ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Září 2015
Hlavní stárka a stárek Daniela Jirglová a Martin Šmídek,
rychtářský pár Jitka a Zdeněk Řezáčovi.

Foto: Jan Kratochvíla

jedinečná a pohostinná

PROGRAM
Zahájení
Masarykovo náměstí ve 13.30 hodin.
Výročí
Národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše –
sbor a zpěváčci.
Vedoucí Silva Smutná a Hana Sedláková
Když jsem chodil do školy
Národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše –
mladší děti. Vedoucí Eliška Hradilová
Tluče bubeníček
Stárci z Ostrovačic – malé děti.
Vedoucí Anna Smutná a Jitka Křížová
A já su synek z Polanky
Stárci z Ostrovačic – starší děti.
Vedoucí Anna Smutná a Jitka Křížová
Řemesla
Stárci z Ostrovačic – skupina mládeže.
Vedoucí Hana Smutná a Mirek Pelikán
Jeho císařské veličenstvo
Národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše –
skupina starších dětí, pěvecký sbor, muzikant.
Vedoucí Silva Smutná a Hana Sedláková
V lese
Dětský folklorní soubor Rouchováček
z Rouchovan – děti.
Vedoucí Mgr. Vlasta Žákovská
U tkalce
Bystřinka ze Žďáru nad Sázavou – skupina
mládeže. Vedoucí: Zdeněk Koukola
Zpěváčci
Národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše.
Vedoucí Silva Smutná a Hana Sedláková
Čepení nevěsty
Soubor Křemínek z Náměště nad Oslavou –
vystoupení dětí a mládeže.
Vedoucí Lída Jelínková
Líšeňské tance: Véškuvá, Čardáš, Líšeňská
muzika
Soubor Líšňáci z Brna – Líšně- vystoupení
dospělých.
Vedoucí Ing. Edita Zerrichová
Březnická kola
Ženy a mládež z Březníka.
Vedoucí Hana Bábuňková
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Pásmo horáckých tanců
Soubor Studánka ze Žďáru nad Sázavou.
Vedoucí Hana Šteidlová
Zpracování lnu
Soubor Kořeňák z Brna – dospělí.
Vedoucí Ing. Zdeněk Přikryl
Vystoupení skládankového typu
Soubor lidových písní a tanců Májek z Brna –
dospělí.
Vedoucí Milan Zelinka
Vystoupení folklorního souboru Skaličan –
senioři – I.
Folklorní soubor Skaličan – senioři ze
Slovenska
Směs podhoráckých tanců
Národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše –
skupina dospělých a houslová muzika.
Vedoucí Milan Vlček a Jana Vlčková
Vystoupení folklorního souboru Skaličan –
senioři – II.
Folklorní soubor Skaličan – senioři ze
Slovenska
Naši staří píjávali
Národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše –
skupina dospělých a houslová muzika.
Vedoucí Milan Vlček a Jana Vlčková
Poděkování vystupujícím souborům
přibližně v 18.00 hodin,
poté od 18.05 do 19.00 hodin
Vystoupení Mládežnického lidového
orchestru IGRICI z Igramu (Slovensko)
19.00 hodin
Závěr festivalu

____  ____

V případě nepříznivého počasí
v kulturním domě ve Velké Bíteši.

