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X. ročník přehlídky folklorních souborů a krojovaných skupin 
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Vystoupí národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše, ženy a děti z Jinošova, 
ženy z Březníka, Podhorácký soubor obce Ketkovice, Stárci z Ostrovačic, 

Podskalák z Troubska, Turkovan z Laviček, Džbánek z Martínkova, 
Pramínek z Jihlavy a Drahan z Blanska 

 

Začátek ve 13.30 hodin - Masarykovo náměstí 
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TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

STŘEDA 5. ZÁŘÍ – STŘEDA 12. ZÁŘÍ 2012

Klub kultury města velké Bíteše ve spolupráci s městem velká Bíteš, rychtářem a rych-
tářkou, prvním stárkem a stárkou a bítešskou chasou, muzejním spolkem velkobítešska 
a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky vás srdečně zvou na 
Tradiční bítešské hody. 

STŘEDA 5. ZÁŘÍ

16.30 hod.  Zahájení Bítešských hodů s BÁROU ŠTĚPÁNOVOU 
   Na masarykově náměstí koncertuje BÍTEŠSKÁ KAPELA
17.00 hod.  STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu Bítešské kapely na náměstí  
   a otevírání hodových sklípků 
19.00 hod.  TATABAND  a jeho dixilend pod vedením Josefa Kučery hraje  
   ve sklípku „na pětce“

ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ

19.00 hod.   Skupina PANTAGO ve sklípku „na pětce“ 

PÁTEK 7. ZÁŘÍ

17.00 – 19.00 hod.  KŘEST HVĚZDY HERCE JOSEFA DVOŘÁKA před  
   restaurací U raušů na masarykově náměstí
18.00 hod.   II. ROČNÍK „HODOVÉHO MINIFESTU“ v prostoru za  
   „Starou poštou“, tentokrát laděný do houpacích beatů, kvalitních  
   textů a pohodové zábavy… vystoupí: ECCE HOMO, MC  
   MYSTIK + WYRUZ, PHOENIX, PACKET + DAN AERAH,  
   DJ DUMMY
18.00 hod.   HODOVÝ OPEN AIR KONCERT skupiny BRNĚNSKÉ  
   KREDENC před kulturním domem ve velké Bíteši, občerstvení  
   zajištěno – HODOVÉ ROžNĚNÍ. 
19.00 hod.  POSEZENÍ U CIMBÁLU – CIMBÁLOVÁ MUZIKA  
   JOžKY IMRICHA ve sklípku „na pětce“ 
19.00 hod.   BENEFIČNÍ HODOVÝ KONCERT na opravu kostela. Kostel 
   sv. jana Křtitele. vystoupí smyčcové trio GIDEON (housle,  
   viola, violoncello). programem provází MUDr. Vít Kaňkovský.
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19.00 – 21.00 hod. MARIEN a VÍŤA TRONÍČEK na hlavním pódiu pod májou
21.30 hod.  KONCERT ROMANA HORKÉHO A SKUPINY KAMELOT  
   na hlavním pódiu pod májou

SOBOTA 8. ZÁŘÍ

13.30 – 18.00 hod. SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU 
   X. ročník folklorního festivalu. v přehlídce souborů  
   a krojovaných skupin z podhorácka a sousedních regionů  
   vystoupí národopisný soubor Bítešan, ženy a děti z jinošova,  
   ženy z Březníka, podhorácký soubor obce Ketkovice, Stárci  
   z ostrovačic, podskalák z Troubska, Turkovan z Laviček,  
   džbánek z martínkova, pramínek z jihlavy a drahan z Blanska.  
   Hlavním pódium pod májou. 
15.00 hod.  BÍTEŠ HLEDÁ BORCE na farní zahradě. Sedm sportovních  
   soutěží pro děti od 5 do 14 let rozhodne, kdo je bítešským  
   borcem.
17.00 hod.  Koncert KRÁLOVÉHRADECKÝ SBOR JITRO v kostele  
   sv. jana Křtitele
20.00 hod.  BÍTEŠSKÁ KAPELA na hlavním pódiu pod májou
21.30 hod.  Hraje kapela „Proměny“  na hlavním pódiu pod májou
20.00 hod.   POSEZENÍ U CIMBÁLU ve sklípku „na pětce“ hraje   
   CIMBÁLOVÁ MUZIKA LUBOMÍRA GRAFFEHO
21.00 hod.  HODOVÝ DnB JAM v Kulturním domě
   vystoupí: BIFIDUS AKTIF FEAT. MC TWEETY TWIZTA,  
   DEADLY VIPERZ, HRR.NEC, VJE, INDIGOBOY, TOXI-K 

NEDĚLE 9. ZÁŘÍ

8.00 – 9.00 hod.    SLAVNOSTNÍ BOHOSLUžBA v kostele sv. jana Křtitele za  
   účasti krojované chasy
9.30 – 11.30 hod.  DECHOVÁ HUDBA BOBRŮVANKA na hlavním pódiu pod  
   májou
9.00 – 11.30 hod.  STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové kapely  
   HANAČKA
12.00 – 12.15 hod. KOLEČKO PRO CHASU na hlavním pódiu pod májou
13.30 hod.  KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM od kulturního domu na  
   masarykovo náměstí
13.30 do 14.30 hod.  BÍTEŠANÉ POD HODOVÓ MÁJÓ – taneční a písňový program  
   národopisného souboru Bítešan
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15.00 hod.   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 BÍTEŠSKÁ KAPELA na hlavním pódiu  
   pod májou.
16.00 – 20.00 hod. HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SÓLISTŮ BROLN ve sklípku  
   „na pětce“
16.00 hod.  LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na masarykově náměstí  
   u domu č. 5
 
STŘEDA 12. ZÁŘÍ

17.00 hod.   KÁCENÍ MÁJE
19.00 – 24.00 hod.  HODOVÉ DOZVUKY se skupinou žIVEL ve sklípku  
   „na pětce“

OTEVŘENÉ VÝSTAVY A DOPROVODNÉ AKCE

Od 4. do 14. září 2012 
HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JAROSLAVY LÁZNÍČKOVÉ – VELEBOVÉ  
A FOTOGRAFIÍ DAVIDA LÁZNÍČKY
výstavní síň Klubu kultury, masarykovo náměstí 5, velká Bíteš
otevřena: po – pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
v sobotu 8. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 9. září od 10.00 do 18.00 hodin

Sobota a neděle 8. - 9. září 2012
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEžE A HOLUBŮ
areál Českého svazu chovatelů, Lánice 55, velká Bíteš
Ukázková expozice exotického ptactva. výstava bude přístupna v sobotu od 8.00 do 18.00 
hodin. v neděli od 8.00 do 17 hodin. po dobu konání výstav prodej chovných zvířat, tombola 
a občerstvení.

Pátek až neděle 7. - 9. září 2012
VÝSTAVA BONSAJÍ
Nádvoří Základní umělecké školy, Hrnčířská 117, velká Bíteš
otevřeno:
pátek 7. září  10.00 – 14.00 hodin - prohlídka pro školy
  14.00 – 22.00 hodin – otevřeno pro veřejnost
  od 20 hodin seminář o tvarování bonsají
Sobota 8. září a neděle 9. září 10.00 – 18.00 hodin – otevřeno pro veřejnost. v průběhu celé výstavy 
ukázky tvarování bonsají, poradenská činnost, ukázky mimo bonsajové činnosti členů klubu. 
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JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Horní strana masarykova náměstí v průběhu soboty a neděle.

MĚSTSKÉ MUZEUM
masarykovo náměstí 5, velká Bíteš
Expozice: Geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska
  Vlastivědná expozice Města Velké Bíteše
Výstavy:  140 let Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Bíteši
otevřeno:  Hodový týden: Út-pá 8.00-12.00 a 14.00-16.00
  Hodový víkend: So 9.00-17.00, Ne 10.00-17.00

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ 
Na horní straně masarykova náměstí, v sobotu od 13 do 18 hodin a v neděli  
od 10 do 17 hodin.

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL 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.

KAM DO HODOVÝCH SKLÍPKŮ

Sklípek „na Pětce“  masarykovo náměstí 5
Středa 5. září 19.00 hod.  TATABAND a jeho dixilend pod vedením Josefa Kučery 
Čtvrtek 6. září 19.00 hod.   PANTAGO
pátek 7. září 19.00 hod.   CIMBÁLOVÁ MUZIKA JOžKY IMRICHA
Sobota 8. září 20.00 hod.   CIMBÁLOVÁ MUZIKA LUBOMÍRA GRAFFEHO
Neděle 9. září 16.00 hod.   HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SOLISTŮ BROLN
Středa 12. Září 19.00 hod.   HODOVÉ DOZVUKY se skupinou žIVEL

Mázhaus na „Staré poště“  masarykovo náměstí 88
od středy 5. září do neděle 9. září a od středy 12. září – víno, burčák, pivo, reprodukovaná 
hudba, občerstvení  

Kavárna „Café Jana“  masarykovo náměstí 66
od středy 5. září do neděle 9. září – víno, burčák, uzené maso, krůtí palice,bůček, klobásy
pátek 7. září:   hraje František Kratochvíl ml.  
Sobota 8. září:   hraje kapela BLÍžENCI

Rybářský sklípek   masarykovo náměstí 86
od středy 5. září do neděle 9. září a od středy 12. září – smažený kapr a víno 
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Restaurace „U Vrány“  Kostelní 69
Selská hospoda a zahrádka
pátek 7. září:   grilované maso na rožni
Sobota 8. září:   grilované maso na rožni

Hotel Jelínek   masarykovo náměstí 83
od středy 5. září do neděle 9. září – burčák, víno, zvěřinové hody a pečená kachna

Restaurace Na „103“  peroutkova 103 
od středy 5. září do neděle 9. září – udírna, gril, domácí kuchyně

Herna „U Staříka“  vlkovská 482      
otevřeno denně od 12.00 hod. – burčák, točené pivo Budějovický budvar 10°, 12°, řezané, 
pátek a sobota speciality z udírny a kotlíkový guláš.

Sport Bar Klíma   Tyršova 219 
od středy 5. září do neděle 9. září speciality na grilu, uzené maso
pátek 7. září:   hraje kapela ROBUR–ROCK
Sobota 8. září:   hraje kapela PRO–ROCK
 
Sklípek ve vinotéce „Spirit“  Lánice 59 
burčák, víno, domácí klobásky, kozí sýry, paštiky, občerstvení

Disko – Bar Caribik   Lánice 59
od středy 5. září do soboty 8. září Hodové diskotéky 

Bowling bar + terasa  masarykovo náměstí 98
od středy do neděle – burčák z moravského muškátu (oblast mutěnice), sudová vína, 
nová nabídka odrůdových vín z valtického podzemí, Chateau Lednice a z vinařství 
jožky Šmukaře.
pátek a sobota nabídka z udírny: uzená žebírka, bůček, klobásy, cigára

Restaurace U Raušů  masarykovo náměstí 13
od středy do neděle – burčák z moravského muškátu (oblast mutěnice), sudová vína, 
nová nabídka odrůdových vín z valtického podzemí, Chateau Lednice a z vinařství jožky 
Šmukaře. prodej zajištěn NoNSTop v recepci.

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

v neděli 9. září 2012 bude po celý den z důvodu konání kulturních akcí uzavřeno celé masa-
rykovo náměstí. Náhradní autobusová zastávka bude v ulici Za potokem.
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SLOVO Z RADNICE

vážení spoluobčané,
zdánlivý klid na investičních akcích města, připravovaných 

zejména majetkovým odborem města, během první poloviny 
letních měsíců byl v závěru prázdnin vystřídán již viditelnými 
posuny na jednotlivých stavbách.  

Bylo dokončeno zateplení kulturního domu a skončeny 
všechny související práce na sanaci některých staticky osla-
bených prvků nosné konstrukce stropu kulturního domu, 
které nebyly zohledněny v původním projektu zateplení,  
a dále pak na drobných úpravách instalací a interiéru hlav-
ního sálu. pokračování prací v prostorách vstupní haly, soci-
álních zařízeních 1. a 2. patra a foyeru ve 2. patře předpoklá-
dám, po potvrzení tohoto záměru v rozpočtu města na příští rok, v roce 2013. To proto, aby 
celé toto kulturní zařízení konečně zase mohlo být funkčním objektem, za který bychom se 
nemuseli ve městě stydět.

do svého skutečného finiše se dostala rekonstrukce přízemí městského objektu v Lánicích 
300. Zde v nových prostorách, které budou patřit mateřské škole na masarykově náměstí, od 
září najde svoje místo 48 dětí z velké Bíteše a okolí. Léta nedořešená otázka zvýšení kapacity 
městských mateřských škol tak díky zodpovědnému přístupu vedení města, ale také vedení 
školky a realizační firmy, mohla být vyřešena v průběhu letošního roku ke spokojenosti všech, 
zejména pak rodičů malých předškoláků.

Stejně tak se do své závěrečné fáze dostala i oprava věže kostela sv. jana Křtitele. Systematické 
kroky farnosti při obnově této významné památky na území města za podpory radnice v loň-
ském a letošním roce jsou tak nyní viditelné jak obyvatelům, tak i návštěvníkům našeho města. 

Hlavním tématem v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti ve městě je v současném 
období zahájená rekonstrukce ulice vlkovské. po dílčích pracích na přeložkách sítí a odvod-
nění komunikace včetně budování poměrně rozsáhlých drenážních polí a po upřesňujících 
průzkumech a návrzích způsobu sanace podloží komunikace byly zahájeny vlastní stavební 
práce na novém tělese komunikace. všechny tyto kroky jsou vedeny dodavatelskou firmou 
tak, aby první část komunikace po čerpací stanici BdS byla dokončena, dle smlouvy s kra-
jem vysočina, do konce října.  

díky vstřícnému a aktivnímu přístupu ze strany vedení Klubu kultury se během letošní 
letní sezóny potvrdilo, že nově zvolený rámec Bítešského kulturního léta má ve městě svoje 
místo. potvrdily to jak bítešská pouť, uskutečněné výstavy fotografií, letní kinematograf 
bratří Čadíků, tak akce u kulturního domu a na Letné. jeho intenzivní prezentace a kvalitní 
programový obsah bude to, co od příštího roku nabídne naše město zájemcům o kulturní 
vyžití ve velké Bíteši. Ten hlavní vrchol letošní letní kulturní sezóny nás však všechny ještě 
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čeká. Chtěl bych vás proto všechny tímto pozvat na Tradiční bítešské hody, zejména na 
jejich hlavní kulturní víkendový program, z jejichž nabídky si jistě dokážete vybrat pro sebe 
a své blízké a přátele alespoň některou jejich část, která vás zaujme. Snažíme se tím i vás 
přesvědčit, že velká Bíteš byla a je městem jedinečným a pohostinným.

Ing. milan vlček
  starosta města

ZVEME VÁS

Od 4. do 14. září 2012 
VÝSTAVA OBRAZŮ JAROSLAVY LÁZNÍČKOVÉ – VELEBOVÉ A FOTOGRAFIÍ 
DAVIDA LÁZNÍČKY – výstavní síň Klubu kultury, masarykovo náměstí 5
otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
v sobotu 8. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 9. září od 10.00 do 18.00 hodin

Od 7. do 9. září 2012
VÝSTAVA BONSAJÍ
Na nádvoří Základní umělecké školy v Hrnčířské ulici 117
otevřeno:
pátek 7. září  10.00 – 14.00 hodin - prohlídka pro školy
  14.00 – 22.00 hodin – otevřeno pro veřejnost
  od 20 hodin seminář o tvarování bonsají
Sobota 8. září a neděle 9. září 10.00 – 18.00 hodin – otevřeno pro veřejnost.
v průběhu celé výstavy ukázky tvarování bonsají, poradenská činnost, ukázky mimo bon-
sajové činnosti členů klubu. 

