvent oboru.

Hodně štěstí v další cestě životem 

popřála spolu se starostou města 

Ing. Milanem Vlčkem, ředitelka 

SOŠ Jana Tiraye Ing. Marie Šabacká 

a zástupci PBS. Mezi dalšími hosty byli 

učitelé, rodiče a přátelé školy. 

Na závěr nám dovolte popřát do nového 

školního roku 2011/2012 hodně studij-

ních úspěchů, nejen učitelům a žákům 

naší školy (obory vzdělání Mecha-

nik seřizovač, Obráběč kovů, Cukrář, 

Kuchař číšník a Kadeřník), ale i všem 

žákům ve Velké Bíteši a okolí.

Ing. Marie Šabacká, vedení školy
Slavnostní okamžik. Foto: Jiří Grégr
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SETKÁNÍ BÝVALÝCH UČNŮ NA PBS VELKÁ BÍTEŠ

Dne 17. června 2011 proběhlo v areálu PBS již 8. setkání bývalých učňů a také prvních 

zaměstnanců této velké fi rmy. První vyučení asi 60 žáků proběhlo v roce 1951 v Středisku 

pracujícího dorostu. První rok probíhala výuka za nynější SOŠ Jana Tiraye a také v učebnách 

ZUŠ. Pro učně, kteří byli zdaleka, byla užívána dřevěná bouda, která sloužila jako ubytovna 

a nacházela se za SOŠ. V dalším roce bylo již vyučování prováděno přímo na PBS. Učební 

obory zde byly 2-leté. Poté byli učni přeřazeni přímo do pracovního procesu. V roce 1953  

Středisko pracujícího dorostu zaniklo. V roce 1964 bylo zřízeno vlastní učiliště, ročně se zde 

vyučilo asi 40 – 50 učňů. 

     

Již od roku 1965 se zde první zaměstnanci PBS pravidelně setkávají. Tato setkání se vždy těší 

velké oblibě a patří již k tradici.

    

Program letošního setkání byl velmi bohatý. Po úvodním slovu generálního ředitele 

PBS pana Ing. Milana Macholána, který seznámil účastníky s nynější výrobou jednotlivých divizí 

a s novými technologickými postupy, proběhla teoretická ukázka. Všichni tak měli možnost 

shlédnout, co vše se za tu dobu změnilo. Určitě to bylo pro každého velkým přínosem.

Poté se všichni na památku vyfotografovali. Po prohlídce celého areálu následoval  slavnostní 

oběd a po něm se všichni společně vydali do SOŠ Jana Tiraye, kde proběhla prohlídka bývalého 

učiliště. Celý den byl zakončen posezením v hotelu  Jelínek.

     

Účastníci setkání děkují generálnímu řediteli Ing. Milanu Macholánovi, personálnímu 

oddělení vedenému pí. Veverkovou a Bc. Aleši Janíčkovi za možnost setkání a bohatý program. 

Lenka Plechatá

Klub kultury

Účastníci setkání. Foto: Lenka Plechatá
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KULTURA

MĚSTSKÉ MUZEUM OTEVŘENO TAKÉ O HODOVÉM VÍKENDU

Městské muzeum ve Velké Bíteši zahájilo od 23. července sezónní víkendový provoz. Muzeum 

je otevřené pro návštěvníky o sobotních dnech od 9 do 13 a od 14 do 17 hodin. Navíc bude 

otevřeno i  každou poslední neděli v měsíci.

O hodovém víkendu bude muzeum kromě sobotního dne otevřené i v neděli od 9 do 

17 hodin. Pro návštěvníky máme připravenou Expozici „Mineralogické a geologické 

zajímavosti Velkobítešska“, která je umístěna ve vstupní síni. V hlavním sále bude umístěna 

„Vlastivědná expozice Velkobítešska“, která provede návštěvníka historií města od prvních 

zmínek přes Velkou Bíteš městem a hrdelní soud s ním spjatý až po jednotlivá řemesla 

ve Velké Bíteši provozovaná. Vlastivědná expozice je rovněž obohacena o výstavku „Velká Bíteš 

na fotografi ích“. Zde je možno shlédnout ulice Velké Bíteše na starých pohlednicích 

a fotografi ích, kdy některé jsou datovány až ke sklonku 19. století.

O hodovém víkendu bude mimořádně vystavena bítešská monstrance. Tento klenot je nejen 

nejstarší moravskou dochovanou monstrancí, ale náleží k nejstarším dochovaným procesním 

monstrancím v zemích Koruny české. Právem patřila k nejobdivovanějším exponátům výstav 

ve Vídni (1873), Brně a Římě (2000).

Na sobotu i na hodovou neděli jsou plánovány prohlídky kostela sv. Jana Křtitele. 

Návštěvníci budou seznámeni s historií města a  s výkladem o historii stavby kostela 

a hradebního opevnění. Budou mít možnost zhlédnout nejen kostelní loď a presbytář, ale také 

nahlédnout do sakristie a na kostelní i hradební věž. Sraz zájemců o prohlídku bude v sobotu 

i v neděli ve 13 hodin u vstupní věže do areálu kostela.

Bc. Ivo Kříž

Městské muzeum ve Velké Bíteši

VÝSTAVA „OD KAŽDÉHO NĚCO“

Takový je název letošní „hodové“ výstavy, kterou můžete navštívit v době od 6. do 16. září 2011 

ve výstavním sále klubu kultury.

Již několik let dávají organizátoři o výstavách během Hodů přednost autorům z Bítešska. 

Letos tomu je stejně, ale název akce naznačuje, že bude vystaveno opravu „od každého něco“. 

Při společné prezentaci se letos sejde dvanáct autorů, z nichž každý obesílá výstavu několika 

pracemi.

Na společné výstavě se sejdou: Tereza Burianová, Stanislav Horký, Petr Jabůrek, Zora 

Krupičková, Markéta Kulíková, Lubomír Lacina, Tomáš Lajkep, Jakub Martynčák, Miroslav 

Pospíšil, Jaroslav Skula, Jaromír Smrž, Monika Šmardová.