festival

proběhne

Festival se koná v čase Tradičních bítešských hodů. Mimo
pohostinství, kavárny a cukrárny jsou otevřeny hodové
sklípky ve dvorech a v podzemí některých měšťanských
domů i v přilehlých ulicích s nabídkou dobrého jídla a
pití. V městském muzeu je otevřena výstava Příroda
Bítešska a geologicko-mineralogická expozice; v Klubu
kultury výtvarná výstava; v základní umělecké škole
výstava bonsají; v chovatelském areálu výstava drobného
zvířectva; na náměstí jarmark lidových řemesel. Večer od
20.00 hraje k poslechu a k tanci na náměstí pod májí
dechová hudba HANAČKA.
Od 19.00 - cimbálová muzika Jožky IMRICHA ve
sklípku „Na Pětce“ a cimbálová muzika MARÝNKA ve
sklípku „Na Sedmičce“.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
sedmnáctého srpna odstartovala druhá etapa stavebních prací v ulici Kpt. Jaroše. Zahájení bylo načasováno
po Velké ceně Brna, aby tak stavba nezkomplikovala
zvýšený dopravní provoz na komunikacích a sjezdu
z dálnice ve Velké Bíteši během závodů a po jejich bezprostředním skončení. V současnosti se pracuje na budování inženýrských sítí - vodovodu a kanalizaci. Tato
část je opět akcí Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko. Práce provádí společnost JCZ z Maršovic, firma,
která realizovala již první úsek. Přibližně od poloviny
září pak bude následovat rekonstrukce vlastní vozovky
stavební firmou OHL ŽS. V rámci prací bude dokončena drobná úprava kanalizace a komunikace ve vyústění ulice Zmola na Kpt. Jaroše.
Dále pak provedeno odkanalizovaní čtyř rodinných domů na Kpt. Jaroše, které zatím odpady
vypouštějí do kanálu vedoucího povrchovou vodou od Antoníčka. S tímto úsekem kanalizace
se do budoucna počítá pouze jako s dešťovou, nikoli splaškovou kanalizací. Všechny stavební práce druhé etapy akce by měly být dokončeny nejpozději do konce října.
V druhé polovině srpna byl zahájen běžný provoz majetkového a finančního odboru
městského úřadu v nově zrekonstruované druhé budově radnice. Stalo se tak po předchozím dokončení a oživení počítačové sítě v budově a přestěhování úředníků. Definitivní
terénní úpravy kolem budovy souvisí s dobudováním obchůdků za objektem technických
služeb vedle radnice. Zahájení této výstavby je zvažováno ještě v letošním roce.
V mateřské škole v Lánicích se na konci srpna dokončovaly poslední úpravy ve dvou přízemních třídách, aby zde děti opět nastoupily od začátku září mezi své spolužáky. Tyto třídy
byly totiž dotčeny rekonstrukcí stropů, které jsou součástí stavebních úprav prvního patra objektu. Po dokončení rekonstrukce patra od října letošního roku nastoupí do dalších dvou nových
tříd padesát předškoláků, kteří se sem přestěhují z objektu na Masarykově náměstí.
V mateřské škole U Stadionu jsme letos v období prázdnin zvládli závěrečnou etapu přebudování zastaralých a nevyhovujících rozvodů vody a odpadů a sociálních zařízení. Pro příští rok
chceme na letní měsíce připravit rekonstrukci sítí a vzduchotechniky v kuchyni školky.
V druhé polovině srpna začaly práce na odvětrání základů budovy na nádvoří Základní
umělecké školy. Dalšími stavebními pracemi, které připravujeme v tomto památkově chráněném objektu budou v příštím roce rekonstrukce spodní chodby a provedení centrálního
vytápění objektu. Lokální plynová topidla instalovaná v devadesátých letech nejsou pro
objekt ideální a jejich technický stav dosluhuje. Neméně důležitou bude i výměna oken.
V současnosti řešíme, zda se budeme snažit získat státní příspěvek na okna, nebo okna plně
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zafinancujeme z rozpočtu města. Dotaci je možné totiž dostat jen na obnovení historických oken. My bychom však potřebovali kromě vzhledu řešit i těsnost a tepelně technické
vlastnosti nových oken. V tomto směru by nám vyhovovalo použití izolačních dvojskel do
nových okenních křídel. Objekt ZUŠ není totiž pouze památkovým objektem, ale zejména
školou s poměrně čilým provozem.
V měsíci září předpokládáme zahájení prací na zateplení budov základní školy, na které
se nám podařilo získat státní dotace. V případě zateplení budovy ZŠ Sadová se stala vítězem veřejné soutěže firma KROS-stav. U druhé akce není dosud rozhodnuto. Zateplení
druhé budovy ZŠ Tišnovská 115, objektu na ulici Za Školou – je technicky složitější.
V jeho rámci se bude přestavovat rovněž střední část mezi dvěma školními budovami
včetně výměny oken a provádět nové opláštění hliníkovými kompozitními šablonami.
Vzhledem k tomu, že všechny nabídky, které uchazeči podali, obsahovaly drobné nedostatky, byly soutěžící firmy vyzvány k písemnému upřesnění svých nabídek a rozhodnutí
o dodavatelské firmě bude učiněno až po předložení požadovaných dokladů. I přes fakt,
že celá příprava zateplování školních budov probíhá od konce května, kdy byla naše žádost o dotaci kladně posouzena ministerstvem životního prostředí, přes červen a červenec,
kdy byla dopracována projektová dokumentace a připravena veřejná soutěž na dodavatelskou firmu. Do dnešních dnů vše proběhlo poměrně svižně a jsme si vědomi, že času není
nazbyt. Dle podmínek dotace musí být stavby do konce roku hotovy a finančně vyrovnány.
S koncem roku se blíží i avizované zahájení prodeje prvních městských stavebních
parcel na Babinci. V současné době probíhá územní řízení na technickou infrastrukturu
v uvedené oblasti. Po jejím úspěšném skončení bude zahájen prodej pozemků 1. etapy.
Vyhlašovaná prodejní cena bude pro tuto etapu stanovena s největší pravděpodobností na
1200 Kč za m2 prodávaného pozemku. Pro další etapy na Babinci uvažujeme s variantou
možné diferenciace cen již od 1000 Kč/m2 pozemku. Vlastní vyhlášení prodeje pozemků
1. etapy bychom chtěli zvládnout ještě v závěru měsíce září. Zahájení výstavby inženýrských sítí pak předpokládáme od března příštího roku.
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás tímto pozvat na akce organizované Informačním centrem a Klubem
kultury v rámci Tradičních bítešských hodů 2015. Jsem přesvědčen, že vás jistě přiláká
některá z akcí celého hodového týdne. Podpořte svou účastí nejen sobotní folklorní festival „Setkání na Podhorácku“ a nedělní tradiční program s chasou a rychtářským párem,
ale i sklípky a mázhauzy, ve kterých pro vás po roce budou jistě opět připraveny jedinečné
kombinace dobrého jídla, pití, muziky a přátelské zábavy. Osobně bych vás rád pozval na
páteční hodový večer do kulturního domu na posezení s hudbou a tancem. Předchozí dva
roky jsme si užili páteční večer se zahraničními hosty – v roce 2013 s folklorním souborem
z Klagenfurtu a vloni s přáteli z družebních Hanušovců nad Topľou. Letos zveme folklorní
soubory ze slovenské Skalice a Igramu, ležícího poblíž Sence. Přijďte posedět, zatancovat
si a zazpívat.
Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS
7. září 2015 – 18. září 2015
HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JAROSLAVA SKULY
Vernisáž: pondělí 7. září 2015 v 17.00 hod.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hod., v sobotu 12. září od 13.00 do 17.00
hod. a v neděli 13. září od 10.00 do 18.00 hod.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý dne 8. září 2015 v 17.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝSTUPŮ PROJEKTU PŘÍRODA BÍTEŠSKA
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš a Městské muzeum Velká Bíteš
Čtvrtek dne 10. září v 18.30 hodin
PRAQUE CELLO QUARTET - mimořádný koncert BHP
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Sobota a neděle 12. - 13. září 2015
HODOVÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Pro veřejnost bude výstava přístupna v sobotu od 8.00 do 18.00 hodin a v neděli od 8.00 do 17.00
hodin. Na výstavě je možno zakoupit kvalitní chovná zvířata pro doplnění vlastních chovů.
Výstavy se konají v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č. 55.
Organizuje: Český svaz chovatelů, Základní organizace Velká Bíteš
Sobota a neděle 12. - 13. září 2015 od 10.00 do 18.00 hodin
VÝSTAVA BONSAJÍ
V průběhu celé výstavy ukázky tvarování bonsají, poradenská činnost, ukázky mimo bonsajové činnosti členů klubu.
Nádvoří Základní umělecké školy, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Bonsai klub Velká Bíteš
Středa dne 16. září 2015 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Kvízové odpoledne
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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Sobota dne 19. září 2015 od 15.30 hodin
POHODOVÁ DEVÍTKA – 2. ročník běžeckého závodu pro všechny výkonnostní
a věkové kategorie
Vyhlášeni budou tři nejrychlejší muži a tři nejrychlejší ženy. Zvláštní kategorií bude
nejrychlejší „Bítešák“ a „Bítešačka“. Všichni tito budou odměněni věcnými cenami.
Závod se běží za plného silničního provozu. Každý závodník běží na vlastní nebezpečí.
Kontakty pro více informací: Zdeněk Kundera 777 612 344, Ondřej Plechatý 731 425 676,
Martin Macholán 731 637 426.
Fotbalový stadion ve Velké Bíteši
Organizuje: Bítešský spolek vytrvalostních sportů
Čtvrtek dne 24. září 2015 ve 14.30 hodin
BESEDA O STRAVOVÁNÍ DIABETIKŮ A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Na SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš
Sobota dne 26. září 2015 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – Fajtův kopec
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Pondělí dne 28. září 2015 v 9.00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD
6. ročník turistického pochodu. Start v přírodní učebně u ZŠ Velká Bíteš Sadová 579.
Trasy 6, 14 km.
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš a Pionýrská skupina Velká Bíteš