Sobota a neděle 8. - 9. září 2012
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEžE A HOLUBŮ
Ukázková expozice exotického ptactva. výstava bude přístupna v sobotu od 8.00 do 18.00 
hodin. v neděli od 8.00 do 17 hodin. po dobu konání výstav prodej chovných zvířat, tombola  
a občerstvení.
Kde: areál Českého svazu chovatelů, Lánice 55
organizuje: Český svaz chovatelů Zo velká Bíteš

Sobota 8. září 2012 v 15 hodin
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE 
na farní zahradě. Sedm sportovních soutěží pro děti od 5 do 14 let rozhodne, kdo je „bíteš-
ským borcem“.
organizuje: Kolpingova rodina a KdU-ČSL
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Pátek dne 14. září v 19 hodin
OPEN AIR AKCE S KAPELOU EMINENT–ROCK
před kulturním domem, vlkovská 482
Speciality na grilu, občerstvení zajištěno, vstupné zdarma
organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pondělí dne 17. září v 18 hodin
BESEDA NA TÉMA „BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ“
výstavní síň, masarykovo náměstí 5, velká Bíteš
organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s ZFp akademií

Středa dne 19. září ve 14 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Kvízové odpoledne
přísálí kulturního domu, vlkovská 482, velká Bíteš
organizuje: Seniorklub

Čtvrtek dne 20. září 2012 v 8 hodin
ZÁJEZD - EXKURZE ELEKTRÁRNA DUKOVANY, ZÁMEK ROSICE, ZŘÍCENINA 
KLÁŠTERA DOLNÍ KOUNICE
odjezd v 8 hodin z masarykova náměstí ve velké Bíteši
Cena: senioři – 70 Kč, ostatní – 140 Kč, přihlášky na Klubu kultury, masarykovo nám. 5
organizuje: Seniorklub

Od 25. září do 27. září 2012
ZAHRADNÍ GALERIE
v prostorách školní zahrady (za budovou školy) budou prezentovány práce dětí, v areálu 
školní zahrady bude možné vyzkoušet nově vybudovanou „hmatovou stezku“
otevřeno: 25. září od 12 do 16 hodin, 26. září od 8 do 16 hodin, 27. září od 8 do 12 hodin 
organizuje: Zakladní škola velká Bíteš, Tišnovská 116

Úterý dne 25. září 2012 v 18 hodin
NETOPÝŘÍ NOC V MUZEU
výstavní sál muzea, masarykovo náměstí 5
organizuje: městské muzeum města velké Bíteše

Středa dne 26. září 2012 v 18 hodin  
CVIČENÍ A RELAXACE PRO ZDRAVÉ TĚLO I DUŠI
ve výstavní síni Klubu kultury, masarykovo náměstí 5 
S sebou pohodlné oblečení, podložka na cvičení (karimatka) a chuť cvičit a relaxovat.
organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Bc. Blankou vafkovou
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Pátek dne 28. září v 9 hodin
TURISTICKÝ „SVATOVÁCLAVSKÝ“ POCHOD
okolím velké Bíteše, Křoví a vlkova. Sraz účastníků v přírodní učebně ZŠ 
organizuje: ZŠ velká Bíteš, Sadová 579

Sobota dne 29. září ve 20 hodin
VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA S F-BOX
Nová bítešská tradice. Tekutý dárek pro každého václava.
Kulturní dům, vlkovská 482, velká Bíteš
organizuje: Bítešská KdU-ČSL pod záštitou mUdr. Zuzany roithové a mUdr. víta Kaň-
kovského

Sobota dne 29. září 2012 v 9 hodin
VÝLET NA KOLE – ROZHLEDNA KLUCANINA V TIŠNOVĚ
Sraz u fotbalového hřiště
organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI ŘÍJNU: 

Od 1. října do 10. října 2012
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ 
výstavní síň Klubu kultury, masarykovo náměstí 5, velká Bíteš

Čtvrtek dne 18. října 2012 v 17 hodin
Divadelní představení ZMÝLENÁ PLATÍ – veselá komedie o dvou dějstvích a... mnoha 
zmýlených. Hrají: milena Steinmasslová, dana Homolová, Ivan vyskočil a otto Kallus
Kulturní dům, vlkovská 482.
předprodej vstupenek zahájen v Informačním centru, masarykovo náměstí 5, velká Bíteš

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY

NOVÝ ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Novým ředitelem Základní školy Sadová ve velké Bíteši se stal od 1. srpna 2012  
mgr. Zdeněk Strašák. poprosili jsme jej o malý rozhovor a položili jsme mu pár otázek:

Můžete se čtenářům Zpravodaje představit, jaké máte záliby a čemu se věnujete ve svém 
volném čase?

jsem ženáč jeden krůček od – sáti. Bydlíme v rapoticích s manželkou a čtyřmi dětmi 
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– půl na půl. odmala jsem bydlel ve Zbraslavi, přestěho-
vali jsme se před několika lety. vystudoval jsem na pří-
rodovědecké fakultě v Brně učitelství, obor matematika 
– zeměpis. S vedoucí funkcí ve škole mám dvacetileté 
zkušenosti z Cyrilometodějské církevní ZŠ v Brně.

K mým zálibám patří četba, filmy, turistika a amatér-
ské divadlo. Zajímá mě také vhled do historie rodné obce. 
Celoživotním koníčkem je zeměpis. Ta jeho část, která 
se zabývá vzhledem krajiny a jeho utvářením (fyzický 
zeměpis) a potom mapy, jejich tvorba. většinu volného 
času zvažuji, kterému koníčku se věnovat.

Na co byste se chtěl v Bíteši zaměřit?
ve velké Bíteši se chci zaměřit na vytvoření komunitní 

školy – škola jako místo setkávání (případně i inspirace). 
považuji za důležité říci, že škola by měla být místem 
apolitickým a otevřeným pro všechny skupiny obyva-
tel. postupně se scházím se zástupci organizací ve městě  
a snažíme se nalézt prostor pro vzájemnou spolupráci a obohacení. podobně ve spolupráci 
s městem řešíme využití sportovišť pro veřejnost.

Které zástupce jste si vybral?
do funkce zástupkyň ředitele byly po náročném hledání jmenovány kolegyně věra 

Kroutilová (pro I. stupeň) a olga Komínková (statutární zástupce). obě školu dobře znají 
a pomohou mi orientovat se v běžném provozu. Svoje schopnosti předvedly při přípravě 
úvazků a tvorbě rozvrhu pro nový školní rok.

Přicházíte s nějakým programem, který se tu dosud nerealizoval?
dosud se nerealizovala koncepce samotné komunitní školy. To je, myslím, nový pohled. 

další programy, o kterých uvažuji, budou vycházet z této koncepce a závisí na názoru uči-
telů, případně rodičů. protože jsem s nimi ještě nezačal spolupracovat, je to předčasné.

Na co byste rád navázal, co bylo započato Vaším předchůdcem?
Škola je deklarovaná jako škola se zaměřením na výuku anglického jazyka. Na tuto oblast 

bych se rád zaměřil, případně ji rozšířil. a dále je velmi kvalitní práce správců počítačové 
sítě a učitelů informatiky. Třetím bodem je potom zavedená environmentální výchova 
pojatá se značným elánem.

Děkujeme za rozhovor a přejeme v nové funkci hodně úspěchů.
Také já děkuji za rozhovor.

     za redakci Silvie Kotačková 
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PORADENSKÉ DNY PRO VEŘEJNOST

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116

Pondělí 1. 10., 5. 11., 3. 12. od 8.00 do 16.00 hodin

Poradenství se týká LOGOPEDIE, SOMATOPEDIE, 
ETOPEDIE, PORUCH UČENÍ A CHOVÁNÍ.

Vzhledem ke zvýšenému zájmu ze strany rodičů je vhodné domluvit si termín konzul-
tace.

pedagogové ZŠ Tišnovská 116
tel. 724 335 923

žÁK SOŠ JANA TIRAYE BYL NOMINOVÁN NA CENU  
„TALENT VYSOČINY“

poslední předprázdninový týden 
byl pro Střední odbornou školu jana 
Tiraye ve velké Bíteši úspěšný. Žák tře-
tího ročníku maturitního oboru vzdě-
lání mechanik seřizovač, petr dočkal, 
byl nominován na cenu Talent Vyso-
činy za výborné výsledky v technickém 
oboru. Z celkového počtu 157 návrhů 
nominovala odborná komise pouze  
92 žáků v pěti oborech: technickém, pří-
rodovědném, humanitním, uměleckém  
a sportovním.

ocenění pak bylo předáváno v domě 
kultury ve Žďáře nad Sázavou za pří-
tomnosti mUdr. jiřího Běhounka, 
hejtmana Kraje vysočina, rNdr. marie 
Kružíkové, radní Kraje vysočina pro 
oblast školství, mgr. jaromíra Brychty, 
místostarosty Žďáru nad Sázavou a dal-

ších významných hostů. Slavnostního aktu se zúčastnili také rodiče a zástupci škol.
vedení SoŠ jana Tiraye k tomuto ocenění petrovi gratuluje a děkuje za vzornou 

reprezentaci školy na veřejnosti.
za vedení SoŠ Bc. Ludmila pecinová
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KULTURA

BÍTEŠAN V RAKOUSKU ANEB DVĚ OHLÉDNUTÍ ZA CESTOU 
ZA FOLKLOREM DO KLAGENFURTU

Na pozvání našich rakouských přátel jsme během prodlouženého víkendu vyrazili do 
rakouska. přestože byl náš cíl vzdálen téměř 500 km, cesta autobusem ubíhala celkem rychle,  
a to také díky tomu, že jsme si ji zpříjemnili zpěvem a hrou na kytaru. 

po příjezdu do Klagenfurtu nás mile přivítali naši hostitelé, členové folklórní taneční skupiny 
volkstanzgruppe Lindwurm Klagenfurt. potom jsme se ubytovali na pokojích, navečeřeli se  
a společně s našimi přáteli vyrazili do centra. procházeli jsme se stmívajícím městem a hledali 
nějakou hospůdku, kde by mohla naše početná skupina posedět. Brzy jsme jednu vhodnou našli 
a měli jsme tak možnost ochutnat nejen výborné místní pivo, vařené přímo v této hospodě, ale 
také jiná rakouská piva a vína. vzhledem k tomu, že se nám tam velmi líbilo a vládla dobrá nálada, 
rozhodli se naši muzikanti, tedy houslová muzika, zajet do hotelu pro své nástroje. a pak jsme to 
pořádně rozjeli! muzika hrála, zpívalo se, tančilo a bavili jsme se nejen my, ale všichni hosté.

druhý den nás hned po snídani čekal program, kdy jsme nejprve poznávali historické 
památky města a poté přírodní krásy, zejména pak jezero WörtherSee s majestátně se tyčícími 
alpami v pozadí. původně jsme se v něm chtěli koupat, ale vzhledem k blížící se bouřce jsme se 
jen pokochali obrovskými vlnami a vrátili se zpět na ubytovnu, abychom si před naším večerním 
vystoupením naposledy zopakovali naše taneční pásma. Někteří z nás ještě využili příležitost  
a navštívili výstavu minimundus v Europaparku, což je největší park Klagenfurtu a také celého 
rakouska, a ostatní se už začali připravovat na večer. večer jsme se přesunuli na prostranství 
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Burghof, kde se mělo uskutečnit večerní vystoupení nejen domácích folklórních souborů, 
ale také nás coby hostí. muzice doprovázející zajímavé rakouské tance dominoval akordeon  
a vystoupení místních souborů pro nás bylo obrovským zážitkem. No a pak přišla řada na nás. 
Na pódium jsme byli uvedeni zvoláním: „Bítešan aus Bíteš, bitte schön!“ a pak jsme předvedli 
nejen tradiční tance podhorácka. I naše vystoupení za doprovodu houslové muziky sklidilo 
velký potlesk a po skončení oficiálního programu zaujali všechny přítomné hlavně naši muzi-
kanti. opět se hrálo, zpívalo a tančilo a všichni se dobře bavili a družili. K dobré náladě určitě 
přispělo mimo jiné dobré moravské víno, které jsme s sebou přivezli, a pochopitelně nechyběla 
ani domácí slivovice.

další den jsme dopoledne vyrazili na cestu do městečka maria Luggau, kde měly proběhnout 
oslavy 50 let založení místní taneční skupiny a kde jsme měli opět jako hosté vystupovat. Cestu 
jsme si zpestřili plavbou lodí přes jezero millstätterSee a potom jsme autobusem pokračovali 
dál. projížděli jsme neuvěřitelnými serpentýnami a byli jsme ohromeni velikostí alp a krásou 
Korutan. po příjezdu a vřelém přivítání jsme se vydali na procházku městečkem, navštívili jsme 
místní kostel, a k němu přilehlý, velmi zajímavý a pro nás nezvyklý hřbitov. ještě jsme zašli  
k místním vodním mlýnům, kde někteří vyzkoušeli ledovou vodu v náhonu a nastal čas připra-
vit se na večer. oslavy probíhaly opravdu ve velkém stylu, všude bylo plno lidí v nejrůznějších 
krojích, a kdo neměl kroj, doplnil své oblečení alespoň nějakou jeho částí. Tady folklór opravdu 
žije! všichni se neuvěřitelně bavili a byli přátelští. Hudba hrála a my jsme s našimi přáteli tan-
covali rakouské tance. I když nám to třeba úplně nešlo, nenechali nás chviličku sedět, pořád 
jsme byli v kole, a to nejen děvčata. Zanedlouho po tom, co jsme předvedli naše pásmo, jsme se 
museli rozloučit. odjíždělo se nám nelehko, ale nebylo zbytí. dobrou náladu jsme si však vzali 
s sebou do autobusu a celou cestu až do Klagenfurtu jsme se veselili, hráli na kytaru a housle  
a zpívali. 

Následující den jsme se museli s našimi hostiteli rozloučit. všichni společně jsme se napo-
sledy vyfotili a vyrazili jsme na cestu. protože vládlo teplé slunečné počasí, zastavili jsme se 
ještě u jezera WörhterSee, kde jsme se příjemně osvěžili. Takže nám nakonec i to koupání vyšlo. 
Cesta domů ubíhala snad ještě rychleji než cesta tam. Někteří podlehli únavě z předchozích 
dní, zatímco jiní vydrželi zpívat a bavit se až do konce celého zdařilého výletu. po příjezdu jsme 
poděkovali panu řidiči za to, že nás bezpečně a ve zdraví dovezl tam i zpět, a samozřejmě vedou-
cím našeho souboru, manželům vlčkovým, za přípravu a organizaci celé akce.