Těšíme se spolu s nimi na vaši návštěvu!     Zora Krupičková. kulturní komise
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OSLAVA 105. NAROZENIN PANÍ CAHOVÉ

Původně byla narozeninová oslava bítešské občanky paní Marie Cahové naplánovaná 

v pěkném prostředí altánu v odpočinkové zahradě, ale do programu zasáhlo nevlídné počasí, 

takže se jubilantka, její rodina a všichni ostatní gratulanti sešli v obřadní síni bítešské radnice.

Když se za zvuků slavnostní hudby rozevřely dveře a vcházela – uprostřed mezi synem Milošem 

a snachou Helenkou – dáma s mladistvým moderním účesem, svátečně oblečená, každý 

z přítomných, včetně novinářů (ti byli užaslí nejvíce) si pomyslel jedno:  tohle je stopětiletá 

paní?

Po blahopřání hostí starosty a místostarosty města, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, 

ředitele (sociální péče) ve Žďáře n. Sázavou, MUDr. S. Horka, členek Sboru pro občanské 

záležitosti, ředitelky domova důchodců a samozřejmě členů rodiny se topila oslavenkyně 

v kyticích a dárcích.

Po slavnostním přípitku zaznělo tradiční „živijó“, v němž nad ostatní vynikaly zvučné hlasy 

starosty města a vnučky paní Cahové, operní pěvkyně. Po podpisu do pamětní knihy (bez 

brýlí!) paní Cahovou oblehli novináři – z MF Dnes, Velkomeziříčska,Vysočiny a TV Prima, 

aby se dozvěděli něco o jejím životě a také ten zázračný recept na dlouhý život. Na co se jí 

ptali, jsme neslyšeli, ale mohli jsme si o tom přečíst v následující dny v tisku, nebo v televizi 

či na internetu.

Když se společnost stěhovala do zasedacího sálu k pohoštění, stáli na schodišti – dva mladí 

kominíci. Hned jsme toho využili a požádali je, aby popřáli oslavenkyni i to „kominické 

štěstíčko“. Mládenci byli velmi vstřícní a ochotně pózovali s paní Cahovou fotografům i kameře. 

Nikdo nechtěl věřit, že náš SPOZ kominíky nepozval úmyslně. Ale je to tak. Opravdu náhodou 

přišli na radnici – zkontrolovat stav komínů. A ještě přinesli „štěstí“. Toho vrchovatou náruč 

přeje oslavenkyni  i redakce Zpravodaje.

 Zora Krupičková,

SPOZ

Jubilantka se podepisuje do pamětní knihy.                  Starostovo blahopřání. Foto: Lenka Plechatá
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ZPÍVAJÍCÍ KANTOŘI ZASE U NÁS

Bítešké „páté roční období“ se nezadržitelně 

blíží. Bujaré hodování, kolotočování, tanec, 

víno, hudba všeho druhu... Ano, opravdu 

všeho druhu: v kostele sv. Jana Křtitele se 

dne 10. září v 18 hodin uskuteční koncert 

jedinečného uměleckého tělesa, Pěveckého 

sdružení moravských učitelů. Pod vedením 

vynikajícího dirigenta, profesora Lubomíra 

Mátla, k nám Učitelé zavítají již popáté. 

Historii sboru tedy netřeba přibližovat 

obšírně. Těleso založil roku 1903 Ferdinand 

Vlach. Precizností a působivostí přednesu 

učarovalo Leoši Janáčkovi, a to natolik, že mu

 hned příští rok věnoval dvě skladby. Za více než sto let činnosti sbor ze své kvality nijak 

neslevil. Ba naopak dosáhl výjimečné úrovně - dnes v České republice neexistuje jiné těleso, 

které je schopné provést kompletní Janáčkovu tvorbu pro mužské sbory. 

Neuvěřitelné je, že sbor nemá stálou zkušebnu, nýbrž zkouší převážně v těch místech, kde právě 

koncertuje. Všech zhruba čtyřicet zpěváků pochází z celé Moravy od Břeclavi až po Český 

Těšín, takže se nemohou pravidelně scházet na zkoušky. Své party každý nastuduje doma, 

aby je pak všichni při společných zkouškách pod vedením světově uznávaného sbormistra 

dopilovali k dokonalosti. 

S dílem Leoše Janáčka je Pěvecké sdružení moravských učitelů úzce spjato po celou dobu 

své činnosti. Kromě toho se však zaměřuje i na další přední autory české sborové hudby, 

v repertoáru má například souborné dílo Bohuslava Martinů. Zahraniční tvorbu reprezentují 

skladby autorů od renesance až po současnost, sbor interpretuje také úpravy lidových písní. 

Nechejme se tedy překvapit, co si pro nás tito fascinující chlapíci připravili tentokrát. 

Michaela Hanzelková

POZVÁNKA NA DESÁTOU VÝSTAVU BONSAJÍ

Vážení a milí milovníci bonsajového umění, tradiční bítešské 

hody se blíží a s nimi i třídenní výstava bonsají. Ta letošní je 

už desátá, a abychom ty kulatiny patřičně oslavili a posunuli 

pomyslnou laťku zase o kus dál, připravujeme opět něco 

nového.

Zatím jsme s tužkou a plánkem nádvoří ve fázi náčrtů 

a kreseb, ale pokud se vše vydaří, a já věřím, že ano, bude na 

nádvoří ZUŠ nově japonská zahrádka se suchým řečištěm 

s jedním dřevěným překvapením naší vlastní výroby. Bazének 

s fontánou z minulých let už bereme jako samozřejmost.

Prof. Lubomír Mátl s basovou sekcí PSMU na posledním 

bítešském koncertu v září 2008.        Foto: Otto Hasoň



24 Zpravodaj Velká Bítešwww.bitessko.com

Návštěvníci také uvidí celý průběh tvarování pěkně krok po kroku na předem nachystaných 

rostlinách. A přinesete-li si vlastní rostliny, ochotně vám s nimi poradíme. 

Protože se v Bonsajovém kroužku při ZŠ Velká Bíteš vystřídalo od začátku na podzim roku 

2002 velké množství mladých bonsajistů a bonsajistek, považujeme za milou povinnost 

si jejich začínající kariéru připomenout. Diváci tak uvidí tablo ohlížející se za celou dekádou 

nazpátek.