PŘEDNÁŠKY LETNÍ ŠKOLY SENIORŮ:
REZERVACE NUTNÁ (přednáška je určena pro max. 40 osob) na Klubu kultury,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši, tel. č. 566 789 311
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Úterý dne 8. září 2015 v 10.00 hodin
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ – Jsem bezpečný sám sobě?
Přednášející: MgA. Martin Chlupáč
Úterý dne 22. září 2015 v 10.00 hodin
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ – Aktivita jako cesta z osamělosti seniorů
Přednášející: Jana Vejsadová

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Září 2015 | 7

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI ŘÍJNU:
Od 5. října do 16. října 2015 po – pá 8.00 – 17.00, so a ne 13.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – IV. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizují: manželé Petra a František Šínovi z Lesního Hlubokého
Od 20. října do 30. října 2015, otevřeno po - pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30,
so 9.00 - 12.00 a ne 13.00 – 16.00 hodin
„TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME II.“
Prodejní výstava výrobků klientů Domova bez zámku a dětí z Mateřské školy U Stadionu
ve Velké Bíteši. Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 20. dubna v 16.00 hodin ve
Výstavní síni Klubu kultury. Výstavní síň, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Domov bez zámku Velká Bíteš ve spolupráci s Mateřskou školou U Stadionu
Velká Bíteš
Čtvrtek dne 21. října v 18.00 hodin
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, JAROUŠKU!
Hudební komedie s originální zápletkou se známými herci (Jaroslav Sypal, Martin Maxa,
Kateřina Kornová, Michal Roneš/Michal Holán, Petr Jančařík, Josef Mladý, Tereza Šefrnová, Karolina Gudasová/Helena Langerová, Libor Petrů/Jan Jiterský).
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek byl zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí
5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
STŘEDA 9. ZÁŘÍ – STŘEDA 16. ZÁŘÍ 2015
Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rychtářkou, prvním stárkem a stárkou, bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobítešska
a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou na
Tradiční bítešské hody.
STŘEDA 9. ZÁŘÍ
17.00 hod.
ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ
STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby GALÁNI na
Masarykově náměstí a otvírání hodových sklípků

8 | Září 2015

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

19.00 hod.