Už teď se nemůžeme dočkat, až zase někam společně vyrazíme reprezentovat naše město  
a naši historii!

jan Hotárek, Bítešan

Zahraniční zájezd v prvním červencovém týdnu letošního roku, v rámci kterého jsme se  
s Bítešanem účastnili folklorního vystoupení v rakousku, ve městě Klagenfurt (jižní 
rakousku, spolková země Korutany), byl můj první výjezd do zahraničí s Bítešanem  
a musím říct, že se opravdu vydařil. Cesta byla dlouhá, trvala 8 hodin jízdy autobusem. 
Ubytování, které jsme měli v mládežnickém domě bylo příjemné, přivítání bylo milé.  
K večeři jsme dostali řízek a následovala večerní prohlídka města. 
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Klagenfurt je krásné město, je zde opravdu hodně historických památek a zajímavých 
míst. Žije zde cca 92 500 lidí. Nikdo nikam nespěchá, lidé jsou milí a vstřícní. další den 
jsme se měli koupat v místním jezeře, protože se však přihnala velká bouřka, vrátili jsme se 
na ubytovnu. Kdo chtěl, mohl navštívit místní atrakci minimundus, což je „zábavný park“ 
se zmenšeninami různých staveb historických i moderních z celého světa. 

Co mě nejvíc zaujalo, byla příroda alp. Krásné kopce porostlé stromy, zelené pose-
kané louky, čistota a pořádek. Fascinující byl pro mě také výlet lodí po ledovcovém jezeře 
millstätterSee, který trval přes hodinu. Zajímavé byly místní kroje, které lidé nosí pořád.  
v rakousku jsem nikdy předtím nebyl. po této akci jsem velmi nadšen. družba probíhala 
v přátelském, možná bych řekl až v kamarádském duchu.  rakouští přátelé se už teď těší, až 
příští rok navštíví velkou Bíteš. Na závěr bych chtěl napsat „jiný kraj, jiný mrav“. 

pavel Gášpár, Bítešan

KŘEST KNIHY „KAREL STALLER žIVOT S DVOJÍ TVÁŘÍ“

ve čtvrtek 19. července 2012 odpoledne se 
ve velké Bíteši v městské restauraci Naše bíteš-
ská uskutečnil slavnostní křest publikace „Karel 
Staller život s dvojí tváří“, která je prvním kniž-
ním životopisem významného velkobítešského 
rodáka a zdejšího čestného občana. 

Karel Staller (1896–1975) pocházel z pro-
slulé pivovarské rodiny, jeho doménou se však 
stala strojařina. ve službách brněnské Zbrojovky  
se vypracoval na jednoho z nejdůležitějších zbroj-
ních techniků Československé republiky (mj. se 
podílel na konstrukci legendárního kulometu 
BrEN) a nakonec se stal vrchním ředitelem pod-
niku. ve vedení Zbrojovky Brno setrval i celou 
druhou světovou válku, kdy jako náměstek gene-
rálního ředitele rozehrál smrtelně nebezpečnou 
partii v podobě spolupráce s československým 
vojenským odbojem. po válce mu i přes prokázané 
úspěchy v odboji bylo „odměnou“ propuštění ze 

Zbrojovky a po komunistickém převratu musel dokonce ilegálně opustit republiku. 
Křest biografie tohoto pozapomenutého „obyčejného hrdiny“ proběhl za účasti autora 

martina Krčála, starosty velké Bíteše Ing. milana vlčka, ředitele Klubu kultury velké Bíteše 
Tomáše jelínka a zástupce nakladatelství mladá fronta davida pazdery. vkusný hudební 
doprovod obstaraly sestry macholánovy.

ondřej vohnický, mladá fronta
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PŘÍBĚH ROBINA HOODA OžIL VE STAŘČI NA TŘEBÍČSKU

Stovky let starý pří-
běh o hrdinovi s mod-
rou krví ožil 14. – 21. 
července v obci Stařeč. 
Tam se letos vypravili 
mladší děti na farní 
tábor. a neměly to hned 
od začátku jednoduché.

Na dlouhé cestě  
z jeruzaléma do anglie 

se spřátelily s robinem z Locksley, který se vracel z křižáckých výprav. Nabídl jim ve své zemi 
střechu nad hlavou. avšak po příjezdu na svůj hrad zjistil, že v zemi panuje neklid. Zlý šerif  
z Nottinghamu a jeho bratranec Guy z Gisbornu drancovali a plenili vše, co jim nebylo po vůli. 
jejich touha po moci je dovedla k myšlence svrhnout krále richarda Lví srdce z trůnu. možná by 
se jejich plán vydařil, kdyby do děje nevstoupila krásná žena s dobrým srdcem, mariana…

a jak to všechno dopadlo? Zeptejte se dětí. Byly tak statečné, že přemohly zlého šerifa  
a se ctí vrátily králi richardovi jeho zemi.

velké díky patří všem vedoucím za jejich čas a obětavost, kuchařkám za obdivuhodné 
gastronomické výkony a v neposlední řadě všem dětem za to, že svojí přítomností udělaly 
tábor Stařeč 2012 tak krásný.

jan Brym, hlavní vedoucí

LETNÍ KINO BRATŘÍ ČADÍKŮ ZAVÍTALO OPĚT DO VELKÉ BÍTEŠE

od 21. července do 24. července 2012 velkou Bíteš opět navštívil Kinematograf bratří Čadíků. 
Na úvod v sobotu 21. 7. se na masarykově náměstí promítala loutková pohádka „Fimfárum 
– do třetice všeho dobrého“ a i přes deštivé počasí o ni byl zájem. v neděli 22. 7. byla k vidění 
muzikálová pohádka F. a. Brabce „v peřině“, v pondělí 23. 7. jsme zhlédli drama jana Hřebejka 
„Nevinnost“ a v úterý 24. 7. jako poslední nám kinematograf nabídl válečné drama z druhé 
světové války režiséra petra Nikolaeva s excelentním hereckým výkonem Karla rodena „Lidice“. 
Kromě deštivé soboty nám počasí přálo a letní kino se těšilo velké návštěvnosti. 

vstupné bylo dobrovolné a finanční výtěžek půjde na nadaci jedličkova ústavu a bude 
použit ke koupi zdvihací plošiny pro martina Zelinku, který trpí svalovou dystrofií. Zdvihací 
plošina pomůže martinovi k bezproblémovému chození na výuku do školy.

pro návštěvníky bylo připravené točené pivo, ledový čaj, ale i třeba „námořnický svařák“, 
který si mohli přítomní zakoupit a zpříjemnit si tak filmový večer.

Už teď se můžete těšit na příští rok, kdy nám opět Kinematograf bratří Čadíků přislíbil 
svoji účast se svojí nabídkou filmů.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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PAVEL HELAN – LETNĚ LETNÝ

v prosluněný pátek  
27. července od čtvrté 
hodiny odpolední vystou-
pil premiérově na Letné 
ve velké Bíteši skladatel, 
kytarista a zpěvák pavel 
Helan. vystoupení se 
odvíjelo v klidu a pohodě, 
jak je tomuto písničkáři 
vlastní, ale nejen proto, že 
tuto pohodovou atmosféru 
jasně doplnilo prostředí koncertu – Letná. jak konstatoval sám zpěvák hned po trochu 
„navigačně složitějším“ příjezdu: „Moc pěkné to tu máte. Tady se bude pěkně hrát“.

pavel Helan hrál písničky své produkce i té cizí, hrál na přání, hrál bosý, dospělí 
zpívali, děti se bavily, limonáda byla sladká, pivo studené, steaky šťavnaté. To páteční 
odpoledne, dle mého názoru, uběhlo až moc rychle. pro Letnou to byla opravdu po 
dlouhém období „spánku“ hudební premiéra, která stála za to.

Tomáš jelínek, ředitel IC a KK

MARIE CAHOVÁ - 106 LET - NEJSTARŠÍ OBČANKA VELKÉ 
BÍTEŠE A KRAJE VYSOČINA

 
v pátek 10. srpna 2012 v 10 hodin se na radnici v obřadní 

síni uskutečnila oslava 106. narozenin paní Marie Cahové, 
občanky velké Bíteše, které patří titul nejstarší občanka velké 
Bíteše a Kraje vysočina. Tato velice vitální paní na svou oslavu 
vyšla schody do prvního patra sama s hůlkou, a když vešla do 
dveří obřadní síně v doprovodu svých synů, 106 let by jí hádal 
málokdo. potvrzují to i slova mUdr. Svatopluka Horka, který 
paní Cahové řekl: „Do schodů jsem Vám nestačil, jak jste utí-
kala“.

Na oslavu se dostavila nejbližší rodina, popřát jí přišli pan 
starosta města Ing. milan vlček, člen zastupitelstva velké 
Bíteše a ředitel polikliniky a domova důchodců mUdr. Svato-
pluk Horek, radní velké Bíteše jiří rauš, děti z mateřské školy 
U Stadionu, dále radní Kraje vysočina pro oblast sociálních 
věcí mgr. et Bc. petr Krčál, ředitel oSSZ ve Žďáře nad Sázavou 
mgr. miroslav Lučka. popřát také přišli za domov důchodců 
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vedoucí petra veselá a sociální pracovnice Eva dosadilová a členky Sboru pro občanské 
záležitosti.

paní Cahová všem za přání a nejen květinové dary poděkovala. připila si slavnostním 
přípitkem a podepsala se do pamětní knihy, a to nutno říci - bez brýlí! po podepsání 
poskytla malý rozhovor a odpověděla na pár otázek do Tv Nova. dle slov svého syna má 
paní Cahová krásný a šťastný život. 

Součástí oslavy bylo i malé posezení s narozeninovým dortem, který upekla snacha osla-
venkyně Helena Cahová, připraveno bylo i drobné občerstvení. K poslechu, ale i zpěvu 
zahrál otto Hasoň (housle) a Naděžda Burianová (harmonika). 

Tímto ještě jednou blahopřejeme paní Cahové k významnému jubileu. přejeme všechno 
nejlepší, hodně zdraví, svěžesti a dosavadní vitality.

 Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JAROSLAVY LÁZNÍČKOVÉ 
– VELEBOVÉ A FOTOGRAFIÍ DAVIDA LÁZNÍČKY

I letos se můžeme těšit na Hodovou výstavu ve výstavní 
síni Klubu kultury ve velké Bíteši. Tento rok to bude 
výstava obrazů Jaroslavy Lázníčkové – Velebové a foto-
grafií Davida Lázníčky. akademická malířka a grafička žije  
a pracuje v Týně nad vltavou. Své dětství prožila v Lesním 
Hlubokém. po absolvování základní školy ve velké Bíteši 
byla přijata na SUpŠ v Brně, obor grafika u prof. dalibora 
Chatrného. je absolventkou vysoké školy uměleckoprů-
myslové v praze v ateliéru prof. Zdeňka Sklenáře a prof. 
jiřího mikuly v roce 1980. Uspořádala spoustu samostat-
ných výstav a svými díly je zastoupena v mnoha veřejných 
a soukromých sbírkách doma i v zahraničí. ve své profesio-

nální činnosti se zabývá volnou grafikou v technice suchá jehla, litografie, mezzotinta, kres-
bou, ilustrací, malbou, malbou na hedvábí a tvorbou ex-libris. Fotograf david Lázníček je 
absolventem pražské fotografické školy a členem asociace jihočeských výtvarných umělců. 
K jeho oblíbeným tématům patří detail krajiny, věcí a vytváření snímků s nádechem fanta-
zie. Na výstavě najdeme také fotografie s válečnou tématikou, které vznikaly přímo v dění 
rekonstrukcí dobových bitev, kterých se autor jako fotograf – válečný reportér zúčastnil.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 3. září 2012 v 17 hodin ve výstavní síni Klubu 
kultury, masarykovo nám. 5 za účasti malířky i fotografa.

výstava bude otevřena od 4. září do 14. září 2012 v čase od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 
15.30 hodin. v sobotu 8. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 9. září od 10.00 do 18.00 
hodin.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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ZLATÍ MEDAILISTÉ ZAPĚJÍ V KOSTELE

Tradičně nabitý program Bítešských hodů vyšperkuje koncert unikátního dětského 
pěveckého sboru jitro. Těleso z Hradce Králové je více než sborem. představuje složitý orga-
nismus o více než 350 dětech v šesti přípravných odděleních, z nichž posluchači vidí a slyší 
zpravidla jen třicet, čtyřicet nejlepších.

Za téměř čtyřicet let své existence prožilo 2 800 dětí 23 000 zkoušek, 2 500 koncertů  
a projelo 1 100 000 kilometrů. odměnou jim bylo 29 absolutních vítězství meziná-
rodních soutěžích (Llangollen 1988, Nantes 1989, Neerpelt 1996, olomouc 1988  
a 2003, pardubice 2009, Lecco 2010 aj.) a nespočet nadšených posluchačů v prestiž-
ních koncertních sálech v praze, Barceloně, Berlíně, Štrasburku, Bruselu, avignonu, 
Lucemburku, Washingtonu, New Yorku, Bostonu, Chicagu, Tokiu, osace, Hongkongu  
a v mnoha a mnoha dalších místech. 

Fenomenální úspěch jitro zaznamenalo roku 2006 na 4. sborové olympiádě v čínském 
Xiamenu. v konkurenci 400 sborů z celého světa tam získalo tři zlaté medaile. Letos sbor 
vyjel na v pořadí už dvanácté koncertní turné do USa a na čtyři koncertní cesty po Evropě. 
Na svém kontě má 30 kompaktních disků a gramofonových desek. 

Uměleckým vedoucím a hlavním sbormistrem jitra je profesor jiří Skopal, který těleso 
řídí už od roku 1977. Se sborem dlouhodobě spolupracuje docent klavírní hry na Univer-
zitě Hradec Králové, klavírista michal Chrobák.

při hodovém koncertu uslyšíme průřez skladbami od gregoriánského chorálu přes rene-
sanční nápěvy, Césara Franka a Benjamina Brittena až po díla současných autorů. vychut-
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nat si tak můžeme například Hurníkovo deo Gratias či Liturgické zpěvy petra Ebena.  
v kostele sv. jana Křtitele nám v sobotu 8. září zazpívá jeden z nejlepších dětských sborů 
na světě.    

michaela Hanzelková

NETOPÝŘI V MUZEU

městské muzeum ve velké Bíteši a muzejní spolek velkobítešska pořádají již čtvrtý 
ročník setkání při příležitosti Evropské noci pro netopýry. Setkání formou besedy pro-
běhne v úterý 25. září od 18 hodin v hlavním výstavním sále bítešského muzea na masa-
rykově nám. 5.

Návštěvníci vyslechnou přednášku s promítáním obrázků, zhlédnou předvedení živých neto-
pýrů a preparátů, eventuelně absolvují vycházku s praktickými ukázkami výzkumu netopýrů  
v terénu. večerem vás provede martin maláč.

Bc. Ivo Kříž, městské muzeum ve velké Bíteši

POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÝSTAVU MINERÁLŮ,  
FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ

Klub kultury ve spolupráci s petrou a Františkem 
Šínovými z Lesního Hlubokého pořádají výstavu 
minerálů, fosílií a šperků ve výstavní síni Klubu 
kultury. manželé Šínoví jsou dlouholetí sběratelé 
minerálů, především těch z Čr, jejich specializací 
jsou moravské pegmatity. výstava bude zaměřena 
na minerály a fosílie z nejznámějších světových nale-
zišť, budou zde však vystaveny i moravské a české 
kameny. dále zde budou v nabídce autorské šperky 
petry Šínové, která se veřejnosti představila již v roce 
2008 výstavou obrazů.