Přijměte, prosím, naše pozvání a přijďte se sami přesvědčit, kam naše desetileté úsilí postoupilo. 

Těšíme se na Vás od pátku do neděle od 10 do 18 hodin na nádvoří ZUŠ, kde máme od vedení 

školy opět svoleno vystavovat. Sobotní program pak prodlužujeme večerním promítáním 

s bonsajovou tematikou až do 22 hodin.

 

Za celý kolektiv vystavovatelů se těší na shledanou kurátor výstavy – Jiří Jašek.

(Program na http://www.bonsajova.banda.cz/)

NETOPÝŘI V MUZEU

Městské muzeum ve Velké Bíteši a Muzejní spolek Velkobítešska srdečně zvou na již třetí 

ročník Evropské noci pro netopýry, konané ve čtvrtek 15. září 2011 od 18 hodin v hlavním 

výstavním sále bítešského muzea, na Masarykově náměstí č. 5.

   

Návštěvníci  vyslechnou přednášku s promítáním obrázků, zhlédnou předvedení živých neto-

pýrů a preparátů a absolvují vycházku s praktickými ukázkami výzkumu netopýrů v terénu, 

vedené Martinem Maláčem.

Bc. Ivo Kříž

Městské muzeum ve Velké Bíteši

Loňské setkání - ukázka preparátů netopýrů.  Foto: Bc. Ivo Kříž
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VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO

Později jsem dostal byt na hlavní 

silnici, Stalinova 17 (nyní Opavská 17), 

v prvním patře, kde jsme bydleli dva. To 

byl tehdy standartní byt, malá předsíňka, 

kuchyňka a jedna místnost, společné 

WC na chodbě v meziposchodí. Nám 

to plně postačovalo. Nyní se v krátkosti 

musím zmínit o Rýmařovu (dříve 

Römerstadt). Nachází se na severní 

Moravě v oblasti Jeseníků. Dříve okresní 

město, 4–5000 obyvatel (rok 1930–9886, 

1950–6697, 1998–9257obyvatel). 

Leželo v Sudetech, ryze německé. 

V době Protektorátu tam pobývalo jen několik českých rodin. Mezi nimi Bartákovi, měli na 

náměstí proti radnici trafi ku. S jejich synem jsem se seznámil, pracoval u nás v závodě. Dále 

tam byl další textilní závod (menší než náš) a byla tam i dnes je nemocnice. Z Rýmařova je to 

přes Dolní Moravici, Malou Morávku 19 km do Karlovy Studánky a odtud jen několik km na 

Ovčárnu a Praděd (1494 mnm). Je tam drsně, ale krásně. 

Nyní podrobněji k závodu. Po roce 1945 se jmenoval „Tkalcovny hedvábí n.p.“, dříve „Bratři 

Schielové“. Majitelé byli Němci. Centrální ředitelství bylo v Praze, pod které spadalo více 

závodů. V podniku se vyráběly hedvábné látky všeho druhu. Od obyčejných jednobarevných, 

pestré šatové, složité barevné, kravatové, nádherné brokáty (na žakarských strojích), většinou 

pro export i do Austrálie. Proto jsem se soukromě začal učit i angličtinu, alespoň základy. 

Závod nakupoval přírodní i umělé hedvábí a vše postupně v různých odděleních zpracovával 

až po kompletní hotovou látku, která se expedovala odběratelům. Pochopitelně, že osazenstvo 

bylo ryze německé. 

Postupně, jak přicházelo do pohraniční české obyvatelstvo, tak závod přijímal české 

pracovníky, kteří se zapracovávali, nahrazovali německé, kteří postupně odcházeli na odsun. 

V závodě pracovalo i několik Polek. Administrativních pracovníků bylo dostatek, horší 

to bylo s odbornými pracovníky, kterých nebylo. Nebudu to již roztahovat. Já jsem nastoupil 

do „dispozice šatovek“ k p. Langerovi (Němec) vedoucímu odd., dále tam byl ještě „Pepi 

Mazal“, který trochu žvatlal několik slov česky, dále Frau Niklaus, muže měla na východní 

frontě, nevěděla co s ním je – zda vůbec žije a jako poslední Frau Hartl, svobodná (všichni 

Němci). Ta mi později po odsunu psala z Bavorska. Později jsem procházel dalšími odděleními, 

abych prakticky poznal celou výrobu (mimo barevnu, to byla spec. část závodu, ve které na 

vedoucích místech pracovali chemici). 

Mezitím jsem byl poslán ještě do Sadské v Čechách na internátní kurs normování práce, 

od 30. 6. do 10. 7. 1947.  Závod to byl opravdu velký, neboť měl mezi 1100 – 1200 zaměstnanci. 

Při závodě byla i jídelna, do které jsem v pracovní dny chodil na obědy. V neděli do restaurace. 

Střídavě v noci jsme jako dvoučlenné hlídky měli pohotovost v závodě před záškodníky, 

tzv. „Wehrvolfi “, nikdy se však nic nestalo. 

(pokračování příště)

Část pracovníků čistírny, jen 4 Češi, ostatní Němci.
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OCHRANA OBYVATEL

NOVÝ HASIČSKÝ ZÁSAHOVÝ AUTOMOBIL SDH VELKÁ BÍTEŠ
Dne 26. 8. 2011 přibyl do hasičské zbrojnice ve Velké Bíteši přírůstek v podobě dopravního 

automobilu na podvozku Renault Trafi c 2,5 dCi. Hasičský automobil je určen zejména pro 

přepravu osob a hasicí techniky. Rovněž toto vozidlo bude zajišťovat týlové zabezpečení 

u déletrvajících zásahů při mimořádných událostech a krizových situacích. Z oslovených 

sponzorských organizací fi nančně přispěla První brněnská strojírna a.s. Velká Bíteš. Firma 

silniční a odtahová služba Moravskoslezská s.r.o. Brno na své náklady provedla výměnu 

motoru, generální opravu karosérie a celkovou rekonstrukci vozidla. Velice děkujeme všem 

sponzorům, kteří poskytli dar pro účely zlepšení kvality technického vybavení jednotky SDH 

Velká Bíteš a těšíme se na naši další vzájemnou spolupráci. Hasiči automobil poprvé předvedli 

26–28. 8. 2011 na největším setkání požárních automobilů, jejich řidičů a hasičů v České 

republice PYROCAR 2011 na letišti v Přibyslavi, okr. Havlíčkův Brod. 