TATABAND a jeho dixieland pod vedením Josefa Kučery hraje
ve sklípku „Na Pětce“

ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ
18.30 hod.
Mimořádný koncert BHP „PRAQUE CELLO QUARTET“
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
19.00 hod.
Vystoupení skupiny BANDABAND ve sklípku „Na Pětce“
PÁTEK 11. ZÁŘÍ
18.30 hod.
Koncert ALBAND – Jaroslav A. KRONEK na Masarykově náměstí
na hlavním pódiu pod májí
20.00 hod.
Koncert skupiny MEDICIMBAL na hlavním pódiu pod májí
21.00 hod.
Koncert kapely FLERET na hlavním pódiu pod májí
19.00 hod.
Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou STANISLAVA
GABRIELA ve sklípku „Na Pětce“
20.00 hod.
HODOVÝ VEČER S FOLKLOREM. K tanci a poslechu hraje
Houslová muzika BÍTEŠAN, folklorní soubor SKALIČAN – senioři a Mládežnický lidový orchestr IGRICI z Igramu v kulturním
domě, Vlkovská 482, Velká Bíteš
18.15 – 23.59 hod. HODOVÝ MINIFEST ve spolupráci s NZDM Wellmez
a FC Spartak Velká Bíteš
Vystupující: Dave a Sony (Č. Budějovice), Wiggum the Chief
(V. Bíteš), David Kalužík (Brno), Packet & Dan Aerah (V. Bíteš/
Žďár n. S.), Negative State Of Mind (V. Bíteš) a další.
Fotbalový stadion FC Spartak Velká Bíteš
SOBOTA 12. ZÁŘÍ
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XIII. ročník folklorního festivalu
13.30 – 18.00 hod. Přehlídka souborů a krojovaných skupin z Podhorácka,
sousedních regionů a hostů na
hlavním pódiu pod májí. V programu vystoupí národopisný
soubor BÍTEŠAN z Velké Bíteše, STÁRCI Z OSTROVAČIC,
dětský folklorní soubor ROUCHOVÁČEK, MLÁDEŽ A ŽENY
Z BŘEZNÍKA, folklorní soubor KOŘEŇÁK a KŘEMÍNEK,
soubor LÍŠŇÁCI, soubor lidových písní a tanců MÁJEK,
sdružení národopisných souborů STUDÁNKA, BYSTŘINKA
a slovenský folklorní soubor SKALIČAN – SENIOŘI (Slovensko)
18.00 – 19.00 hod. Vystoupení Mládežnického lidového orchestru IGRICI z Igramu
(Slovensko)
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Součást festivalu:
20.00 – 22.00 hod.
19.00 – 24.00 hod.
19.00 – 24.00 hod.
19.00 – 23.59 hod.

Vystoupení dechové hudby HANAČKA na hlavním pódiu pod májí
Cimbálová muzika Jožky IMRICHA ve sklípku „Na Pětce“
(původně Cimbálová muzika Grajcar – z technických důvodů zrušeno)
Cimbálová muzika MARÝNKA ve sklípku „Na Sedmičce“
HODOVÁ ZÁBAVA ve spolupráci s NZDM Wellmez a FC Spartak
Velká Bíteš
Vystupující: RENOVACE ROCK (Velké Meziříčí)
Fotbalový stadion FC Spartak Velká Bíteš

NEDĚLE 13. ZÁŘÍ
8.00 – 9.00 hodin SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele za účasti
krojované chasy
9.00 – 11.00 hod.
STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové hudby
HANAČKA
9.30 – 11.30 hod.
Vystoupení dechové hudby HORANKA na hlavním pódiu pod májí
13.30 hod.
KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM od kulturního domu na
Masarykovo náměstí. V průvodu půjde i skupina historického šermu
TARANIS.
13.30 hod.
Cimbálová muzika ŠMYTEC na hlavním pódiu pod májí
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.
Hrají muzikanti LADISLAVA PRUDÍKA na hlavním pódiu
pod májí
16.00 – 16.45 hod. Vystoupení skupiny historického šermu TARANIS na Masarykově
náměstí
16.00 – 20.00 hod. Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou JAROSLAVA ČECHA
ve sklípku „Na Pětce“
16.00 hod.
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na Masarykově náměstí
u domu čp. 5
STŘEDA 16. ZÁŘÍ
17.00 hod.
KÁCENÍ MÁJE
19.00 hod.
HODOVÉ DOZVUKY
„Na Pětce“

se

skupinou

ŽIVEL

ve

sklípku

V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu kulturního domu.
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OTEVŘENÉ VÝSTAVY A DOPROVODNÉ AKCE
7. září 2015 – 18. září 2015
HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JAROSLAVA SKULY
Vernisáž: pondělí 7. září 2015 v 17.00 hod.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hod., v sobotu 12. září od 13.00 do 17.00
hod. a v neděli 13. září od 10.00 do 18.00 hod.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota a neděle 12. - 13. září 2015
HODOVÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Pro veřejnost bude výstava přístupna v sobotu od 8.00 do 18.00 hodin a v neděli od 8.00 do
17.00 hodin. Na výstavě je možno zakoupit kvalitní chovná zvířata pro doplnění vlastních
chovů.
Výstavy se konají v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice 55.
Organizuje: Český svaz chovatelů, Základní organizace Velká Bíteš
Sobota a neděle 12. - 13. září 2015
VÝSTAVA BONSAJÍ
Nádvoří Základní umělecké školy, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Otevřeno od 10.00 do 18.00 hodin
V průběhu celé výstavy ukázky tvarování bonsají, poradenská činnost, ukázky mimo bonsajové činnosti členů klubu.
Organizuje: Bonsai klub Velká Bíteš
Sobota 12. září od 15.30 hodin
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE - sedm sportovních soutěží pro děti od 5 do 14 let rozhodne,
kdo je bítešským borcem.
Farní zahrada, Kostelní 71.
MĚSTSKÉ MUZEUM
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Expozice: Geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska
Výstava: Příroda Bítešska
Hodový víkend
Sobota 12. září ve 14.00 a neděle 13. září ve 12.00 hodin – Komentovaná prohlídka
kostela sv. Jana Křtitele
Městské muzeum otevřeno: úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hod.
Hodový víkend muzeum otevřeno: 10.00 – 18.00 hod.
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PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13 – 18 hodin
Neděle: 10 – 17 hodin
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL NISSAN J.P.N. CARS
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13 – 18 hodin
Neděle: 10 – 17 hodin
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL HYUNDAI VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13 – 18 hodin
Neděle: 10 – 17 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY A JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí v průběhu soboty a neděle
UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Od pátku 11. 9. 2015 (00.00 hod.) do neděle 13. 9. 2015 (24.00 hod.) bude z důvodu
konání kulturních akcí UZAVŘENO celé MASARYKOVO NÁMĚSTÍ.
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BUDE V ULICI ZA POTOKEM.
Individuální doprava bude povolena pouze v pátek 11. 9. 2015 do 15.00 hod.
Během trvání programu v rámci Tradičních bítešských hodů budou pro veřejnost
zdarma otevřena veřejná WC v zadním traktu za „Starou poštou“ čp. 88.