Kolekce minerálů a fosílií z celého světa, kameny 
sběratelské i pro léčebné využití :

ametystové drůzy i geody, acháty, almandiny, 
andalusit, avanturín, azurit, aragonit, baryt, 
bronzit, býčí oko, citrín, cordierit, epidot, fluorit, 

fuchsit, gagát, granát, hematit, howlit, chalcedon, chiastolit, jadeit, jantar, jaspis, kalcit, 
karneol, korály, křišťál, kyanit, kunzit, labradorit, lapis-lazuli, lavrikit, lávové kameny, 
lepidolit, malachit, magnezit, morion, muskovit, nefrit, obsidián, onyx, perly, porcela-
nit, prehnit, pyrit, rodonit, rubín, růženín, sagenit, sardonyx, selenit, serpentin, skoryl, 
smaragd, sodalit, sokolí oko, sugilit, tygří oko, tygří železo, tyrkys, unakit, vanadinit, 
vltavín, záhněda, zoisit a další.
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Fosílie: trilobit, orthoceras, amonit, goantit, septárie, araukarit, mořské houby, pro-
křemenělá dřeva, žraločí zuby.

Budou zde vystaveny autorské šperky z kamenů a přírodních materiálů. To vše s mož-
ností nákupu za příznivé ceny.

Drahokamy rostly milióny let v hlubinách země jako ty nejkrásnější květy. Přijďte se 
potěšit jejich krásou.

výstava bude otevřena od 1. října do 10. října 2012 po – pá 8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.30 
hodin a so a ne 13 – 16 hodin. vstup zdarma. výstavní síň Klubu kultury, masarykovo 
náměstí 5, velká Bíteš.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

HISTORIE

VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO

Z druhého dopisu, který je od paní Korcové z Brna, sloužila u ní tatínkova sestra mar-
jánka, zmiňuji se o ní již dříve „ve vzpomínkách“, vyjímám:

milý Tomáši!
… jedná se nyní o mne. víte dobře, že jste u mne peníze vypůjčili pouze na měsíc.  

Že jsem je na vás doposud nevymáhala a že naopak byla jsem ochotna i dále posečkat  
a snad i pomoci – činila jsem tak pouze kvůli marjánce… pro mne je výslednice pouze 
jedna – abyste mi splatili dluh, a sice v každém případě. do čtrnácti dnů vám ponechávám 
lhůtu, kdy mi je můžete zaplatit, aniž by byly zaknihovány. Nezaplatíte-li do čtrnácti dnů, 
dám celý obnos na vaše útraty zaknihovat, a sice jedině na druhé místo – nebude-li druhé 
místo volné, budu obnos na vás vymáhat úřední cestou bezpodmínečně. Zdroje, kde si 
peníze můžete vypůjčit vám nemusím jmenovat…

S pozdravem zůstávám m. Korcová 

Tolik alespoň pro čtenáře a zájemce, aby lépe pochopili, jaká byla tehdy doba.  
Ke mlýnu ještě patřily polnosti a louky. oba starší bratři, když vyšli ze školy, začali 
pracovat ve mlýně, dle potřeby i jinde. Tak postupně ubíhaly roky s dalšími problémy, 
kterých bylo nepočítaně. Tatínek v I. světové válce bojoval na italské frontě, byl zraněn.  
v pozdějších letech měl velmi těžké a bolestivé pohybové problémy. maminka celý 
život byla vlastně starostlivou služkou. rodiče měli velmi silné sociální cítění, neboť 
oba vyrůstali v chudých a početných rodinách, jako většina ostatních sousedů. 

velice si vážím a vzpomínám, když nad hrobem mého tatínka, či bratra josefa měl 
proslov tehdejší starosta Tomin pelán. ač komunista, tehdy velmi ocenil pomoc, kte-
rou poskytovali za okupace mnoha jiným potřebným lidem i odboji. Samozřejmě, že 
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já i mladší bratr jsme o ničem 
nevěděli. Na kontrolu do mlýna 
často jezdili Němci z jihlavy, vše 
velmi důkladně kontrolovali. 
Trest za přestupky byl velmi 
přísný. Stárek, pan pecháček, 
uměl německy, tak se s nimi 
vždy domluvil. druhý den ráno 
byli též hned u stodoly, když 
po večerním náletu vyhořela. 
I já jsem byl tehdy u toho. Stá-
rek, pan pecháček pocházel  
z výprachtic, asi 10 km severně 
od Lanškrouna, což je na sever 
na rozhraní Čech a moravy (pohraničí). v bítešském muzeu je též od něho vyřezá-
vaný model Horního mlýna. Kromě tohoto náročného díla se zabýval realizací modelů 
významných objektů z Bíteše. v muzeu je model sokolovny a radnice. Na faře model 
kostela.

mlýn byl zaplacen někdy ke konci protektorátu. ještě jsem si vzpomněl, že tatínek 
vyprávěl, že s ním pracoval kamarád (snad i jako tesař) p. pelikán z Újezdu. Byl to tatí-
nek p. pelikána, který později bydlel ve velké Bíteši na Tyršově ulici, kde postavil vilku, 
v níž žijí následovníci (pracoval v pBS, taktéž později i jeho žena). jeho paní mi kdysi 
říkala (byli jsme oba členové zahrádkářské organizace), že nesmím být zástupcem za 
žádnou zájmovou organizaci v městském zastupitelstvu. Tehdy mě navrhovali zahrád-
káři jako zástupce.

přišel rok 1948 a padesátá léta a lid z 99 procent převzal „zcela demokratickým způ-
sobem“ vládu v zemi. považoval jsem za svou povinnost připomenout to podstatné ke 
mlýnu a jeho majitelům. Tak skončil jeden z posledních v okolí velké Bíteše.

pomyslně děkuji za sebe a sourozence svým rodičům za to, jak nás vychovali  
a k jakým hodnotám vedli.

děkuji i Klubu kultury města velké Bíteše a jeho pracovníkům za uveřejnění tohoto 
dodatku k mým „vzpomínkám z období protektorátu a létům pozdějším“. 

Tomáš Smutný

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ – ČP. 79

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké 
Bíteše zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní KOSTELNÍ ULICE, DŮM ČP. 79 
(nad poštou): 
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domovní parcela bývala součástí domu  
čp. 81 (dnes pošta) na náměstí. až 28. ledna 
1778 „před Jejich Opatrnosti pana primátora, 
pana purkmistra a ostatních pánů radních 
předstoupil pan Franz Odvářka starší se svým 
synem Martinem a v slušné poníženosti před-
nášel, že on oba dva domy své vlastní zcela 
pohořený pro jeho nemožnost stavěti nemůže  
a v stavu není. Pročež ten malý domek poho-
řený v Kostelní ulici...(kterýžto ona vdova 
Veronika Odvářková takový do smrti svej právo 
užívati měla, však dnes to právo poustoupila  
a jej ten domek od tejto hodiny užívati nechce)“ 
postoupil svému synu Martinu Odvář-
kovi. Zároveň mu převedl od svého domu  
čp. 81 téměř devět mír rolí.

po pěti letech se martin odvářka chtěl 
odstěhovat do Tišnova, a tak prodal „do-
mek“ svému bratru Leopoldu Odvářkovi za  
76 rýnských zlatých již bez rolí. Leopold si 
jej též neponechal dlouho, neboť už v září 
téhož roku jej prodal dále, „a to sice z pří-
činy, poněvadž po svém nebožtíkovi otci dům 
várečný v rynku zdědil, z kterého rozličné dluhy vypláceti povinen jest“. domek za 100 
rýnských zlatých pořídil Augustýn Kočent, kterému „prodavatel na tu jednu nedosta-
věnou postraní zeď potřebné kameny dáti se zavázal“. Nový vlastník přitom nezůstal 
bez pozemků, neboť od svého otce Františka Kočenta dostal necelých třináct mír rolí. 
Následně roku 1789 koupil domek od Kočenta za 180 zlatých jan Šmíd pro svého syna 
Karla Šmída, „však beze všech rolí, které otec prodavatele pan Franz Kočent zase k svýmu 
gruntu potáhl“. Následujícího roku Šmíd přednesl před městským úřadem, že „vojsko 
tak jako jinší sousedé vybejvati musí, pročež snažně žádá, aby tomuto domku právo sou-
sedský, však podle mírné za platy, uděleno bylo. Považujíce tehdy počestný ouřad jeho 
žádost slušnou býti, pročež také on Karel Šmíd za jednoho spolusouseda se vším měst-
ským právem a užitkem tuto na budoucí čase se přijímá, za kterýžto burgerrecht on hned  
v hotovosti 25 zlatých do obecní kasy položil“.

Šmíd pak roku 1798 prodal domek za 500 zlatých Josefu Libickému. od něj jej v roce 
1803 koupila za 800 zlatých Terezie rozená Pokorná. Ta jej postoupila roku 1805 svému 
manželi Janu Kadlecovi, který měl nadále zajistit výměnek pro rodiče své manželky. 
Krejčí Kadlec prodal domek roku 1810 za 1700 zlatých bývalé mlynářce vdově Vero-
nice Hamžové. Ta prodala domek již následujícího roku 1811 za 2000 zlatých Alžbětě 
Ondrákové, která jej postoupila roku 1818 v ceně 400 zlatých svému manželi klobouč-
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níku Janu Vaněrkovi. a on jí naopak postoupil role, které získal od své tchyně Kate-
řiny Kuklové. v lednu 1823 vaněrka směnil tento dům s Antonínem Šmídem za dům  
čp. 70 nacházející se též v Kostelní ulici a doplatil mu 540 zlatých. ještě téhož roku  
v srpnu Šmíd prodal tento dům za 580 zlatých dále Josefu Šanderovi. později roku 
1858 již marie Šanderová prodala dům za 1155 zlatých Františku a Františce Neku-
dům. poté se roku 1860 stali vlastníky domu Jakub a Marie Bartoškovi. a roku 1881 
byl připsán Josefě Gröslové.

prameny: Soka Žďár n. S., f. archiv města velká Bíteš, č. 11793, fol. 29, 40, č. 11795, fol. 
186-190.

jan Zduba 

POZNÁVÁME SVŮJ REGION - BŘEZKA
(dokončení)

VÝSTAVBA VESNICE I JINÉ UDÁLOSTI ZE SEDMDESÁTÝCH  
A DALŠÍCH LET MINULÉHO STOLETÍ

1972 
v červenci se započalo se stavbou pro-

dejny jednoty a garáží, v témže roce byla 
dokončena hrubá stavba a zastřešení.
1973 

Na přání jednoty velkého meziříčí byl 
přistavěn výtah.
1974

Byla dokončena celá stavba pro-
dejny Jednoty i s garážemi. Na stavbě 
se výrazně podíleli místní občané 
(zejména důchodci - Sladký, mička, 
peterka a tajemník Studený) a nema-
lou měrou i mládež. prodejna byla 
otevřena v říjnu, první vedoucí byla 
alena adamová.

Za brigádnické pomocí občanů byla 
v akci „Z“ postavena požární zbroj-
nice.

14.12.1974 zemřel nejstarší občan 
adam František z č.10 ve věku 96 roků.
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Boží muka nad vesnicí. Foto: pavel Holánek
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1975
Byla otevřena dálnice v úseku v. Bíteš 

– Lhotka, která přerušila spojovací cestu  
s jáchymovem. proto byl navržen a rozpraco-
ván podjezd.
1976 

v květnu byl původní místní rozhlas z roku 
1950 vyměněn za nový. v srpnu byla ukon-
čena oprava budovy mNv (místního národ-
ního výboru) za 68 000,- Kč 

16. 11. 1976 byl na ustavující schůzi zvolen 
předsedou mNv Studený miroslav a tajemní-
kem Burian josef č. 29.
1978 

3. ledna se krajem přehnala vichřice, která 
poškodila některé lesní porosty, zejména  
v polesí velký Chocholáč, potom přišla „pravá 
zima“, kdy ještě 19. února bylo naměřeno 
– 20°C. po částečně jarním počasí v březnu 
došlo v polovině dubna k výrazné změně 
– napadl sníh a držel tři dny. Sníh ještě potom 
napadl 12. května.

4. června 1978 byla zahájena stavba tarasu podél silnice (od č. 14 až po č. 29). Hlav-
ním aktérem byl albert Burian, řidič ČSad, za vydatné pomoci důchodců josefů: peterky, 
adama a Studeného, Ladislava rohovského a Františka dufka. vydatně pomáhala i mládež. 
v r. 1978 bylo odpracováno 2189 brigádnických hodin. 18. 10. byl zvolen v pořadí třetím 
kronikářem jaroslav adam č. 10.  

pozn.: prvním kronikářem byl josef Šilhán č. 8 – od r. 1931 do r. 1940, druhým josef 
Studený č. 19 - od r. 1950 do r. 1978. 
1979 

prudká teplotní změna ze silvestra 1978 na Nový rok 1979 – místy z + 10°C na – 18°C.
jZd uspořádalo zájezd do Budapešti. 
v červnu přišla tropická vedra s teplotami + 37°C.
při žních pomáhali kombajnéři z jZd Bílovice, okr. Uherské Hradiště.
v září byla otevřena školka v Holubí Zhoři, do které začalo chodit také 7 dětí z Březky.
dne 12. prosince uspořádalo jZd pro občany nákupní zájezd do Bratislavy.
1980 

5. června se konalo poslední plenární zasedání mNv dosud samostatné obce Březka 
před jejím sloučením s Velkou Bíteší, které se uskutečnilo dne 7. července 1980.

13. září 1980 se konala veřejná schůze občanů za účasti předsedy jZd jana Chytky a zoo-
techniků Ing. pavla Fouska a marie Burianové.
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Zpravodaj   |   město velká Bíteš   |   Září 2012

ve dnech 25. až 28. července 1980 uspořádalo jZd zájezd do polska. družstevníci navští-
vili poutní  místo Czenstochowá, Krakow, Wieliczku a Zakopané.

Tři manželské páry oslavily zlaté svatby: 
  8. března manželé František a Božena Nováčkovi 
  8. října  manželé František a marie Syslovi
  22. listopadu manželé Ladislav a anna valachovi

Zastupitelé spolu s občany se vždy snažili o zvelebení své obce a mimo tyto uvedené akce 
opravili obecní kanalizaci, vyčistili rybník a opravili jeho hráz, rekonstruovali vodovod, 
vydláždili náves, vysázeli řady ovocných a okrasných stromů.

Současnost
2002

Začala rekonstrukce obecního 
domu č.7, tzv. Kovárny - spo-
lečenského a kulturního centra 
vesnice. Byly přestavěny příčky, 
vybudováno nové sociální zaří-
zení, vyměněna vazba a položena 
krytina, použitá ze „staré pošty“ 
ve velké Bíteši.
2003 

občané – zejména mládež – 
se dohodli, že za přispění města 
velké Bíteše vybudují víceúče-
lové hřiště na tenis a nohejbal a hřiště pro děti (viz foto). 
2004 

obec měla delší dobu problém s tlakem pitné vody. To se projevilo zejména v dnešních moder-
ních domácnostech vybavených pračkami, myčkami aj. problém se podařilo vyřešit namontová-
ním dvou tlakových čerpadel do obecního vodojemu, která regulují tlak ve vodovodním řadu.