David Dvořáček, DiS.

  

  

HASIČSKÁ UNIFORMA, ZÁSLUŽNÉ MEDAILE, DOMOVENKA, 

HODNOSTNÍ OZNAČENÍ – SE CTÍ A PARÁDOU

Hasičskému stejnokroji byla věnována již od samých počátků hasičské historie náležitá 

pozornost. Být příslušníkem hasičského sboru bylo zvláště v minulosti velmi prestižní 

záležitostí. Dříve bylo velkou ctí každé rodiny, když některý z jejích členů nosil hasičskou 

uniformu. Členem hasičského sboru se nemohl stát každý, ale jen ti nejlepší. Proto byli hasiči 

vždy hrdí na to, že jsou schopni vykonávat náročné a nebezpečné povolání, a snažili se tuto 

skutečnost zviditelnit různými způsoby. 

Nezbytnou součástí stejnokrojů jsou i drobné doplňky. Jedná se o nejrůznější stužky, nášivky 

a odznaky, které mají i své důležité praktické funkční opodstatnění. Kromě označení 

příslušnosti ke sboru sloužily a slouží především k rozlišování hodností a funkcí. Odznaky 

odbornosti, záslužné medaile i domovenka jsou znamením cti. Rukávový znak nejčastěji 

symbolizuje jednotku, odkud uniforma pochází a ramenní výložky jakého je zařazení. 

Záslužné medaile a vyznamenání za statečné a výjimečné činy při zásazích i mimo, pak 

znamenají čest a pýchu, které se nedají nijak ukrást, jde o symbol zásluh a odvážných činů 

nositele. Odznaky odbornosti, záslužné medaile, výložky i domovenka dohromady dávají 

symboliku, která je pro nezasvěceného člověka neznámou veličinou, pro ty, kteří však vědí 

o co jde, je to vizitka jednotlivce a ukázka jeho schopností. 

Hasičský sbor se oblékne do nových vycházkových stejnokrojů, což jistě přispěje k lepší 

propagaci hasičů a Města Velké Bíteše. Z grantového programu města v rámci projektu 

podpory spolkové činnosti obdrželi příspěvek na nákup slavnostních vycházkových uniforem.

David Dvořáček, DiS.
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PODĚKOVÁNÍ

Sbor dobrovolných hasičů Holubí Zhoř děkuje obci Velká Bíteš za nákup hasičské techniky 

(jmenovitě 2 ks hadic B a 3 ks hadic C). Nebýt této materiální pomoci, sbor by nebyl schopen 

se účinně zapojit do likvidace požáru dne 14. 7. 2011.

SDH Holubí Zhoř

SPORT

TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ INFORMUJE

Máte doma malé sportovce? Přihlaste je do oddílů TJ Spartak Velká Bíteš:

Oddíl   Cvičební hodiny                                      Kontakt

FLORBAL úterý 16.30 – 18.30  Svoboda Robert 605 330 263

  pátek 16.30 – 18.30              

                                             

JUDO  pondělí 16.30 – 17.30 Blaha Ondřej 720 395 739

  čtvrtek 16.30 – 17.30

MODERNÍ GYMNASTIKA  

  pondělí 14.30 – 16.30    Langová Jiřina 731 562 772

STOLNÍ TENIS    úterý, pátek 18.30 – 19.30 Zezulová Lucie 606 187 569

VOLEJBAL     středa 16.00 – 18.00  Urbánková Petra 777 582 384

CVIČENÍ RODIČE A DĚTI   

  pátek 15.30 – 16.30  Chmelíčková Jitka

Cvičební hodiny ostatních oddílů TJ Spartak dle rozvrhu sportovní haly na nástěnce TJ nebo 

na www.tjsp.cz. Pravidelné cvičení oddílů začne od poloviny září. 

OSTATNÍ

PODĚKOVÁNÍ
V měsíci červnu pro nás zajistilo Myslivecké sdružení Velká Bíteš posezení u myslivecké 

chaty spojené s opékáním špekáčků a občerstvením. Touto cestou chceme poděkovat 

p. Klapalovi a p. Krejčímu za příjemně strávené odpoledne a čas, který nám věnovali. 

Seniorklub
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 

Č. 18/11 KONANÉ DNE 20. ČERVNA 2011 

2/18/11/RM - ukládá řediteli ICKK předložit radě města plán akcí a výstav pořádaných ICKK a jeho pravidelné 

aktualizace ke konci každého měsíce 

odpovědnost: ředitel ICKK termín: 7.7.2011
 

3/18/11/RM - ve věci žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace, č.j. MÚVB/3642/11

• schvaluje provoz školy v červenci a srpnu 2011 dle návrhu ředitelky Jiřiny Janíkové

• souhlasí s přijetím fi nančního daru na vymezený účel Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková 

organizace dle uvedené žádosti

• bere na vědomí výsledek přijímacího řízení

• povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace výjimku z počtu zapsaných dětí pro 

4 třídy na školní rok 2011/2012, a to ve dvou třídách na 28 dětí na třídu a ve dvou třídách na 25 dětí na třídu

odpovědnost: ředitelka MŠ termín: průběžně
 

4/18/11/RM - rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku Ing. Jana Mikuláštíka, Projekční kancelář Štefánkova 23,

602 00 Brno, za projekční práce na dobudování chodníku v ulici Lánice ve Velké Bíteši ve výši 27.000 Kč bez DPH 

a pověřuje starostu města k uzavření smlouvy o dílo na předmětnou akci

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.7.2011
 

5/18/11/RM - rozhoduje nezveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc.č. 1533/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc.č. 

1533/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 77 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.6.2011
 

6/18/11/RM - rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc.č. 571 (dle GP č. 1639-57/2008 parc.č. 