KAM DO HODOVÝCH SKLÍPKŮ
Sklípek „na Pětce“		
Masarykovo náměstí 5
Středa
9. září 19.00 hod.
Čtvrtek 10. září 19.00 hod.
Pátek 11. září 19.00 hod.
Sobota 12. září 19.00 hod.
Neděle 13. září 16.00 hod.
Středa 16. září 19.00 hod.
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TATABAND a jeho dixieland pod vedením Josefa Kučery
BANDABAND – „muzika s duší“
Cimbálová muzika STANISLAVA GABRIELA
Cimbálová muzika JOŽKY IMRICHA
Cimbálová muzika JAROSLAVA ČECHA
HODOVÉ DOZVUKY se skupinou ŽIVEL
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Sklípek „U hasičů na Sedmičce“ 		
Masarykovo náměstí 7
Pátek 11. září od 19.00 hod.		
Živá hudba
Sobota 12. září 19.00 hod.		
Cimbálová muzika MARÝNKA
Neděle 13. září 			
Reprodukovaná hudba
Restaurace „Naše bítešská“
Vlkovská 482
Středa 9. září – neděle 13. září
Speciality na grilu, burčák z jižních svahů
Sobota 12. září od 16.00 hod.
Posezení s country skupinou „NACONOTY“ před
			
kulturním domem, speciality na grilu
Sportbar Klíma
Tyršova 219
Středa 9. září – neděle 13. září
Pátek 11. září			
Sobota 12. září			

Speciality na grilu, uzené maso
Hraje kapela ROBUR ROCK
Hraje country skupina DUHA

Mázhaus „Stará pošta“ 		
Masarykovo náměstí 88
Středa 9. září – neděle 13. září
Reprodukovaná hudba, občerstvení, víno, burčák, pivo
Rybářský sklípek			
Masarykovo náměstí 86
Středa 9. září – neděle 13. září
Středa 16. září			

Smažený kapr, rybí polévka, víno
Smažený kapr, rybí polévka, víno

Musilova vinotéka			
Masarykovo náměstí 84 (ve dvoře)
Středa 9. září – středa 16. září
Grilování klobásků, pití dobrého vína i burčáku.
otevřeno od 10.00 hod.		
Hodová kavárna „Kreative Café“
Lánice 57
Otevřeno: středa až pátek od 11.00 hod., sobota a neděle od 14.00 hod.
Čerstvě pražená káva, domácí moučníky, panini, obložené bagety, poctivé pivo, burčák,
víno a mnoho dalšího...
Více se dozvíte na našem facebooku.
Těšíme se na vás!
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Restaurace Na „103“		
Peroutkova 103
Středa 9. září – neděle 13. září

Udírna, gril, domácí kuchyně

Disko – Bar „CARIBIC“
Lánice 59
Středa 10. září, pátek 12. září a sobota 13. září

HODOVÉ DISKOTÉKY

BOWLING BAR nově s tankovým pivem Radegast
Masarykovo náměstí 98
Středa 9. září – neděle 13. září Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice), sudová
vína, nová nabídka odrůdových vín z mikulovské vinařské oblasti z mikroregionu Pálava
Pátek 11. září – sobota 12. září Nabídka z udírny – uzená žebírka, bůček, klobásy, cigára
Restaurace U Raušů
Masarykovo náměstí 13
Středa 9. září – neděle 13. září Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice), sudová
vína, nová nabídka odrůdových vín z Valtického podzemí, Chateau Lednice a z vinařství
Jožky Šmukaře
Hodová zahrádka
Cukrárna u Zdubů a Cyril Jeřábek - maso uzeniny lahůdky
Masarykovo náměstí 10
Otevřeno:
pátek 11. září od 18.00 do 24.00 hod.,
sobota 12. září od 12.00 do 24.00 hod.,
neděle 13. září od 10.00 do 18.00 hod.
Řemeslná zmrzlina, káva z vlastní pražírny, vína, sýry, olivy, tlačenka, grilování...
Hodový sklípek
Kostelní 77
Středa 9. září – středa 16. září
Otevřeno od 13.00 hod.
BUD – Bar „U Staříka“
Vlkovská 482
Středa 9. září – středa 16. září
Otevřeno denně od 13 hod.			
Pátek a sobota			
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Burčák, víno, pivo, limo, dobroty na grilu

Burčák, točené pivo Budvar 12, Pardál 11 a Svijánský máz 11
Speciality na roštu a hamburgery
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ZPRÁVY Z RADNICE
ZMĚNA č. 8 ÚP MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ – UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný
pořizovatel územně plánovací dokumentace města Velká Bíteš podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) upozorňuje veřejnost, že Zastupitelstvo města
Velká Bíteš rozhodlo usnesením č.12/5/15/ZM ze dne 22. 6. 2015 o pořízení Změny
č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš. V této souvislosti pořizovatel sděluje,
že lze uplatnit podněty na další dílčí změny ÚP, které budou řešeny v rámci
Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš. Podněty lze uplatnit ve lhůtě do
15. 9. 2015 (včetně).
Podněty lze uplatnit písemně u pořizovatele na adresu: Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 87, 59501 Velká Bíteš.
K podání podnětů na dílčí změny ÚP lze využít formulář, který je umístěn na internetové adrese www.velkabites.cz (v sekci Městský úřad Velká Bíteš/ Odbor výstavby
a ŽP/formuláře odboru/návrh na pořízení změny ÚP).
Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a živ. prostředí Městského úřadu Velká Bíteš