Toto opatření mimo jiné vzbudilo zájem občanů slavit různá jubilea a svatby v kulturním domě 
spojeném s „kovárnou“. Zkušenosti s dvěma úspěšnými svatbami inspirovaly v roce 2009 zastu-
pitele k vybudování pergoly za „kovárnou“. občané neustále vylepšovali dětské hřiště, srovnali  
a zatravnili okolí.
2011 

osadní výbor (ov) inicioval obnovu ovocných stromů na jinak nevyužitých obecních 
pozemcích. v intravilánu obce byla pro zlepšení dopravní obslužnosti opravena „otočka“ 
autobusů a vybudována nová čekárna. opravena byla i část pozemní komunikace před 
„kovárnou“ směrem k bývalému jZd. vzhledem k tomu, že se tato komunikace nachází blízko 
dětského hřiště, požádal ov radu města o možnost instalace zpomalovacího retardéru. 
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Sportovní a dětské hřiště. Foto: archiv obce
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2012
Byly provedeny nátěry prodejny a zábradlí, dostavba grilu a udírny za „kovárnou“ - kde  

4. srpna proběhlo první grilování. po „dlouhém úsilí“ byl opraven kříž na návsi a v měsíci 
září bude vysvěcen.
Současná priorita: oprava místní komunikace „v chaloupkách“.

Soukromí podnikatelé: dufek petr  zemědělská výroba     
   adam jaroslav  zemědělská výroba 
   Böhm Zdeněk  elektroinstalace
   Bureš Ladislav  truhlářská výroba
   Koza josef  malířství a natěračství

OV využívá této příležitosti, aby těmto živnostníkům poděkoval za jejich velký podíl na zve-
lebování obce. Dále chce poděkovat také všem aktivním občanům i bývalému zastupitelstvu 
města v čele se starostou Mgr. Miroslavem Báňou za podporu výstavby - zejména zařízení pro 
děti a mládež. Proto dětí v obci přibývá a Březka se rozrůstá.

Osadní výbor pracuje v tomto složení: Burian Pavel  – předseda
     Báňa jiří   – člen 
     Bureš Ladislav  – člen 
     Burian josef  – člen
     Ing. janšta josef  – člen
     Suchánek radek  – člen 
     Ing. Šilhan josef  – člen 
Kulturní a sportovní život

Ženy, které se aktivně zapojují do života obce i se svými dětmi, pořádají dětský den aj.  
dodržují se i tradice: např. velikonoční hrkání a sobotní chození po žebrotě. vyžebrané 
potraviny – vajíčka, sádlo, chleba aj. prodávají děti chalupářům. K tradicí patří také každo-
roční pálení čarodějnic. Sportovní „tradicí“ se stal turnaj v nohejbale. muži hráli do roku 
2000 vesnickou hokejovou ligu ve velkém meziříčí a nyní ve velké Bíteši.

Sbor dobrovolných hasičů
patří k nejmladším v regionu. Založen byl teprve v roce 1949. prvním starostou byl zvolen 

jan Šilhan, čp. 8, velitelem jan janšta, čp. 9, a strojníkem jaroslav Šilhan čp. 11. Krátce po 
založení sboru byla za přispění obce i občanů zakoupena motorová stříkačka ppS 8, později 
byla sboru přidělena výkonnější stříkačka ppS 12. Zpočátku byly tyto stroje umístěny v pro-
storách domu čp. 3, později, v roce 1973, byla svépomocí postavena hasičská zbrojnice. od 
svého založení zasahoval sbor u dvou požárů v obci a u požáru lesa. Sbor se kromě údržby 
požární techniky a odborné přípravy svých členů zúčastňoval cvičení a soutěží v rámci okrsku. 
prováděl také pravidelné roční požární kontroly v obytných a hospodářských budovách.

výbor sboru zvolený v roce 1995: starosta František dufek, čp. 32, velitel František 
Burian, čp. 2, jednatel miroslav Báňa, preventista Zdeněk Böhm, hospodář josef Hladík.
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Složení současného výboru SdH Březka: Burian miroslav ml. – starosta
     Kačena jaroslav  – velitel
     Burian václav  – strojník
     Koza josef ml.  – pokladník
Zajímavost:

Historická - v roce 1576, v době čarodějnických procesů, byla místní obyvatelka marta 
doležalka označena za čarodějnici, odsouzena a následně upálena.

Současná – 18 roků se ve vesnici nenarodilo žádné děvče, jen samí kluci - prý je to vodou.  
Teprve v roce 2008 došlo ke změně.  

Památky:     Přírodní zajímavosti:
zvonice na horní straně návsi  rybník v údolí pod vesnicí
boží muka nad vesnicí (viz foto)  suchomilné druhy rostlin na výslunných   
smírčí kámen (viz foto)   stráních směrem k jestřabí
kříže (viz. foto)    polní cesta vroubená kameny posbíranými  
     po okolí 

pozn.: přestože jsem prostudoval většinu archiválií týka-
jících se obce Březka, uložených v okresním archívu ve 
Žďáru nad Sázavou, nejsou informace z válečné a poválečné 
historie úplné, za což se čtenářům omlouvám. Buď neexis-
tují zápisy v obecních kronikách, nebo jsou tyto informace 
ukryty v jiných archiváliích, což by vyžadovalo další náročné 
studium. Ubývá také pamětníků. 

Závěrem chci poděkovat panu Pavlu Burianovi, předse-
dovi osadního výboru, za poskytnuté informace, historické 
materiály a celkovou spolupráci, paní Mgr. Markétě Bure-
šové za zapůjčení historických fotografií a svolení k použití 
některých informací z její seminární práce. Občanům Březky 
přeji spokojený život v tomto pěkném koutu Bítešska.

Prameny (použité ve všech 4 částech):
Tiray, jan: vlastivěda moravská – Bítešský okres, Brno 
1900. Burešová, markéta: Březka - dějiny obce, seminární 
práce, Březka. josef Sedlák, jaroslav adam a phmr. anto-
nín malý: Zpravodaj ZK – Březka, velká Bíteš 1983. Soka 

Žďár nad Sázavou. Kolektiv: regionální učebnice Bítešsko, velká Bíteš 2010. Kolektiv: 
Hasičská kronika okresu Žďár nad Sázavou, Sdružení hasičů ČmaS okresu Zr 1998

alois Koukola

Kříž rodiny Šilhánových z roku 1880 po 
opravě rodinou Burešových v roce 2008.

Foto: pavel Holánek 
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OSTATNÍ

MARTIN ŠTINDL, ARCHIV A PÉČE O PAMĚŤ MĚSTA

mgr. martin Štindl, ph.d. je archivář 
a vedoucí velkomeziříčské pobočky Stát-
ního okresního archivu Žďár nad Sáza-
vou, která je jedním z místních pracovišť 
moravského zemského archivu v Brně. 
jako historik se zabývá zejména obdo-
bím raného novověku v prostředí pod-
danských měst se zaměřením na dějiny 
společenských a náboženských menšin. 
vedle řady studií v odborných časopi-
sech a sbornících uveřejnil monografie: 
Sv. Jan Sarkander. Působení a kult ve Vel-
kém Meziříčí (1995), Z Meziříčí za oceán. 
Životní pouť P. Antonína Strčanovského  
SJ (1728–1799) (1999), Velká Mezeříč 
Františka Ignáce Konteka 1401–1723. 
Městská kronika barokní Moravy (2004). 
autorsky i redakčně se podílel na vydání publikací velké meziříčí v zrcadle dějin (2008), 
velká Bíteš. almanach k 600. výročí udělení městských práv (2008), dějiny jemnice (2010). 
průběžně spolupracuje na projektech Bohemia, moravia et Silesia judaica (1999) a Libri 
civitatis (2011), pro které excerpuje prameny uložené ve Státních okresních archivech jih-
lava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou. od roku 1994 až do letošního června, kdy byl 
zdejší depozitář uzavřen, zajížděl o čtvrtcích do velké Bíteše, aby zpřístupňoval archiválie  
z někdejšího městského archivu.

Než položím svou první otázku, dovolím si malou osobní výpověď. díky tomu, že pod-
mínky bítešského depozitáře umožňovaly osobnější přístup, stal se pro mě archiv vzdělá-
vací institucí. Tady jsem se učil základům historické vědecké práce, neboť jsem se při svém 
bádání a publikování mohl spolehnout na odbornou a v běžném badatelském provozu výji-
mečnou oponenturu.

Martine, ve sborníku „75. výročí založení muzea ve Velké Bíteši“, který vydal Muzejní 
spolek Velkobítešska v roce 2001, jsem si přečetl Tvůj článek „Kořeny a tradice bítešského 
archivnictví“ spolu s navazujícím příspěvkem od Silvy Smutné „Historie bítešského muzea 
a jeho současnost“. Chápu správně, že archiválie z městského úřadu až do letošního roku 
nikdy dlouhodobě neopustily místo svého vzniku? 

archivář martin Štindl ve své pracovně ve velkém meziříčí.
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ano, bítešské archiválie až do 30. června letošního roku opouštěly místo svého vzniku 
skutečně výjimečně, a to pouze za pohnutých historických okolností, kdy moravě hrozil 
vpád uherských povstalců (1678) či Turků (1683). po opadnutí akutního nebezpečí se vra-
cely vždy zpět.

Co bylo vlastně ve zdejším depozitáři uloženo?
Zrušený depozitář navazoval na tradici městské registratury a někdejšího okresního 

archivu. Ukládal proto především písemnosti zdejší městské samosprávy, které v letech 
1955–1960 rozšířily archivní dokumenty z celého tehdejšího okresu velká Bíteš, aby se 
pak v období let 1960–2012 zúžily na archiválie vzniklé na území města velké Bíteše. 
Kromě městských archiválií tak depozitář pečoval o archiválie místních cechů, škol, 
fary, spolků a mnoha dalších institucí, které kdy ve velké Bíteši působily. vyjádřeno 
čísly, depozitář uchovával 60 běžných metrů archiválií, nastřádaných od středověku do 
současnosti.

Co bylo podnětem k zániku bítešského depozitáře okresního archivu?
K uzavření depozitáře vedly především ekonomické a provozní důvody. v roce 1960 

české archivnictví nastoupilo cestu k centralizaci, která polevila v euforii devadesátých let, 
ale dnes se bohužel pod tíhou hospodářských argumentů dostává znovu ke slovu.

Jakým způsobem archiv sloužil Velké Bíteši a jak bude sloužit nadále?
Navzdory zmíněným tendencím se Bíteš i po roce 1960 těšila té výhodě, že si „své“ archi-

válie udržela přímo ve městě. To byla velká zásluha zemřelého kolegy jaromíra Kotíka. 
Zdejší obyvatelstvo, badatelská veřejnost, studenti i žáci místních škol tak měli bezpro-
střední přístup k archiváliím a k možnosti jejich praktického i studijního využití. Tato 
možnost s přestěhováním archiválií do velkého meziříčí samozřejmě nekončí, ale ztrácí 
komfort místního dosahu.

Za jakých podmínek je nyní možno prohlížet bítešské archiválie?
Novinkou je „pouze“ osobní návštěva meziříčské pobočky Státního okresního archivu 

Žďár nad Sázavou, a to v badatelských dnech pondělí a středa. další podmínky nahlížení 
zůstávají stejné: platný doklad totožnosti, vyplněný badatelský list a odpovídající stav 
požadovaných archiválií. 

Martine, díky za rozhovor a dovol, abych Ti jako svému učiteli poděkoval za Tvůj přístup!

jan Zduba

pozn. redakce: prostory po archivu jsou rozhodnutím rady města navráceny zpět do užívání 
městského muzea, budou využity k výstavním účelům a kulturně-výchovným progra-
mům.
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PODĚKOVÁNÍ

příjemné se stává tradicí. jako každoročně v červnu pro nás připravilo myslivecké 
sdružení velká Bíteš posezení u myslivecké chaty s opékáním špekáčků a občerstvením. 
povídalo se o přírodě, o záslužné činnosti myslivců, ale také o jedincích, kteří jejich snažení 
ničí. dozvěděli jsme se mnoho nového. Naše poděkování patří celému sdružení a jmenovitě 
p. Klapalovi st., p. valachovi a p. Krejčímu, kteří nám věnovali svůj čas.

Seniorklub

DEN DĚTÍ U PEJSKAŘŮ

dne 8. června 2012 proběhla v areálu Kynologického klubu velká Bíteš již tradiční oslava 
uspořádaná ke dni dětí.

program pro děti zahájili členové kynologického 
klubu krátkými ukázkami poslušnosti psů (chůze  
u nohy, odložení za chůze, aportování, cviky u nohy 
psovoda) a obran (vyštěkání pachatele, jeho prohlídka 
a zadržení při pokusu pachatele o útěk) provedených 
podle zkušebních řádů pro výcvik psů pro sportovní 
kynologii. 

poté následovala taneční skupina mighty Shake ze 
Zastávky u Brna, jejíž účast nás těší o to víc, že je to 
špičkové uskupení mladých tanečníků, kteří vyhráli 
mistrovství světa v Ljubljani v roce 2011 v kategorii 
Street dance. více se o této taneční skupině můžete 
dozvědět na http://www.mighty-shake.com/.

další ukázky svého umění předvedly tradičně 
mažoretky z Lažánek, jejichž vystoupení bylo též velice 
pěkné a zajímavé.
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děti s rekvizitou šermířské skupiny.
Foto: jana vyhnalíková

Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

oznamuje, že ke dni 30. 6. 2012 ukončil provoz

ARCHIVNÍHO DEPOZITÁŘE VELKÁ BÍTEŠ.
Veškeré služby depozitářem dosud poskytované zajišťuje od 1. 7. 2012 pracoviště

Třebíčská 1540, Velké Meziříčí, telefon: 566 521 306, e-mail: stindl@mza.cz
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jako poslední vystoupila šermířská skupina Novus origo (http://www.novusorigo.cz/), která 
si připravila dojemný příběh o lásce z dávných dob a potom předvedla překrásnou ohňovou 
show. Závěrem též šermíři dovolili dětem si osahat historické zbraně a zabojovat si s nimi.

Tento program by nebylo možné zajistit bez sponzorství města velké Bíteše, firem a pod-
nikatelů z velké Bíteše a okolí. 