571/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2) v k.ú. a obci Velká Bíteš

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.6.2011
 

7/18/11/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č.1/2011 nájemní smlouvy ze dne 1.5.2009 s nájemcem Orli Velká Bíteš, 

Baseball klub, se sídlem U Stadionu 278, 595 01 Velká Bíteš dle předloženého návrhu

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.6.2011

8/18/11/RM - rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemků v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše označených 

v přiložené situaci jako č. 4,18,19 dle podmínek stanovených usnesením Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 14/3/11/ZM 

ze dne 14.2.2011

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.6.2011 
 

9/18/11/RM - bere na vědomí petici proti navýšení nájemného podanou dne 15.6.2011 pod č.j. MÚVB/3648/11 

a pověřuje starostu města zpracováním odpovědi petičnímu výboru

odpovědnost: starosta termín: 15.7.2011
 

10/18/11/RM - bere na vědomí zápis Kulturní komise konané dne 3.6.2011

odpovědnost: rada města termín: 20.6.2011
 

11/18/11/RM - jmenuje další členy Kulturní komise Eduarda Rovenského a Zdeňka Vlčka

odpovědnost: předsedkyně komise termín: volební období 2010-2014

12/18/11/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu ke garsonce v Základní škole Velká Bíteš, Sadová č.p. 579, výše 

nájemného 55 Kč/m2/měsíc, na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud bude nájemce plnit své povinnosti a řádně 

platit nájemné, je možné smlouvu prodloužit

odpovědnost: ENCOM termín: 1.7.2011
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13/18/11/RM - souhlasí s pokračováním v základním vzdělávání žáka v Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, 

příspěvková organizace ve vzdělávacím programu Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy ve školním roce 

2011/2012

odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1.9.2011

14/18/11/RM - bere na vědomí poděkování Sdružení Nové Město na Moravě o.s. za podporu sociální služby Raná péče

odpovědnost: rada města termín: 20.6.2011
 

15/18/11/RM - bere na vědomí oznámení rušení nočního klidu na nám. Osvobození 106, Velká Bíteš, parc.č. 96 

v k.ú. Velká Bíteš a doporučuje odboru výstavby a ŽP vyžadovat užívání stavby č.p. 103 na ul. Peroutkova v souladu 

s kolaudačním rozhodnutím

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.6.2011
 

16/18/11/RM - požaduje doplnění žádosti ve věci souhlasu města s uložením dešťové kanalizační přípojky do pozemku 

parc.č. 5329/3 v k.ú. Holubí Zhoř o zdokumentování odvodu splaškových vod z objektu

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.6.2011
 

17/18/11/RM - schvaluje poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 1.000 Kč osadnímu výboru Březka na dětský den

odpovědnost: odbor fi nanční termín: 30.6.2011
 

18/18/11/RM - schvaluje poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 3.000 Kč osadnímu výboru Jáchymov na dětský den

odpovědnost: odbor fi nanční termín: 30.6.2011
 

19/18/11/RM - schvaluje text zápisů ze schůzí rady města č. 14/11, 15/11, 16/11, 17/11

odpovědnost: rada města termín: 13.6.2011
 

20/18/11/RM - schvaluje úhradu dopravy táborového materiálu na letní tábor Prosatín 2011

odpovědnost: odbor fi nanční termín: dle faktury
 

21/18/11/RM - rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku AP - atelieru, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno, 

na zaměření a vyhotovení dokumentace kulturního domu ve Velké Bíteši ve výši 37.000 Kč bez DPH

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.6.2011
 

22/18/11/RM - rozhoduje souhlasit s realizací vodovodní přípojky po pozemku parc. č. 4605/1 a 710/3 v k.ú. Velká 

Bíteš za podmínky, že v případě vybudování veřejného vodovodního řadu v ulici Za Uličkami bude předmětná přípojka 

přepojena na tento řad a vodoměrná šachta zrušena. Náklady spojené s přepojením této přípojky a se zrušením vodoměrné 

šachty plně ponese žadatel. Přechod vodovodní přípojky přes komunikaci bude proveden bezvýkopovou technologií. 

Další všeobecné podmínky pro samotné provádění stavby budou stanoveny odborem výstavby a ŽP MěÚ Velká Bíteš

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.6.2011
 

23/18/11/RM - rozhoduje souhlasit s provedením výměny dvou poškozených betonových sloupů dřevěného oplocení 

pozemku parc. č. 708 v k.ú. Velká Bíteš a zřízením vjezdu na pozemek parc.č. 4605/1 v k.ú. Velká Bíteš za podmínky, 

že oplocení bude provedeno zcela na pozemku parc.č. 708 v k.ú. Velká Bíteš. Před zahájením stavby bude na náklady 

žadatele provedeno geodetické vytýčení hranice pozemků parc.č. 4605/1 a 708 v k.ú. Velká Bíteš. Všeobecné podmínky 

pro samotné provádění stavby budou stanoveny odborem výstavby a ŽP MěÚ Velká Bíteš

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.6.2011
 

24/18/11/RM - ukládá odboru výstavby a ŽP oslovit min. tři zámečnické fi rmy včetně bítešských ve věci předložení 

cenové nabídky vzduchotechniky pro MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.6.2011
 

25/18/11/RM - ukládá odboru výstavby a ŽP zajistit hydrogeologický průzkum oblasti, kde by bylo možno zřídit vrt 

pro zavlažování fotbalového stadionu

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.7.2011
 

26/18/11/RM - rozhoduje neposkytnout FC Spartak Velká Bíteš další fi nanční příspěvek z důvodu, že předložený materiál 

neposkytuje dostatečný přehled o hospodaření žadatele a neobsahuje dotaci města 250 tis. Kč

odpovědnost: odbor fi nanční termín: 30.6.2011
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27/18/11/RM - rozhoduje nenavyšovat mzdové prostředky ICKK v rozpočtu pro rok 2011

odpovědnost: rada města termín: 20.6.2011

28/18/11/RM - rozhoduje nepřevést zbývající částku určenou na opravu zařízení Městské knihovny do rozpočtu knihovny

odpovědnost: rada města termín: 20.6.2011

29/18/11/RM - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o. bere na vědomí zprávu 

o plnění úkolů ze dne 3.6.2011 s tím, že úkol aktualizace plánu údržby trvá

odpovědnost: rada města termín: 20.6.2011
 

30/18/11/RM - bere na vědomí informace o situaci na SOŠ Jana Tiraye poskytnuté dne 16.6.2011 pod č.j. MÚVB/3698/11

odpovědnost: rada města termín: 20.6.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 