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice
referent/referentka odboru majetkového
Pracovní náplň: zejména vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města,
příprava, realizace určených investičních a neinvestičních akcí města, agenda získávání dotací, příprava výběrových řízení, provádění technického dozoru stavebníka,
příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení
Termín odevzdání přihlášky: do 7. 9. 2015
Požadavkem je vzdělání střední s maturitní zkouškou technického směru nebo vysokoškolské vzdělání technického směru, stavební obor výhodou.
Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).
Radka Klímová, tajemnice
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ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu
s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a usnesením rady města Velká Bíteš č. 14/22/15/RM ze dne 20. 7. 2015 záměr prodat:
– bytovou jednotku č. 275/7 v budově č.p. 275 na p.č. 794 v k.ú. a obci Velká Bíteš
– spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275, byt. dům, na p.č.
		 794 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve výši id. 85/1000,
– spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří ve výši id.
		 85/1000 v k.ú. a obci Velká Bíteš
		 za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 619.700,- Kč se splatností kupní
		 ceny před podpisem kupní smlouvy.
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1 v I. nadzemním podlaží domu č.p.
275 na ul. U Stadionu ve Velké Bíteši.
Byt sestává ze dvou pokojů o výměře 14,9 m2 a 13,6 m2, kuchyně o výměře 14,2 m2,
předsíně o výměře 2,5 m2, koupelny s WC o výměře 4,5 m2 a balkónu o výměře 1,5 m2.
Celková podlahová plocha bytu činí 51,2 m2. K bytu náleží sklepní kóje o výměře 6,02 m2.
Výše kauce činí 50.000,- Kč. Kauce musí být v plné výši připsána na účet č. 191726751/0100, VS: 2757 nejpozději v den ukončení příjmu nabídek, tj. 9. 10. 2015.
V případě, že úspěšný zájemce vezme před uzavřením kupní smlouvy nabídku kupní ceny
zpět nebo do doby provedení vkladu vlastnického práva odstoupí od kupní smlouvy, bude
kauce v plné výši prodávajícím použita na náklady související s prodejem předmětných
nemovitostí. Úspěšnému zájemci bude kauce započítána do nabídnuté kupní ceny.
Nabídky kupní ceny budou předloženy v uzavřených obálkách označených „NEOTVÍRAT – PRODEJ BYTU č. 275/7“.
Nabídky je možno podávat do 9. 10. 2015 do 11.30 hod. na podatelně Městského úřadu
Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš. K později podaným nebo neúplným
nabídkám nebude přihlíženo.
Náležitosti nabídky:
– fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní
		 číslo, podpis,
– fyzická osoba podnikající zapsaná v obch. rejstříku: obchodní firmu, místo podni		 kání, IČ,
– fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku: jméno, příjmení, místo
		 podnikání, IČ,
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–
		
–
–
		
–

právnická osoba: název, sídlo, IČ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za právnickou osobu a její podpis, telefonní číslo,
výše nabízené kupní ceny,
doklad prokazující zaplacení kauce ve výši 50.000,- Kč na účet č. 19-1726751/0100,
VS: 2757,
číslo účtu, na který bude neúspěšnému zájemci kauce vrácena.

Bytová jednotka č. 275/7 je oceněna znaleckým posudkem č. 44-12/2015 ze dne 12. 8.
2015, znalecký posudek je k nahlédnutí na majetkovém odboru městského úřadu Velká Bíteš.
Byt je vyklizený.
Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo záměr prodeje bytové jednotky č. 275/7 v budově
č.p. 275 na p.č. 794 v k.ú. Velká Bíteš zrušit.
Město Velká Bíteš

Další dotace pro klub kultury
Rada kraje Vysočina na svém jednání ze dne 2. června 2015
rozhodla svým usnesením č. 1023/18/2015/RK poskytnout dotaci Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše
na webové stránky – BITESSKO.com v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2015 ve výši 20 000 Kč.
Tomáš Jelínek, ředitel IC a KK