Tímto chceme poděkovat především představitelům města velká Bíteš v čele s panem 
starostou Ing. milanem vlčkem jako hlavnímu sponzorovi celé akce, ale také všem ostat-
ním sponzorům, kteří svou podporou umožnili realizaci dne dětí v areálu kynologického 
klubu. jsou to: jeřábkova pekárna s.r.o., Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o., Zo oS Kovo pBS 
a.s. velká Bíteš, joop automotive s.r.o., Zámečnictví Němec s.r.o. velká Bíteš, jan Svoboda 
velká Bíteš, a-Z pro velká Bíteš, Fiala marek- Time, Taxi Gášpár, Stolařství Neklapil, penzion 
restaurace U raušů, BČS velká Bíteš, Sdružení aUra, s.r.o. - Lékárna aura.

protože jsme měli i šikovnou fotografku, všechny důležité okamžiky jsou zachyceny na našich 
klubových webových stránkách http://kkvelkabites.rajce.idnes.cz/2012_06_08_den_deti/.

věříme, že se letošní den dětí líbil nejen dětem, ale i dospělým, a těšíme se zase na shle-
danou příští rok.
    Za Kynologický klub velká Bíteš přemysl duda

SPORT

ZAČÍNÁME…

opět je před námi rok plný sportovních aktivit v hale Tj Spartak velká Bíteš. po rela-
tivním klidném období po dobu prázdnin, kdy většina oddílů měla pauzu, od půlky září 
jdeme do cvičení naplno.

v letošní sezóně opět chceme otevřít přípravku pro florbal chlapců od 6 let. plánujeme 
ji na sobotní dopoledne, jak to bylo dříve. Zveme všechny kluky, kteří mají zájem o tento 
oblíbený sport, aby přišli mezi nás. 

ostatní oddíly budou i nadále provozovat svoji činnost jako doposud. od nejmenších 
capartů – cvičení rodiče a děti, moderní gymnastika přípravka – pro děvčata od 5 let a pro 
pokročilé, Florbal – žáci i dospělí, judo, Sálová kopaná, Softenis, Stolní tenis – přípravka 
pro děvčata a chlapce, i dospělí. aerobik, Šachy – přípravka pro děvčata i chlapce, volej-
bal – přípravka i pokročilí, dospělí, Zdravotní tělocvik, Box. Zvažujeme, zda bude i nadále 
cvičení Zumba, protože v poslední době značně poklesl zájem o toto cvičení. Náplň jed-
notlivých oddílů je pestrá, věříme, že veřejnost některá sportovní činnost zaujme. oddíly 
vedou zkušení cvičitelé a trenéři. pravidelný pohyb vede k upevňování zdraví, k rehabilitaci 
a k naplňování životního stylu moderního člověka. Stále platí pravidlo – „vE ZdravÉm 
TĚLE – ZdravÝ dUCH“. přijďte mezi nás. rozvrh cvičebních hodin bude uveřejněn  
v nástěnce u sportovní haly a na webových stránkách Tj www.tjsp.cz. 
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od měsíce října bude uvedena do provozu i sauna. pátky jsou vyhrazeny pro ženy, a to 
od 17.30 do 19.30 hodin. Soboty pak pro muže od 17.00 do 20.00 hodin. od listopadu pak 
bude i v sobotu od 15.00 do 17.00 hodin v provozu rodinná sauna v plavkách. jako každý 
rok je možno si objednat saunu pro uzavřenou společnost mimo uvedenou provozní dobu. 
Zveme tímto milovníky saunování do Sauny Tj Spartak, Tyršova 617, velká Bíteš – telefon 
737 743 444.

výkonný výbor Tj Spartak

CVIČENÍ S MÁMOU – TÁTOU

Toto cvičení je určeno pro nejmenší caparty, kteří ke svému sportovnímu snažení potře-
bují rodiče – nejsou schopni samostatně cvičit. To se týká věkové hranice do čtyř let.  
od čtyř let se již dítě učí samostatnosti, i když za přítomnosti rodičů. vše záleží na indivi-
dualitě dítěte. Každé dítě je jiné, záleží na tom, jak je schopné komunikovat a co může cviče-
ním dokázat. Cvičení by mělo být hravé, aby odpovídalo potřebám a zájmům dítěte. je třeba, 
aby malého začínajícího sportovce pohybová aktivita bavila, aby cvičení pro něho nebylo 
stresem, ale radostí z pohybu. Trpělivostí a zanícením pro cvičení se dítě dokáže „poprat“ se 
základy cvičení s pomocí rodičů. rodiče s sebou mohou vzít i další sourozence. 

v letošní cvičební sezóně se vrací do našich řad bývalá cvičitelka rodičů a dětí – paní 
olga Kupská, která má bohatou zkušenost s dětmi jako učitelka v mateřské školce. přejeme 
jí hodně úspěchů v její cvičitelské činnosti.

Současně mi dovolte, abych touto cestou poděkovala paní jitce Chmelíčkové, která dosud 
cvičení vedla. 

Takže milí rodičové, pokud máte zájem udělat něco pro zdraví svých nejmenších, navš-
tivte nás. Cvičení bude probíhat každý pátek od 15.30 do 16.30 hodin ve sportovní hale Tj.

Těšíme se na vás.
   Za Tj Hana Holíková

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 18/12 KONANÉ DNE 11. 6. 2012 

• 2/18/12/RM – souhlasí s pořádáním akce „poUŤovÝ mINIFEST“ na prostranství za budovou 
„STarÁ poŠTa“ na masarykově náměstí ve velké Bíteši dne 22. 6. 2012 dle žádosti Informačního 
centra a Klubu kultury města velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 22. 6. 2012
• 3/18/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 17/12 ze dne 4. 6. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 11. 6. 2012
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• 4/18/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení spotřeby tepla  
v kulturním domě, velká Bíteš“ se zhotovitelem outulný, a.s., IČ: 26230992, kterým se mění cena díla, 
zvyšuje se o 45.960,37 Kč bez dpH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 6. 2012
• 5/18/12/RM – rozhoduje přijmout nabídku pana Stanislava pelána č.j. mÚvB/3343/12 a uzavřít  
s panem Stanislavem pelánem nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru č. 102, masarykovo 
nám. 86, o celkové podlahové ploše 25,5m2, za nájemné 1.620 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou  
s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 7. 2012
• 6/18/12/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova Čr se Státním 
zemědělským intervenčním fondem (SZIF) na projekt „oprava lesní cesty v majetku města velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 6. 2012
• 7/18/12/RM – schvaluje výpůjční dobu městské knihovny velká Bíteš v období letních 
prázdnin dle žádosti. 
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: průběžně
• 8/18/12/RM – rozhoduje podat žádost o bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 3015/1 – silnice 
v k. ú. velká Bíteš, které se nacházejí pod chodníky v ul. růžová, a dále rm souhlasí se zajištěním  
Gp na zaměření chodníků v ulici růžová na náklady města velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2012
• 9/18/12/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem vysočina Smlouvu o poskytnutí dotace 
Fv00265.0032 z Fondu vysočiny ve výši 62.698 Kč na realizaci akce „vybavení kuchyně  
mŠ U Stadionu, velká Bíteš “. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2012
• 10/18/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na výkon koordinátora BoZp 
na akci „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, velká Bíteš“, kterým se mění platební kalendář.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 6. 2012
• 11/18/12/RM – rozhoduje vyslovit mUdr. Svatopluku Horkovi poděkování za dar městu 
formou bezplatného provedení lékařského vyšetření 21 členů zásahové jednotky města velká 
Bíteš v hodnotě 8.400 Kč.
odpovědnost: starosta termín: 20. 6. 2012
• 12/18/12/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést pozemek parc.č. 1180/41 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2 s tím, že náklady spojené 
s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 6. 2012
• 13/18/12/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést pozemek  parc.č. 1180/44 –zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2 s tím, že náklady spojené 
s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 6. 2012
• 14/18/12/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést pozemek parc.č. 1103 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2 s tím, že náklady 
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spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 6. 2012
• 15/18/12/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést pozemky parc.č. 1180/120 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 7 m2 a parc.č. 1180/121 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 oba v k. 
ú. a obci velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 6. 2012
• 16/18/12/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést pozemky parc. č. 1239/1 – zahrada  
o výměře 428 m2 a část parc.č. 1235/1 (dle Gp č. 136-007/2009 parcela č. 1235/3 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře cca 117 m2) oba v k. ú. Březka u velké Bíteše za cenu 180 Kč/m2 s tím, že náklady 
spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 6. 2012
• 17/18/12/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést část pozemku parc. č. 1280/1 
- zahrada o výměře cca 20 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2 s tím, že náklady 
spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 6. 2012
• 18/18/12/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést část pozemku parc.č. 1280/1 
- zahrada o výměře cca 22 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2 s tím, že náklady 
spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 6. 2012
• 19/18/12/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést část pozemku parc. č. 144/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 250 m2 v k. ú. Košíkov do vlastnictví Sboru dobrovolných 
hasičů Košíkov za cenu 120 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 6. 2012
• 20/18/12/RM – bere na vědomí souhlas osadního výboru Košíkov s výstavbou víceúčelové budovy 
hasičského domu na pozemku parc. č. 144/1 v k. ú. Košíkov.
odpovědnost: rada města termín: 11. 6. 2012
• 21/18/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 2503 – vodní 
plocha, koryto vodního toku o výměře 254 m2 v k.ú. a obci velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 6. 2012
• 22/18/12/RM – souhlasí s bezúplatným majetkovým převodem koncového prvku varování – sirény 
umístěné na budově masarykovo nám č. p. 86, do majetku města velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2012
• 23/18/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč Kynologickému klubu 
velká Bíteš na den dětí.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2012
• 24/18/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč Sboru dobrovolných 
hasičů Holubí Zhoř na společenské a kulturní akce v Holubí Zhoři.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2012
• 25/18/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.500 Kč osadnímu výboru 
Březka na den dětí.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2012
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• 26/18/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč dětskému středisku 
Březejc na oslavu 60. výročí založení dS Březejc.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2012
• 27/18/12/RM – schvaluje úhradu dopravy táborového materiálu na letní tábor prosatín 2012 dle 
žádosti pionýrské skupiny velká Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční termín: dle faktury
• 28/18/12/RM - rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 5 v domě Návrší č. p. 250 ve velké 
Bíteši na dobu neurčitou od 1. 9. 2012.
odpovědnost: odbor správní, ENCom termín: 30. 6. 2012
• 29/18/12/RM – na základě žádosti Základní školy velká Bíteš, příspěvková organizace č. j. 
mÚvB/3338/12 jmenuje členem výběrové komise Ing. Tomáše Kučeru a Bc. Tomáše Zedníka.
odpovědnost: starosta termín: 20. 6. 2012
• 30/18/12/RM – bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 7/2012 a pověřuje starostu vypracováním 
písemné odpovědi kontrolnímu výboru.
odpovědnost: starosta termín: 26. 6. 2012
• 31/18/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem Informační centrum a Klub kultury 
města velké Bíteše, příspěvková organizace, IČ 43381154, masarykovo nám. 5, 595 01 velká Bíteš na 
pronájem nebytových prostorů č. 3 v budově na adrese vlkovská č. p. 482, velká Bíteš, o celkové ploše 
83,00 m2 od 1. 7. 2012 za nájemné 553 Kč/m2/rok a rozhoduje ukončit dohodou nájemní smlouvu  
s panem Karlem Smolíkem, IČ 45642320, k těmto nebytovým prostorům ke dni 30. 6. 2012. v dohodě 
bude panu Karlu Smolíkovi garantován podnájemní vztah k těmto nebytovým prostorům.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2012
• 32/18/12/RM – doporučuje Zm rozhodnout uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko 
smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 
na akci „velká Bíteš – rekonstrukce kanalizace Na Spálených valech – projektová dokumentace“ ve 
výši 38.000 Kč z rozpočtu města.
odpovědnost: odbor finanční termín: 26. 6. 2012
• 33/18/12/RM – rozhoduje uzavřít s mgr. Filipem Lederem, advokátem, IČ 66248272, Lidická 
710/57, 602 00 Brno 2 a s  mgr. Zdeňkem Brunclíkem, advokátem, IČ 71333797, Lidická 710/57,  
602 00 Brno 2, Smlouvu o právní pomoci v předloženém znění. 
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2012
• 34/18/12/RM – rozhoduje převzít ke dni 1. 1. 2013 od firmy ENCom, spol. s r.o., vrchlického 
sad or. č. 4, č. p. 1894, 602 00 Brno nemovitosti ve vlastnictví města velká Bíteš do vlastní správy. 
Současně rm pověřuje odbor majetkový měÚ velká Bíteš realizací převedení této správy na město 
dle navrženého postupu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
• 35/18/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy aTIKa-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 
01 velké meziříčí na „vodovod Ludvíkov u velké Bíteše“ s cenou 692.994 Kč bez dpH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 6. 2012
• 36/18/12/RM – bere na vědomí návrh zadání Změny č. 6 Územního plánu města velká Bíteš  doporučuje 
Zm jeho schválení s úpravami, které případně vyplynou z projednání připomínek a požadavků fyzických  
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a právnických osob, požadavků dotčených orgánů a podnětů sousedních obcí, uplatněných k návrhu 
zadání, v Komisi pro územní plán a regionální rozvoj rm velká Bíteš a dále s úpravami, které případně 
vyplynou z vyhodnocení uplatněných připomínek, požadavků a podnětů pořizovatelem.
odpovědnost: odbor výstavby a Žp termín: 26. 6. 2012
• 37/18/12/RM – doporučuje Zm rozhodnout uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu, 
jejímž předmětem je poskytnutí dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „velká Bíteš – 
rekonstrukce vodovodu a novostavba kanalizace na nádvoří za radnicí“ ve výši 1.160.870 Kč z rozpočtu města.
odpovědnost: odbor finanční termín: 26. 6. 2012
• 38/18/12/RM – doporučuje Zm schválit úpravu rozpočtu města velká Bíteš roku 2012 dle 
rozpočtového opatření města č. 4/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 26. 6. 2012
• 39/18/12/RM – souhlasí s přeřešením skladové haly stavebníka outulný uzavřený investiční fond, 
a.s., Truhlářská 1108/3, 110 00 praha 1 a žádá o detailní zpracování projektové dokumentace potřebné 
pro změnu stavebního povolení.
odpovědnost: starosta termín: 20. 6. 2012
• 40/18/12/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby velká Bíteš spol. s r.o. 
bere na vědomí zápis z 2. a 3. zasedání dozorčí rady TS konaného dne 29. 3. 2012 a 30. 4. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 11. 6. 2012
• 41/18/12/RM – bere na vědomí upřesnění výkonu bioplynové stanice Holubí Zhoř od firmy 
BIoGaS oKS, s.r.o.
odpovědnost: rada města termín: 11. 6. 2012
• 43/18/12/RM – schvaluje termíny konání schůzí rady města v 2. pololetí roku 2012 takto: 9. 7., 13. 
8., 27. 8., dále pak po 14 dnech. 
odpovědnost: rada města termín: průběžně
• 44/18/12/RM – bere na vědomí předložený záměr výstavby obchodního centra v lokalitě křižovatky 
ulic růžová a Na valech pod č. j. mÚvB/3417/12 a konstatuje, že proti němu nemá námitky.
odpovědnost: starosta termín: 20. 6. 2012
• 45/18/12/RM – rozhoduje ukončit nájemní smlouvu s nájemcem N. mannen s.r.o., pod Spravedlností 
633, 595 01 velká Bíteš, IČ 27727521, na nebytové prostory Lánice 42, 595 01 velká Bíteš, dohodou ke dni 
30. 6. 2012 s podmínkou, že k uvedenému datu budou uhrazeny všechny dluhy na nájemném a službách. 
Zároveň společnost ENCom spol. s r.o. prověří provedené stavební úpravy a provede případné započtení 
jejich ocenění do těchto úhrad. v případě, že k  30. 6. 2012 nebude provedeno toto finanční vyrovnání, tak 
počínaje 1. 6. 2012 běží 3měsíční výpovědní lhůta v souladu s nájemní smlouvou.
odpovědnost: ENCom termín: 30. 6. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 19/12 KONANÉ DNE 26. 6. 2012 