Č. 19/11 KONANÉ DNE 11.ČERVENCE 2011

2/19/11/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu ke garsonce v Základní škole Velká Bíteš, Sadová č.p. 579, výše 

nájemného 55 Kč/m2/měsíc, na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud bude nájemce plnit své povinnosti a řádně 

platit nájemné, je možné smlouvu prodloužit 

odpovědnost: ENCOM termín: 1.8.2011
 

3/19/11/RM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 18/11 ze dne 20.6.2011

odpovědnost: rada města termín: 11.7.2011
 

4/19/11/RM - rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc.č. 2294/41- zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. 

a obci Velká Bíteš

odpovědnost: odbor majetkový termín: 22.7.2011
 

5/19/11/RM - bere na vědomí informaci stavebního úřadu o záměru stavebníka na změnu stavby před dokončením, 

která se týká plánovaného objektu administrativního a sociálního zázemí autobazaru na pozemku parc.č. 2892 v obci 

a k.ú. Velká Bíteš

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.7.2011
 

6/19/11/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s Ing. arch. Vlastimila Kunčíka, Preslova 87, 602 00 Brno 

na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Nádvoří za radnicí“, kterým se prodlužuje doba 

plnění do 30.10.2011 a rozděluje fi nanční plnění

odpovědnost: odbor majetkový termín: 25.7.2011
 

7/19/11/RM - rozhoduje udělit souhlas s drobnou úpravou, tj. probourání otvoru a osazení dveří, v bytě č. 5 v domě 

U Stadionu 276b ve Velké Bíteši nájemci s tím, že si úpravu provede nájemce na vlastní náklady a v případě ukončení 

nájmu nebude nájemce požadovat žádnou kompenzaci. Práce budou prováděny odbornou fi rmou, nebo za odborného 

dozoru oprávněné osoby

odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 15.7.2011
 

8/19/11/RM - bere na vědomí dopis společnosti KOINVEST, s.r.o. ve věci obnoveného územního řízení na akci „Vodní 

nádrž U výhonu, k.ú. Březka, obec Velká Bíteš“, č.j. MÚVB/4047/11 a odpověď investora, č.j. MÚVB/4069/11

odpovědnost: rada města termín: 11.7.2011
 

9/19/11/RM - rozhoduje uzavřít smlouvu č. 09035413 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na projekt 

„Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“

odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.7.2011
 

10/19/11/RM - bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za měsíce I.–VI. roku 2010 a roku 2011

odpovědnost: rada města termín: 11.7.2011
 

11/19/11/RM - schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření města č. 9/2011

odpovědnost: odbor fi nanční termín: 11.7.2011
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12/19/11/RM - doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření 

města č. 10/2011

odpovědnost: odbor fi nanční termín: 31.7.2011

13/19/11/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka, Preslova 87, 602 00 Brno 

na zpracování celkového řešení úprav a využití území akce „Velká Bíteš, nádvoří za domy čp. 84 a 85“ včetně zaměření 

území za 39.768,00 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo 

odpovědnost: odbor majetkový termín: 25.7.2011
 

14/19/11/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče GB, spol. s.r.o., Pražská 61, 642 00 Brno, IČ: 49972707 

na realizaci veřejné zakázky „Oprava vytápění 2. budovy radnice, Velká Bíteš“ za cenu 751.408,00 Kč včetně DPH a uzavřít 

s ním předloženou smlouvu o dílo

odpovědnost: odbor majetkový termín: 25.7.2011
 

15/19/11/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku fi rmy HZB spol. s r. o., Pražská 136, 642 00 Brno, IČ: 25510916, na 

výměnu oken na KD v místní části Holubí Zhoř za 119.580,00 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.8.2011
 

16/19/11/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc.č. 1533/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 77 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš, která je vymezena v grafi cké příloze, 

za nájemné 9 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou, přičemž nájemní smlouvu lze vypovědět v 3měsíční výpovědní lhůtě,

 a to k 1. dni měsíce následujícího po jejím doručení druhé ze smluvních stran

odpovědnost: odbor majetkový termín: 1.8.2011
 

17/19/11/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc.č. 2729/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře o výměře 990 m2 a části pozemku parc.č. 2729/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

686 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš, která je vymezena v grafi cké příloze, s Technickými 

službami Velká Bíteš, spol. s r.o., se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš, za nájemné 9 Kč/m2/rok, a to na dobu 

neurčitou, přičemž nájemní smlouvu lze vypovědět pouze v pětileté výpovědní lhůtě, a to ke dni 1. ledna běžného roku

odpovědnost: odbor majetkový termín: 1.8.2011
 

18/19/11/RM - rozhoduje postoupit žádost o výměnu vestavných skříní fi rmě ENCOM , spol. s r. o. s tím, že rada města 

uděluje souhlas k likvidaci stávajících vestavných skříní

odpovědnost: ENCOM termín: 30.8.2011
 

19/19/11/RM - bere na vědomí rezignaci Pavla Klempíře na funkci ředitele ICKK k 30.6.2011

odpovědnost: rada města termín: 11.7.2011
 

20/19/11/RM - bere na vědomí stížnost obyvatel Masarykova náměstí ve Velké Bíteši na rušení nočního klidu v sobotu 

25.6.2011 v souvislosti s konáním módní show „Pod lampou“ a pověřuje Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka zpracováním 

odpovědi stěžovateli

odpovědnost: radní pro kulturu  termín: 30.7.2011
 

21/19/11/RM - rozhoduje udělit souhlas SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš k pronájmu školní recepce fi rmě Manfood s.r.o., 

Za Školou 387, Velká Bíteš, za nájemné 1.500 Kč/měsíc

odpovědnost: ředitelka SOŠ termín: 1.9.2011
 

22/19/11/RM - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o. bere na vědomí zprávu 

o plnění úkolů ze dne 1.7.2011

odpovědnost: rada města termín: 11.7.2011
 

23/19/11/RM - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o. schvaluje:

• účetní závěrku za rok 2010 včetně převodu zisku do rezervního fondu (5%) a převodu nerozděleného zisku 

na nerozdělený zisk předcházejícího období

• zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2010

odpovědnost: rada města termín: 11.7.2011
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24/19/11/RM - bere na vědomí doplnění informací ředitelem ZŠ Velká Bíteš ze dne 22.6.2011

odpovědnost: rada města termín: 11.7.2011
 

25/19/11/RM - ve věci žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace, č.j. MÚVB/3967/11

• souhlasí s přijetím fi nančních a věcných darů Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace 

dle uvedené žádosti

• bere na vědomí prodej třítroubé pece z r. 1989 a souhlasí s ponecháním získané fi nanční částky 15.000 Kč v rozpočtu 

školy

odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31.8.2011

 26/19/11/RM - ve věci žádosti Městského muzea ve Velké Bíteši, č.j. MÚVB/4019/11 

• schvaluje změnu otvírací doby pro veřejnost od 15.7.2011 takto: sobota 9.00-13.00 hod., 14.00-17.00 hod. a jedna 

neděle v měsíci včetně zajištění prohlídek kostela

• pověřuje vedoucího muzea zpracováním propagačních materiálů muzea a kostela

odpovědnost: vedoucí muzea termín: 31.7.2011
 

27/19/11/RM - schvaluje poskytnutí příspěvku Mysliveckému sdružení Velká Bíteš, o.s. na ceny pro střeleckou soutěž 

do výše 3.000 Kč

odpovědnost: odbor fi nanční termín: 15.9.2011
 

28/19/11/RM - bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Ludvíkov ze dne 18.6.2011

odpovědnost: rada města termín: 11.7.2011
 

29/19/11/RM - bere na vědomí dopis ředitele Polikliniky Velká Bíteš o vyhrazení prostor v objektu polikliniky pro 

ordinaci praktického lékaře ze dne 29.6.2011

odpovědnost: rada města termín: 11.7.2011
 

30/19/11/RM - bere na vědomí zápis Komise pro územní plán a regionální rozvoj č. 6/2011 ze dne 29.6.2011

odpovědnost: rada města termín: 11.7.2011
 

31/19/11/RM - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o. pověřuje jednatele 

zpracováním podnikatelského záměru provozováním restaurace v kulturním domě ve Velké Bíteši

odpovědnost: jednatel termín: 18.7.2011
 

32/19/11/RM - rozhoduje vypsat výběrové řízení na pozici ředitele ICKK s termínem přihlášek k 25. 7. 2011 do 15.00 

hod. Inzerát bude zveřejněn ve Žďárském deníku a v deníku Právo

odpovědnost: místostarosta termín: 12.7.2011
 

33/19/11/RM - rozhoduje vypsat výběrové řízení na demolici přístavby u 2. budovy radnice

odpovědnost: odbor majetkový termín: 25.7.2011
 

34/19/11/RM - rozhoduje opravit průjezd domu Masarykovo nám č.p. 86 (průchod směrem k Mateřské škole) a lokální 

opravě nádvoří domu Masarykovo nám. č.p. 5

odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.8.2011
 

35/19/11/RM - pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu opravy nádvoří objektu České spořitelny (zeď, osvětlení, 

vlhkost z klimatizačních jednotek)

odpovědnost: odbor majetkový termín: 1.9.2011
 

36/19/11/RM - rozhoduje vypsat výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace 1. části obchvatu města - úsek 

mezi komunikací I/37 směr Osová Bítýška a komunikaci II/379 směr Tišnov

odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.8.2011
 

37/19/11/RM - rozhoduje uzavřít dohodu o provedení práce na sepsání kroniky města za rok 2011

odpovědnost: odbor fi nanční termín: 1.8.2011
 

38/19/11/RM - pověřuje místostarostu zjištěním dvou cenových nabídek na cyklostezku 

odpovědnost: místostarosta termín: 10.8.2011
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39/19/11/RM - rozhoduje prodloužit dobu nájmu o 1 rok nájemci bytu v Holubí Zhoři za podmínky, že nájemce uhradí 

městu všechny dluhy související s nájmem uvedeného bytu

odpovědnost: ENCOM termín: 1.8.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 

Č. 20/11 KONANÉ DNE 1. SRPNA 2011 

2/20/11/RM - schvaluje dodatek knihovního řádu Městské knihovny Velká Bíteš v předloženém znění

odpovědnost: vedoucí knihovny  termín: 15.8.2011
 

3/20/11/RM - vydává souhlasné stanovisko s žádostí Základní umělecké školy Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková 

organizace o navýšení kapacity školy na 330 žáků

odpovědnost: ředitel školy termín: 15.8.2011

4/20/11/RM - rozhoduje o zřízení třídy přípravného stupně základní školy speciální při Základní škole Velká Bíteš, 

Tišnovská 116, příspěvková organizace

odpovědnost: ředitelka školy termín: 1.9.2011

5/20/11/RM - souhlasí s přeřazením vybraného majetku města Velká Bíteš dle předloženého seznamu z účtu 022 na účet 028

odpovědnost: odbor fi nanční termín: 1.9.2011
 

6/20/11/RM - revokuje usnesení Rady města Velká Bíteš č. 2/19/11/RM ze dne 11.7.2011 tak, že slova „ke garsonce“ 

se nahrazují slovy „k bytu č. 11 o velikosti 1+1“

odpovědnost: ENCOM termín: 1.8.2011
 

7/20/11/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č. 12 ke smlouvě o pronájmu lesní půdy ze dne 30.1.2002 s Lesy města Velká 

Bíteš s.r.o., Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, jehož předmětem je navýšení nájemného pro rok 2011 o 500 tis. Kč

odpovědnost: odbor fi nanční termín: 1.8.2011
 

8/20/11/RM - rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč na opravu místní 

komunikace mezi místními částmi Jestřabí a Březka z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Rozvoj vesnice

odpovědnost: odbor majetkový termín: 18.8.2011
 

9/20/11/RM - bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 2/2011 ze dne 30.6.2011 a ukládá odboru majetkovému 

zpracovat zadání pro budoucí projekt na chodník a související inž. sítě dle uvedeného zápisu