ŠKOLY
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NADVAKRÁT
Ve Zpravodaji Města Velká Bíteš, který vyšel v říjnu 2012, jsem uvedla informace
o zřízení nového odloučeného pracoviště naší MŠ v budově Lánice 300, a tím i vzniku
dvou nových tříd pro 48 dětí a veškerého zázemí. Rovněž jsem se zmínila o dlouhodobém záměru Města Velká Bíteš zrekonstruovat prostory I. patra, kde se nacházely učebny
praktického výcviku SOŠ Jana Tiraye, pro účely předškolního vzdělávání a přestěhovat
do ní třídy z MŠ Masarykovo náměstí, kde je v části do náměstí narušena statika budovy.
V záměru Města bylo dále zajistit u MŠ v Lánicích bezpečný přechod pro chodce a vytvořit
pro děti venkovní hrací prostor.
Od té doby se opravdu uvedené záměry podařilo téměř všechny uskutečnit. Byl zde
zřízen přechod pro chodce se signalizací spolufinancovaný z Fondu Vysočiny. Vybudována
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byla krásná přírodní zahrada a v současné
době probíhá zateplení budovy. Obě tyto
akce jsou spolufinancovány z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro
regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti)
v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Zahradě byl v srpnu 2015 udělen certifikát „Přírodní zahrada“. Podařilo
se přemístit učebny praktického výcviku
SOŠ Jana Tiraye do budovy na Tišnovské
ulici a připravit tak prostor pro II. etapu
Certifikát „Přírodní zahrada“. | Foto: Archiv MŠ
rekonstrukce prvního patra pro MŠ.
Od května 2015 byla tedy zahájena II. etapa rekonstrukce MŠ, která je z 90% způsobilých nákladů realizována z prostředků státního rozpočtu v rámci dotačního programu
MŠMT s cílem vytvořit v I. patře dvě nové třídy MŠ, včetně výdejny stravy a dalšího
zázemí. V průběhu prací byly zjištěny značné problémy ve stropní konstrukci. Zástupci
Města Velká Bíteš nakonec rozhodli vyměnit stropy hned, ještě v době probíhající rekonstrukce a vyřešit tak problém, který by se musel řešit cca do 5-10 let. Stropy nad třídami
v přízemí byly strženy a nahrazeny novými. Celá tato změna projektu si vyžádala navýšení
finančních prostředků, přestěhování dětí do náhradních prostor na ZUŠ, vystěhování veškerého vybavení, ale změna ovlivnila i termín předání stavby do užívání, a tím i komplikovanější zahájení školního roku.
Od 1. 9. 2015 bude zahájen provoz v MŠ Lánice ve dvou třídách, které se podařilo
zcela připravit do užívání a ve třech třídách na Masarykově náměstí celkem pro 116 dětí.
Po ukončení stavby, její kolaudaci a po vyřešení všech administrativních náležitostí,
což se předpokládá na konec září 2015, budou přesunuty dvě třídy z Masarykova náměstí
do nových tříd v I. patře v MŠ Lánicích. Na Masarykově náměstí pak do budoucna zůstane
v prostorech nádvoří jedna třída pro 28 dětí s veškerým zázemím a zahradou.
Naše MŠ tak bude mít celkovou kapacitu 126 dětí, čímž by měly být pokryty téměř
všechny požadavky na umístění dětí k předškolnímu vzdělávání ve městě a okolí.
Věřím, že se veškeré práce podaří v daných termínech dokončit a konečně i naše MŠ
bude splňovat všechny požadavky na provozování předškolního zařízení na obou pracovištích. V měsíci září se budeme věnovat především adaptaci dětí a přípravě na přesun tříd
do MŠ v Lánicích.
O záměrech, cílech a plánovaných akcích naší MŠ budeme čtenáře Zpravodaje v průběhu školního roku informovat.

Hana Sedláková, ředitelka Mateřské školy Masarykovo náměstí
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MALÉ OHLÉDNUTÍ…
Vysněné a dlouho očekávané prázdniny utekly jak voda
a je tu nový školní rok. Školka zase ožila dětským štěbetáním, smíchem a přiznejme, že i nějaká ta slzička ukápla,
ale na to máme koneckonců nárok. Vždyť v tomto věku to
někdy pláče úplně samo! Vše se vrátilo do vyjetých kolejí.
My bychom se ale ještě rádi ohlédli na chvíli za loňským školním rokem, respektive jeho posledním měsícem
– měsícem oslavování a loučení.
Kromě různých akcí a aktivit, které jsme v této době pro
děti připravovali (Zahradní slavnost, Stužkování předškoláků, Olympiáda pro děti MŠ, celodenní výlet do Modré
u Velehradu, výlet do Holubí Zhoři …), zpestřil dětem konec školního roku rovněž internetový obchod brašničky.cz.
Ptáte se jak?
Připravil pro školky při příležitosti Dne dětí soutěž
s názvem „Školní aktovka mých snů“, do které jsme se
samozřejmě bez váhání hned přihlásili. Pravidla byla jednoduchá. Úkolem dětí bylo vykreslit omalovánku školní
aktovky dle vlastní fantazie a představ, jak by taková
aktovka pro „školáčka“ měla vypadat. Malí návrháři se
s chutí chopili různých výtvarných pomůcek a s vervou se
pustili do práce. A to doslova všichni, od těch nejstarších
až po nejmenší děti. Výtvarná dílka, která hýřila bohatou
škálou barev a originálních nápadů byla rázem na světě,
jedno hezčí než druhé.
Ze všech prací jsme vylosovali výherce zajímavých cen.
1.
cena (dívčí batůžek): Nikola Pokorná
(chlapecký batůžek): Ondřej Drlíček
2.
cena (dívčí taška): Klára Smutná
(chlapecká taška): Marek Balej
3.
cena (dětské papírové hodiny): Dominik
Beránek, Matěj Forejt, Olga Závodníková,
Natálie Lacinová, Bohdana Moučková a Alena
Milerová.
No, a protože se všichni snažili, jak nejvíce uměli, čekalo i na ty ostatní účastníky soutěže alespoň něco sladkého na zub. Všichni malí umělci automaticky získali
7% slevu na nákup školních aktovek, batohů a penálů
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Výherní obrázek Nikoly Pokorné a její
výherní batůžek. | Foto: Archiv MŠ

Výherní obrázek Ondřeje Drlíčka a jeho
výherní batůžek. | Foto: Archiv MŠ

Září 2015 | 19

v e-shopu brašničky.cz a na objednávky osobním odběrem ve Velké Bíteši po předložení
vykreslené omalovánky.
Za nabídku soutěže, její zprostředkování a pěkné odměny pro děti bychom touto cestou
chtěli poděkovat p. Pelánovi z OPTIMAL TWIN s.r.o. Velká Bíteš, Na Valech 512.
Myslím, že zapojení do této soutěže přineslo dětem kromě odměny i radost z dobře provedeného úkolu. Dětská radost je pro nás dospělé tou největší odměnou. Přejme si proto,
abychom se i v tomto školním roce mohli zapojit do podobných soutěží.
Dagmar Egerová za kolektiv MŠ U Stadionu

PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A VÝUKY JAZYKŮ
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace bude od 1.7.2015 - 31.12.2015 realizovat projekt v rámci
podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Podpora čtenářské gramotnosti a výuky jazyků“, reg. č.: CZ.1.07/1.100/56.1179. Celková finanční náročnost činí 360 825,- Kč a je
financována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Projekt je zaměřen na zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura jako jeden z prostředků ke zvyšování zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské
gramotnosti. Umožní získání a zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci
Čtenářských dílen ve výuce. Pro realizaci je možný nákup až 300 výtisků různých knih.
Projekt je také určen k podpoře výuky cizích jazyků. V průběhu jeho realizace dojde
během období červenec - srpen 2015 k absolvování krátkodobého intenzivního jazykového
kurzu v zahraničí třemi pedagogy školy.