• 2/19/12/RM – rozhoduje objednat studie úprav okolí kulturního domu ve velké Bíteši u Ing. arch. 
Zdenka Sendlera a Ing. arch. vlastimila Kunčíka dle předložených cenových nabídek ze dne 26. 6. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 7. 2012
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• 3/19/12/RM – souhlasí s pořádáním akce „KoNCErT pKT“ na prostranství před kulturním 
domem na ul. vlkovská 482, velká Bíteš dne 29. 6. 2012 dle žádosti Informačního centra a Klubu 
kultury města velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 29. 6. 2012
• 4/19/12/RM – souhlasí s přijetím účelově určených finančních darů mateřskou školou velká Bíteš, 
U Stadionu 538, příspěvková organizace dle žádosti č.j. mÚvB/3531/12. 
odpovědnost: ředitelka mŠ termín: 30. 6. 2012
• 5/19/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 18/12 ze dne 11. 6. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 26. 6. 2012
• 6/19/12/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby velká Bíteš  
spol. s r.o. schvaluje:
 plán tržeb a výdajů pro rok 2012
 plán investic pro rok 2012
 návrh na rozdělení zisku za rok 2011 dle předloženého znění
 zprávu o ovládacích vztazích za rok 2011.
odpovědnost: jednatel termín: průběžně
• 7/19/12/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za měsíce I. – vI. roků 2010, 
2011a 2012. 
odpovědnost: rada města termín: 26. 6. 2012
• 8/19/12/RM – souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 243.000 Kč z rezervního fondu 
Základní školy velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace do fondu investičního. 
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 7. 2012 
• 9/19/12/RM – schvaluje zaslání 2 měsíčních příspěvků Střední odborné škole jana Tiraye velká 
Bíteš, příspěvková organizace na provoz předem z důvodu předfinancování projektu „Zvýšení 
kompetencí pedagogických pracovníků SoU jana Tiraye“. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 7. 2012
• 10/19/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu pozemků v obci a k. ú. velká 
Bíteš, a to:
- parc. č. 4003/3 – trvalý travní porost o výměře 267 m2

- parc. č. 4039 – trvalý travní porost o výměře 605 m2

- parc. č. 4030 – trvalý travní porost o výměře 342 m2

ve vlastnictví města velká Bíteš, za nájemné 1 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 s tím, že výše uvedené pozemky budou udržovat nájemci.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 7. 2012
• 11/19/12/RM – schvaluje návrh Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb.,  
o základních registrech na městském úřadu velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2012
• 12/19/12/RM – bere na vědomí analýzu optimalizace pevných linek a rozhoduje vypsat výběrové 
řízení na dodavatele řešení projektu „optimalizace pevných linek města a jeho organizací“.
odpovědnost: informatik termín: 15. 7. 2012
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 20/12 KONANÉ DNE 9. 7. 2012 

• 2/20/12/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem vysočina smlouvy o poskytnutí dotací z Fondu vysočiny 
Fv00301.0060 na realizaci akce „Bezpečnost ICT města velká Bíteš“, Fv00301.0061 na realizaci akce 
„metropolitní síť města II. etapa“, Fv00301.0062 na realizaci akce „Serverová virtualizace město velká 
Bíteš“ a Fv00301.0063 na realizaci akce „Webové stránky městské knihovny velká Bíteš“.
odpovědnost: informatik termín: 20. 7. 2012
• 3/20/12/RM – rozhoduje souhlasit s využitím prostor v 2. Np domu č. p. 5 na masarykově náměstí 
městským muzeem ve velké Bíteši dle návrhu muzea č. j. mÚvB/4056/12.
odpovědnost: vedoucí muzea termín: průběžně
• 4/20/12/RM – ve věci novostavby rodinného domu rozhoduje souhlasit s upraveným projektem pro 
územní řízení vypracovaným Ing. pavlem Šedivým, ant. dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad oslavou, 
doručeným dne 4. 7. 2012 pod č. j. mÚvB/4050/12. 
odpovědnost: starosta termín: 20. 7. 2012
• 5/20/12/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Územní plán velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 7. 2012
• 6/20/12/RM – rozhoduje nepovolit likvidaci a vyřazení majetku dle žádosti Základní školy velká 
Bíteš, příspěvková organizace č. j. mÚvB/3845/12.
odpovědnost: starosta termín: 20. 7. 2012
• 7/20/12/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 3/2012.
odpovědnost: rada města termín: 9. 7. 2012
• 8/20/12/RM – bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření mateřské školy velká Bíteš, U Stadionu 
538, příspěvková organizace za rok 2011.
odpovědnost: rada města termín: 9. 7. 2012
• 9/20/12/rm – bere na vědomí oznámení Základní školy velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková 
organizace o výběru firmy aLTECH na dodávku a montáž šikmé schodišťové plošiny za cenu 299.000 
Kč bez dpH. 
odpovědnost: rada města termín: 9. 7. 2012
• 10/20/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 19/12 ze dne 26. 6. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 9. 7. 2012
• 11/20/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 1022  
o výměře 117 m2 v k. ú. velká Bíteš s tím, že město velká Bíteš vyslovuje souhlas se stavbou oplocení, 
které bude mít dočasný charakter po dobu platnosti této nájemní smlouvy. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 8. 2012
• 12/20/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. vlastimila Kunčíka, preslova 87, 
602 00 Brno na vypracování dokumentace pro provedení stavby „Terasa u restaurace kulturního 
domu velká Bíteš“ a tuto dokumentaci objednat za cenu 18.000 Kč bez dpH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 7. 2012
• 13/20/12/RM – ve věci vyjádření k oC NImIrU rozhoduje stanovit následující podmínky:
- po realizaci stavby bude bezplatně převedena do majetku města velká Bíteš příjezdová komunikace 
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a přilehlý chodník od jejího připojení na silnici III/ 3791 po její konec na parcele č. 4618 v k.ú. velká 
Bíteš. dále bude uzavřena smlouva o věcném břemeni, jejímž předmětem bude umožnění bezplatné 
realizace pokračování příjezdové komunikace, chodníku a vo  až na hranici parcel č. 4618 a 4628 pro 
další možné pokračování výstavby. 
- Bude bezplatně předán městu velká Bíteš do vlastnictví chodník a vo  podél silnice III/ 3791.
- Bude odděleno kabelové vedení vo parkoviště (nepředané plochy do vlastnictví města) od 
rozvodů vo osvětlující výše uvedená zařízení, jež budou předána do vlastnictví města. (důvodem 
je hrazení spotřebované el. energie na osvětlení jednotlivých ploch). 
- před realizací komunikací a chodníků, které budou následně převedeny do majetku města 
velká Bíteš, bude zástupcem města odsouhlasena jejich skladba. při předání dokončené 
komunikace a chodníku musí být přítomen zástupce města, který rovněž potvrdí převzetí 
dokončeného díla. Zástupce města bude mít právo účasti kontrolních dnů týkajících se stavby 
komunikace a chodníku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
• 14/20/12/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem úprav parkoviště na náměstí 
osvobození pro parkování vozidel hostů restaurace „Na 103“ a dále rm pověřuje starostu uzavřít  
v této věci dohodu o spolupráci.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
• 15/20/12/RM – ve věci vyjádření k akci „velká Bíteš - jáchymov, sídliště - kabelový  rozvod“ 
rozhoduje předběžně souhlasit s předmětnou stavbou při splnění podmínek předložených rm 
odborem majetkovým, které budou zapracovány do příslušných smluv mezi městem velká Bíteš  
a společností SELF servis, spol. s r.o.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
• 16/20/12/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a o provedení 
stavby „Nástavba a přístavba rd č. p. 408“ investora a žadatele.
odpovědnost: starosta termín: 30. 7. 2012
• 17/20/12/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města velká Bíteš roku 2012 dle rozpočtového opatření 
města č. 5/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 7. 2012
• 18/20/12/RM – schvaluje platový výměr Ing. josefa Chytky, ředitele Střední odborné školy jana 
Tiraye velká Bíteš, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2012. 
odpovědnost: rada města termín: 1. 8. 2012
• 19/20/12/RM – schvaluje platový výměr mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy velká Bíteš, 
příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2012. 
odpovědnost: rada města termín: 1. 8. 2012
• 20/20/12/RM – schvaluje platový výměr jiřiny janíkové, ředitelky mateřské školy velká Bíteš,  
U Stadionu 538, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2012. 
odpovědnost: rada města termín: 1. 8. 2012
• 21/20/12/RM – schvaluje platový výměr Bc. Hany Sedlákové, ředitelky mateřské školy velká Bíteš, 
masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2012. 
odpovědnost: rada města termín: 1. 8. 2012
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• 22/20/12/RM – bere na vědomí sdělení ministerstva vnitra ke stížnosti na porušení právních 
předpisů v rámci konkursního řízení na ředitele školy, ve kterém je konstatováno, že po posouzení 
konkursního řízení nebyl ministerstvem vnitra ani ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
shledán rozpor se zákonem či jiným právním předpisem.
odpovědnost: rada města termín: 9. 7. 2012
• 23/20/12/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním omítkového sila na pozemku parc. č. 1779/1  
v k. ú. velká Bíteš dle žádosti č. j. mÚvB/4069/12.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2012
• 24/20/12/RM – revokuje usnesení rady města velká Bíteš č. 20/12/12/rm ze dne 16. 4. 2012 tak, 
že se z tohoto usnesení vypouští slova „a Římskokatolické farnosti Tasov“. rm rozhoduje poskytnout 
Římskokatolické farnosti Tasov dotaci na topení ve výši 20.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2012
• 25/20/12/RM – rozhoduje provést demolici domu pod Hradbami č. p. 202, velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012
• 26/20/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy aTIKa-LYSÝ, s.r.o, Zahradní 992, 594 
01 velké meziříčí  ve výši 108.849 Kč bez dpH na opravu chodníku podél hřbitovní zdi a oranžového 
hřiště s tím, že akce bude realizována v termínu do 31. 8. 2012.
odpovědnost: místostarosta termín: 31. 8. 2012
• 27/20/12/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby velká Bíteš spol. s r.o. 
pověřuje jednatele Technických služeb velká Bíteš spol. s r.o. zpracováním koncepce vánočního 
osvětlení a výzdoby ve městě včetně prostoru u kostela. 
odpovědnost: jednatel TS termín: 31. 8. 2012
• 28/20/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č.  1339/12 – orná 
půda v k. ú. velká Bíteš obálkovou metodou s tím, že nejnižší podání činí 1.350 Kč/m2. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 8. 2012
• 29/20/12/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na vyhotovení Úpd pro Změnu č. 6 Úp města 
velká Bíteš s Ing. arch. alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční kancelář, Zavřená 
32, 634 00 Brno za cenu 150.000 Kč včetně dpH.
odpovědnost: odbor výstavby a Žp termín: 12. 7. 2012
• 30/20/12/RM – odvolává svého zástupce v Honebním společenstvu Zálesná Zhoř pana Libora 
Koláře a ustanovuje novým zástupcem Ing. Tomáše pelána.
odpovědnost: rada města termín: 9. 7. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 21/12 KONANÉ DNE 26. 7. 2012 