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.10.2011
 

10/20/11/RM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 19/11 ze dne 11.7.2011

odpovědnost: rada města termín: 1.8.2011
 

11/20/11/RM - doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít s Římskokatolickou farností Velká Bíteš smlouvu 

o poskytnutí dotace v celkové výši 560 tis. Kč na opravu fasády kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši v rámci Programu 

regenerace MPZ

odpovědnost: odbor majetkový termín: 11.8.2011
 

12/20/11/RM - rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ve výši 180 tis. Kč 

na realizaci akce „Metropolitní síť města I., II. a III. etapa“

odpovědnost: informatik termín: 20.8.2011
 

13/20/11/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku fi rmy Vlastimil Zelený – START, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice

a uzavřít s ní dodatek č. 2 smlouvy o dílo na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš, 

který upravuje konečnou cenu díla na 4.959.201,60 Kč včetně DPH

odpovědnost: odbor majetkový termín: 8.8.2011
 

14/20/11/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na autorský dozor stavby „Snížení energetické 

náročnosti“ objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“ s Ing. Lubomírem Grošofem, 592 53 Strážek 227

odpovědnost: odbor majetkový termín: 8.8.2011
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 15/20/11/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče ČUDA - velkokuchyně, s.r.o., Körnerova 7, 602 00 Brno 

na akci „MŠ U Stadionu Velká Bíteš – vzduchotechnika kuchyně“ za 125.280,00 Kč včetně DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo

odpovědnost: odbor majetkový termín: 8.8.2011

16/20/11/RM - dává souhlas společnosti BIOGAS OKS, s.r.o., se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno, k projednání 

technických záležitostí ve věci možného zřízení bioplynové stanice na parcele č. 5408 k.ú. Holubí Zhoř, a to se společností 

E.ON Česká republika, s.r.o.. Toto vyjádření se vydává pouze pro účely jednání se společností E.ON Česká republika, 

s.r.o. a ve vztahu k výše uvedenému záměru výstavby bioplynové stanice nenahrazuje souhlas města s jeho realizací nebo 

jakýkoliv souhlas města v rámci veřejnoprávních projednávání a rozhodnutí ve věci tohoto záměru

odpovědnost: starosta termín: 15.8.2011

17/20/11/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvy s pronajímateli PKS INPOS, a.s., ITW PRONOVIA, s.r.o.,

BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r. o.., pro účely realizace stavby „III/3791 Velká Bíteš–Vlkovská 2. etapa“, 

v předloženém znění

odpovědnost: odbor majetkový termín: 8.8.2011

 

18/20/11/RM - bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za měsíce I.–VII. roku 2010 a roku 2011

odpovědnost: rada města termín: 1.8.2011
 

19/20/11/RM - bere na vědomí příjmy a fi nancování, výdaje k 30.6. 2011

odpovědnost: rada města termín: 1.8.2011
 

20/20/11/RM - bere na vědomí reakci na odpověď města ve věci stížnosti na rušení nočního klidu 25.–26.6.2011

odpovědnost: rada města termín: 1.8.2011

21/20/11/RM - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o. bere na vědomí zprávu 

o plnění úkolů ze dne 29.7.2011

odpovědnost: rada města termín: 1.8.2011
 

22/20/11/RM - bere na vědomí zájem MUDr. Zdeňky Janouškové o místo praktické lékařky ve Velké Bíteš

odpovědnost: rada města termín: 1.8.2011
 

23/20/11/RM - rozhoduje nepřijmout cenovou nabídku projekční kanceláře Atelier Creo, spol. s r. o., Purkyňova 99, 

612 00 Brno ze dne 27.7.2011 na vypracování projektové dokumentace opravy topení v tělocvičně ZŠ Velká Bíteš, Sadová 

579 za cenu 19.320 Kč včetně DPH

odpovědnost: odbor majetkový termín: 8.8.2011
  

25/20/11/RM - schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření města č. 10/2011

odpovědnost: odbor fi nanční termín: 1.8.2011
 

26/20/11/RM - doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření 

města č. 11/2011

odpovědnost: odbor fi nanční termín: 11.8.2011
 

27/20/11/RM - schvaluje odměnu za 1. pololetí školního roku 2010/2011: 

• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace

• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace

• ředitelce Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace

• ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace

• řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace

• řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace

odpovědnost: ředitelé škol termín: 31.8.2011
 

28/20/11/RM - jmenuje ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, 

pana Tomáše Jelínka, a to s účinností od 1.9.2011

odpovědnost: rada města termín: 1.8.2011
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ - ZÁŘÍ 2011

Program kina Flip naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/fl ip

Neděle 25. září v 19.30 hodin

LIDICE

Příběh obyčejných lidí, kteří se „absurdní“ 

náhodou připletli do cesty dějinám. 

V hlavních rolích K. Roden, Z. Bydžovská, 

Z.  Fialová, O. Novák a další. 

126 minut. Vhodné od 12 let. Vstupné 74 Kč.

Neděle 2. října v 17 a ve 20 hodin

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI- část 2

Poslední dobrodružství velkolepé ságy, 

kde graduje bitva mezi dobrem a zlem do 

otevřené války. 

130 minut. Vhodné od 10 let. Vstupné 74 Kč. 

PRONÁJEM TĚLOCVIČNY
Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace nabízí k pronájmu následující tělovýchovná 

zařízení:

1. Malá tělocvična v budově Tišnovská 115

Pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 16.00 do 20.00 hodin. Vzhledem k rozměrům 13 x 9 m není 

vhodná na míčové hry. Cena za 1 hodinu pronájmu je 200,- Kč.

2. Víceúčelové hřiště u budovy Sadová 579 

Pondělí až pátek vždy od 16.00 do 20.00 hodin. Cena za 1 hodinu pronájmu je 200,- Kč. 

Zájemci mohou kontaktovat ředitele školy–kolar@zsbites.cz.
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