• 2/21/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 20/12 ze dne 9. 7. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 26. 7. 2012
• 3/21/12/RM rada města velká Bíteš, jíž je podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000  
Sb. vyhrazeno rozhodovat ve věcech města velká Bíteš, jakožto jediného společníka společnosti Lesy 
města velká Bíteš s.r.o., se sídlem velká Bíteš, masarykovo náměstí čp. 87, pSČ 595 01, IČ: 262 74 
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469, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti vydala toto r o z h o d n u t í jediného 
společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města velká Bíteš s.r.o., 
se sídlem velká Bíteš, masarykovo náměstí čp. 87, pSČ 595 01, IČ 262 74 469, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 41358. 
a) jediný společník schvaluje projekt vnitrostátní fúze sloučením, vyhotovený osobami zúčastněnými 
na přeměně, tedy společností Lesy města velká Bíteš s.r.o., se sídlem velká Bíteš, masarykovo 
náměstí čp. 87, pSČ 595 01, IČ 262 74 469, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, v oddílu C, vložce 41358, jako společnosti zanikající a společností Technické služby 
velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem velká Bíteš, masarykovo náměstí 88, pSČ 595 01, IČ 255 94 940, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce číslo 36684, 
jako společností nástupnickou, a to v podobě zpracované statutárními orgány obou zúčastněných 
společností dne 1. 6. 2012, slovy: prvního června roku dva tisíce dvanáct, a založené do sbírek listin 
příslušného rejstříkového soudu dne 18. 6. 2012, slovy: osmnáctého června roku dva tisíce dvanáct. 
projekt vnitrostátní fúze sloučením tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 
b) jediný společník schvaluje konečnou účetní závěrku zanikající společnosti Lesy města velká 
Bíteš s.r.o., se sídlem velká Bíteš, masarykovo náměstí čp. 87, pSČ 595 01, IČ 262 74 469, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 41358, sestavenou ke dni 
31. 12. 2011, slovy: třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce jedenáct, to jest ke dni předcházejícímu 
rozhodný den přeměny.
c) jediný společník schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti Technické služby velká 
Bíteš spol. s r.o., se sídlem velká Bíteš, masarykovo náměstí 88, pSČ 595 01, IČ 255 94 940, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce číslo 36684, 
sestavenou ke dni 1. 1. 2012, slovy: prvnímu lednu roku dva tisíce dvanáct, to je k rozhodnému 
dni přeměny. 
• 4/21/12/RM rada města velká Bíteš, jíž je podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. 
vyhrazeno rozhodovat ve věcech města velká Bíteš, jakožto jediného společníka společnosti Technické 
služby velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem velká Bíteš, masarykovo nám. 88, okres Žďár nad Sázavou, 
pSČ 595 01, IČ: 255 94 940, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
v oddíle C, vložka 3668, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti vydala toto 
r o z h o d n u t í  jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti 
Technické služby velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem velká Bíteš, masarykovo náměstí 88, pSČ 595 01, 
IČ 255 94 940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 
číslo 36684. 
a) jediný společník schvaluje projekt vnitrostátní fúze sloučením, vyhotovený osobami zúčastněnými 
na přeměně, tedy společností Lesy města velká Bíteš s.r.o., se sídlem velká Bíteš, masarykovo 
náměstí čp. 87, pSČ 595 01, IČ 262 74 469, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, v oddílu C, vložce 41358, jako společnosti zanikající a společností Technické služby 
velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem velká Bíteš, masarykovo náměstí 88, pSČ 595 01, IČ 255 94 940, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce číslo 36684, 
jako společností nástupnickou, a to v podobě zpracované statutárními orgány obou zúčastněných 
společností dne 1. 6. 2012, slovy: prvního června roku dva tisíce dvanáct, a založené do sbírek listin 
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příslušného rejstříkového soudu dne 18. 6. 2012, slovy: osmnáctého června roku dva tisíce dvanáct. 
projekt vnitrostátní fúze sloučením tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 
b) jediný společník schvaluje konečnou účetní závěrku nástupnické společnosti Technické služby 
velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem velká Bíteš, masarykovo náměstí 88, pSČ 595 01, IČ 255 94 940, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce číslo 36684, 
sestavenou ke dni 31. 12. 2011, slovy: třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce jedenáct, to je ke dni 
předcházejícímu rozhodný den přeměny. 
c) jediný společník schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti Technické služby velká 
Bíteš spol. s r.o., se sídlem velká Bíteš, masarykovo náměstí 88, pSČ 595 01, IČ 255 94 940, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce číslo 36684, 
sestavenou ke dni 1. 1. 2012, slovy: prvnímu lednu roku dva tisíce dvanáct, to je k rozhodnému 
dni přeměny.
• 5/21/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu budovy skladu č. p. 268 na pozemku p. 
č. 2101, včetně pozemku p. č. 2101 – zastavěná plocha a nádvoří, v obci velká Bíteš, kat. území velká 
Bíteš, a to obálkovou metodou s tím, že nejnižší podání činí v souladu se znaleckým posudkem č. 4-
4/2012, zpracovaným Ing. pavlem Bednářem 550.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 8. 2012
• 6/21/12/RM – rozhoduje nevydat ÚdoLÍ, stavebnímu bytovému družstvu, mlýnská 1213/2, 594 01 
velké meziříčí, IČo 00050741 souhlas s uložením  přípojky zemního plynu pro bytový dům U Stadionu 
č. p. 574 na pozemek p. č. 2295/5 v k. ú. a obci velká Bíteš, který je ve vlastnictví města velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2012
• 7/21/12/RM – rozhoduje rozšířit stávající trasu autobusu linka č. 790540, spoj č. 8 ze zastávky 
Košíkov do zastávky Ludvíkov a hradit kompenzace vzniklé při plnění závazku veřejné služby ve 
veřejné linkové dopravě.
odpovědnost: místostarosta termín: 3. 8. 2012
• 8/21/12/RM – schvaluje odpisový plán Střední odborné školy jana Tiraye velká Bíteš, příspěvková 
organizace na rok 2012 v předloženém znění.
odpovědnost: ředitel SoŠ termín: 31. 12. 2012
• 9/21/12/RM – schvaluje vyřazení ddHm z majetku města velká Bíteš dle návrhu odboru finančního 
ze dne 12. 7. 2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 8. 2012
• 10/21/12/RM – souhlasí se zápisem změny cílové kapacity školní jídelny z 280 dětí na 300 dětí, jejíž 
činnost vykonává právnická osoba s názvem mateřská škola velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková 
organizace do rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2012.   
odpovědnost: ředitelka mŠ termín: 1. 9. 2012
• 11/21/12/RM – povoluje mateřské škole velká Bíteš, masarykovo náměstí 86, příspěvková 
organizace na školní rok 2012/2013 výjimku z nejvyššího počtu dětí, a to mŠ masarykovo náměstí: 
třída I. 25 dětí, třída III. 28 dětí, mŠ Lánice: třída I. 25 dětí.
odpovědnost: ředitelka mŠ termín: školní rok 2012/2013
• 12/21/12/RM – souhlasí se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu dětí, a to 116 dětí v mateřské 
škole a 116 stravovaných ve školní jídelně, včetně odloučeného pracoviště mŠ Lánice 300, velká Bíteš, 
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jejichž činnost vykonává právnická osoba s názvem mateřská škola velká Bíteš, masarykovo náměstí 
86, příspěvková organizace školy do rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2012.
odpovědnost: ředitelka mŠ termín: 1. 9. 2012
• 13/21/12/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 30. 6. 2012 a porovnání daňových 
příjmů města za měsíce I. – vII. roků 2010, 2011a 2012. 
odpovědnost: rada města termín: 26. 7. 2012
• 14/21/12/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města velká Bíteš roku 2012 dle rozpočtového opatření 
města č. 6/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 26. 7. 2012
• 15/21/12/RM – doporučuje Zm schválit úpravu rozpočtu města velká Bíteš roku 2012 dle 
rozpočtového opatření města č. 7/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 26. 7. 2012
• 16/21/12/RM – souhlasí s pořádáním akce „HodovÝ mINIFEST“ na prostranství za budovou 
„STarÁ poŠTa“ na masarykově náměstí 86, velká Bíteš dne 7. 9. 2012 dle žádosti Informačního 
centra a Klubu kultury města velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 7. 9. 2012
• 17/21/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti rENardS dotační, s.r.o., 
vídeňská 7, 639 00 Brno a uzavřít s ní mandátní smlouvu na poskytování dotačního managementu 
pro projekt „rekonstrukce masarykova náměstí – přestupní terminál velká Bíteš“ za cenu  
120.000 Kč bez dpH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 8. 2012
• 18//21/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč osadnímu výboru 
jindřichov na uspořádání dětského dne v měsíci srpnu 2012 pro děti z místních částí jindřichov  
a jestřabí.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2012
• 19//21/12/RM – souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu honitby mezi Honebním společenstvem 
Zálesná Zhoř a p. pro období 2013 – 2023.
odpovědnost: starosta termín: 15. 8. 2012
• 20//21/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Technické služby velká Bíteš 
spol. s r.o. na demolici domu pod Hradbami č. p. 202, velká Bíteš ve výši 278.814 Kč včetně dpH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012
• 21//21/12/RM – rozhoduje uzavřít se společností Ncorp s.r.o. předložený dodatek č. 1 ke smlouvě  
o dílo č. 06/2012 ze dne 31. 5. 2012 na stavbu „mateřská škola Lánice, velká Bíteš“. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2012
• 22//21/12/RM – bere na vědomí pořádání kulturní akce FC Spartak velká Bíteš dne 28. 7. 2012 na 
fotbalovém stadionu.
odpovědnost: rada města termín: 26. 7. 2012
• 23//21/12/RM – bere na vědomí informaci České spořitelny a.s. o plánované rekonstrukci  
a přemístění pobočky do nových prostor na masarykově nám. 6 ve velké Bíteši.
odpovědnost: rada města termín: 26. 7. 2012
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 17/12 KONANÉHO DNE 26. 6. 2012 

• 1/17/12/ZM: určuje ověřovateli zápisu jiřího Blahu a Ing. Libora Buchtu.
• 3/17/12/ZM: rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci 
„velká Bíteš – masarykovo nám. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová čtvrť – projektová 
dokumentace“ ve výši 123.000 Kč z rozpočtu města.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 7. 2012
• 4/17/12/ZM: rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu, jejímž předmětem 
je poskytnutí dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „velká Bíteš – masarykovo nám. 
– rekonstrukce kanalizace a vodovodu, stoka E-1“ ve výši 274.335 Kč z rozpočtu města.
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 7. 2012
• 5/17/12/ZM: rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „velká 
Bíteš – rekonstrukce kanalizace Na Spálených valech – projektová dokumentace“ ve výši 38.000 Kč 
z rozpočtu města.
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 7. 2012
• 6/17/12/ZM: rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „velká Bíteš 
– rekonstrukce vodovodu a novostavba kanalizace na nádvoří za radnicí“ ve výši 1.160.870 Kč  
z rozpočtu města.
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 7. 2012
• 7/17/12/ZM: rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce se Střední odbornou školou 
jana Tiraye velká Bíteš, příspěvková organizace, kterým se prodlužuje splatnost půjčky nejpozději 
do 30. 6. 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2012
• 8/17/12/ZM: schvaluje celoroční hospodaření města velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 
2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011  
s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 26. 6. 2012
• 9/17/12/ZM: bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 5. 2012. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 26. 6. 2012
• 10/17/12/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města velká Bíteš roku 2012 dle rozpočtového opatření 
města č. 4/2012. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 26. 6. 2012
• 11/1/17/12/ZM: rozhoduje na základě požadavku nezařadit do zadání Změny č. 6 Úp města velká 
Bíteš návrh na změnu územního plánu z plochy orné půdy na plochu pro výstavbu „Zemědělské 
rodinné farmy a hospodářských budov“ na parcelách číslo 6021 a 6026 v k. ú. Holubí Zhoř.
• 11/2/17/12/ZM: rozhoduje na základě požadavku firmy aG FoodS Group, a.s. Soběšická 151, 
638 00 Brno nezařadit do zadání Změny č. 6 Úp města velká Bíteš návrh na změnu funkčního využití 
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parcel č. 227/1 a 227/12 v k. ú.  Košíkov ze stávající „plochy k bydlení s podnikatelskými aktivitami“ 
na nové využití „plochy průmyslové výroby, skladů“.
• 11/3/17/12/ZM: rozhoduje na základě požadavku zařadit do zadání Změny č. 6 Úp města velká 
Bíteš jako dílčí změnu č. 6-46 návrh na změnu funkčního využití části parcely č. 144/3 –ostatní plocha 
v k. ú. Košíkov o ploše cca 200 m2 ze stávající „plochy sídelní zeleně “ na nové využití „plocha bydlení 
Bv v rodinných domech“.
• 11/4/17/12/ZM: rozhoduje na základě požadavku nezařadit do zadání Změny č. 6 Úp města velká 
Bíteš návrh na dílčí změnu územního plánu spočívající v přeřazení části pozemku p. č. 2539/70  
v k. ú. velká Bíteš v lokalitě Na Babinci o výměře cca 1,6 ha z rezervní plochy pro bydlení v rodinných 
domech do zastavitelných ploch bydlení Bm v rodinných domech.
• 11/5/17/12/ZM: po projednání podkladů předložených pořizovatelem schvaluje podle § 47 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
obcích návrh zadání Změny č. 6 Územního plánu města velká Bíteš s úpravou a doplněním dle předloženého 
vyhodnocení stanovisek, připomínek, podnětů a požadavků a dle dílčích rozhodnutí Zm o jednotlivých 
požadavcích na zařazení dalších dílčích změn Úp do zadání Změny č. 6 Úp města velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a Žp termín: 30. 9. 2012
• 12/17/12/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/12 na pozemku  
parc. č. 199 v k. ú. a obci velká Bíteš do vlastnictví města velká Bíteš z majetku Čr, se kterým je 
příslušný hospodařit pozemkový fond Čr, krajské pracoviště Kraj vysočina, se sídlem Fritzova 4, 
jihlava za cenu 2.485 Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2012
• 13/17/12/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku  
parc. č. 940/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k.ú. a obci velká Bíteš a dále 
úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. 940/8 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 34 m2 v k.ú. a obci velká Bíteš do vlastnictví města velká Bíteš. Náklady spojené 
s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2012
• 14/17/12/ZM: Zastupitelstvo města velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve 
výši 1/5 na pozemku parc. č. 940/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k. ú.  
a obci velká Bíteš a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 na pozemku parc. č. 940/5 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš do vlastnictví města velká Bíteš. 
Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2012
• 15/17/12/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 940/4 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš a dále spoluvlastnický 
podíl ve výši id. 1/10 na pozemku parc. č. 940/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 
m2 v k. ú. a obci velká Bíteš do vlastnictví města velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN 
uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2012
• 16/17/12/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc.č. 940/4 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš a dále spoluvlastnický podíl ve 

48



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

výši id. 1/10 na pozemku parc. č. 940/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. a obci 
velká Bíteš do vlastnictví města velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2012
• 17/17/12/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku  
parc. č. 940/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 112 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš do 
vlastnictví města velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2012
• 18/17/12/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek parc. č. 940/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 23 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš do vlastnictví města velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem 
KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2012
• 19/17/12/ZM: rozhoduje zamítnout žádost na směnu části pozemku parc. č. 2282 (dle Gp č. 1633-
52/2008 parc. č. 2282/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 81 m2) v k. ú. a obci velká Bíteš ve vlastnictví 
města velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2012
• 20/17/12/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 1280/1 - zahrada o výměře cca  
20 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku  
a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2012
• 21/17/12/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 1280/1 - zahrada o výměře cca  
22 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku  
a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2012
• 22/17/12/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 1103 - zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 18 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2012
• 23/17/12/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 1180/41 – zastavěná plocha, nádvoří  
o výměře 22 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2012
• 24/17/12/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 1180/44 –zastavěná plocha, nádvoří  
o výměře 20 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2012
• 25/17/12/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemky parc. č. 1180/120 – zastavěná plocha, nádvoří  
o výměře 7 m2 a parc. č. 1180/121 – zastavěná plocha, nádvoří o výměře 12 m2 oba v k. ú. a obci velká 
Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2012
• 26/17/12/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemky parc. č. 1239/1 – zahrada o výměře 428 m2  
a část parc. č. 1235/1 (dle Gp č. 136-007/2009 parcela č. 1235/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
cca 117 m2) oba v k. ú. Březka u velké Bíteše s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením 
pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2012
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• 27/17/12/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc.č. 144/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře cca 250 m2 v k.ú. Košíkov a obci velká Bíteš do vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů Košíkov, 
za cenu 120 Kč/m2 s podmínkou, že v kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího zahájit stavbu do  
1 roku od vydání pravomocného stavebního povolení, dokončit výstavbu hasičského domu na předmětném 
pozemku do 5 let od vydání pravomocného stavebního povolení a budou v ní stanoveny sankce  
za nedodržení těchto podmínek, včetně sjednání předkupního práva města na prodávaný pozemek. Současně 
Zm pověřuje statutární zástupce města k sjednání podmínek smlouvy a uzavřením smlouvy. Náklady spojené 
s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN uhradí prodávající.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2012
• 28/17/12/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2296 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 696 m2 v obci a k. ú. velká Bíteš, do vlastnictví města velká Bíteš z majetku 
Čr, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
rašínovo nábřeží 390/42, 180 00 praha 2 – Nové město.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2012
• 29/17/12/ZM: bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 7/2012 konaného dne 4. 6. 2012.
odpovědnost: kontrolní výbor termín: 26. 6. 2012
• 30/17/12/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 293/1 – trvalý travní porost  
o výměře cca 520 m2 v obci velká Bíteš a v k. ú. Bezděkov u velké Bíteše s tím, že náklady spojené  
s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2012
• 31/17/12/ZM: bere na vědomí závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2011.
odpovědnost: starosta termín: 26. 6. 2012
• 32/17/12/ZM: bere na vědomí děkovný dopis ředitelky Základní školy jozefa Gregora Tajovského, 
Tajovského 1, 903 01 Senec za spolupráci s ředitelem Základní školy velká Bíteš mgr. daliborem Kolářem.
odpovědnost: starosta termín: 26. 6. 2012

prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. dále plechové dveře do stávající zárubně a kompletní 
oplocení - bránu, branku a pletivo.
Nové z neuskutečněné stavby. dopravu zajistím. Tel.: 777106709

prodej pozemku na stavbu samostatně stojícího rodinného domu v obci Níhov, Cp 1351 m2, obdélník 
cca 42 x 32 m. veškeré IS (elektřina, plyn, voda, kanalizace) na hranici pozemku. Krásné místo. 
Cena: 600 tis. Kč, tel. 602 721 797, www.adpreality.cz

8.- 9. září 2012 Zeleninový víkend v Šebrově ( přehlídka vůní, chutí, barev a tvarů) v Zahradnictví  
u Kopřivů v Šebrově denně 8 – 18. www.zahradnictvisebrov.cz

Nabízím kvalitní provedení omítek, fasády, obklady. Telefon: 605 119 094.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Pořádá: AGENTURA AZ – MUSIC s r.o.
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Každý týden nové zboží - dětské tepláky, soupravy, spodní prádlo, kalhoty, miki-
ny, bundy, jeansy, pyžama, trička, ponožky, čepice, batohy a jiné. Dámské šaty, 
kož. bundy, jeansy, mikiny, kalhoty, trička, legíny a jiné. Pánské mikiny, trika  

s límečkem, ponožky, opasky a jiné.
A TO VŠE ZA BEZKONKUREČNÍ CENY. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT.  
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KULTURNÍ DŮM
VLKOVSKÁ 482, VELKÁ BÍTEŠ
18. října 2012 v 17.00 hodin 
Předprodej vstupenek zahájen v Informačním centru,  
Masarykovo náměstí 5
Pořádá: Informační centrum a Klub kultury