Blanka Gaizurová, ředitelka Spec. ZŠ Velká Bíteš

PROJEKT „SPORT PRO VŠECHNY“
Projekt byl realizován v rámci dotačního programu Fond Vysočina
„SPORTUJEME 2014.“ Délka trvání projektu byla od dubna 2014 do
června 2015. Zaměřili jsme se na sportovní a tělovýchovné aktivity dětí
se specifickými vzdělávacími potřebami. O sportovní kroužek byl velký
zájem a pravidelně se 1x týdně zúčastňovali i žáci s těžší formou han-
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dicapu. Děti se podle svých schopností a dovedností zapojovaly do sportovních činností
a seznámily se i s méně tradičními aktivitami
(prvky jógy, relaxační techniky, masáže, společenský tanec, orientální tance). Pravidelnou
zájmovou činnost vhodně doplnilo i sportovní soustředění, které se konalo v krásném
prostředí blízko řeky Libochůvky na Ranči
u Bizona na Kutinách, a to dvakrát za realizaci
projektu. V průběhu konání kroužku a sporSportování u řeky Libochůvky. | Foto: Blanka Gaizurová
tovních soustředění si děti užily spoustu napětí
a očekávání (hledání pokladů - geocaching, jak přežít v divočině) i klasických her, soutěží
a samozřejmě odměn. Cílem projektu byly nejen sportovní aktivity, ale i rozvoj sociálních
dovedností a snaha ukázat dětem další možnosti trávení volného času.
Blanka Gaizurová, ředitelka Spec. ZŠ Velká Bíteš

PROJEKT „UČENÍ VENKU NÁS BAVÍ“
Projekt byl podpořen Fondem Vysočina v grantovém programu
s názvem ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014, určeném na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Realizace projektu
probíhala od 15. 5. 2014 - 30. 6. 2015 s celkovým objemem finančních prostředků 54.150,- Kč.
Školní projekt byl zaměřen na oblasti přírodní zahrady, lesní pedagogiky a odpadového
hospodářství s důrazem na plýtvání potravinami, vodou, půdou, získání certifikátu Přírodní
ukázková zahrada. Projekt se skládal ze čtyř hlavních aktivit.
Aktivita č. 1 - Založení lesní školky - v prostorách školní zahrady vznikla oblast s malými
semenáčky smrčků, které děti vypěstovaly ze semínek šišek nasbíraných v lese. V rámci této
aktivity byly nakoupeny metodické pomůcky pro lepší porozumění systému
společenstva lesa. Proběhl i seminář na
téma lesní hospodářství v prostorách
školy, který byl veden formou aktivního zapojení dětí a smyslového poznávání. Teď už děti ví, co skrývá les a jak
dlouho trvá, než vyroste strom, a proč je
třeba si lesa vážit.
Aktivita č. 2 - Vybudování úkrytu
pro živočichy „ hmyzí hotel“ a vybuBudování záhonu pro lesní školku. | Foto: Archiv školy
dování konstrukce pro nádrž na schra-

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Září 2015 | 21

ňování dešťové vody. Žáci se aktivně
zapojili do plánování hmyzího hotelu
a seznámení s materiály vhodnými do
přírodních zahrad. Samozřejmostí je
vedení žáků k hospodárnosti s pitnou
vodou.
Aktivita č. 3 - Certifikace přírodní
ukázkové zahrady, soutěže „Den ve
školní přírodní zahradě“. Školní souVzdělávání v ekolog. centru Ostrůvek. | Foto: Jitka Kalinová
těž s tématikou EVVO zapojila do aktivit nejen žáky II. stupně, ale úkoly plnili i ti nejmenší.
Aktivita č. 4 - Ochrana přírody v souvislosti s odpadovým hospodářstvím. Žáci absolvovali na toto téma vzdělávání v ekologickém centru Ostrůvek. Poznatky uplatnili při
kompostování a třídění odpadu. V rámci projektu byly pořízeny kompostéry a nádoby na
třídění odpadu. Proškoleni byli i pedagogové v rámci samostatného semináře, který proběhl v prostorách školy.
Blanka Gaizurová, ředitelka Spec. ZŠ Velká Bíteš

KULTURA
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ OPĚT
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
Tradičně Velkou Bíteš navštívil
v červenci Kinematograf bratří Čadíků, který je již druhým rokem plně
digitalizovaný. Na Masarykově náměstí se opět promítaly skvěle české
filmy. V úterý 21. 7. jako první nám
byla nabídnuta hudební pohádka
„TŘI BRATŘI“ z pera Jana Svěráka,
určená nejen pro dětského diváka.
Ve středu 22. 7. jsme zhlédli komedii „VEJŠKA“ režiséra Tomáše
Zaplněné Masarykovo náměstí. | Foto: Otto Hasoň
Vorla, která je volným pokračováním filmu „Gympl“. Ve čtvrtek 23. 7. návštěvníci letního kina mohli vidět skvělou komedii
od režiséra Tomáše Svobody „HODINOVÝ MANŽEL“ o čtyřech hráčích vodního póla,
kteří se po prohraném zápase ocitli opět na dně. Aby se zachránili, zkusili provozovat pochybnou živnost „hodinový manžel“. Jako poslední film se v pátek 24. 7. promítal téměř
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autobiografický snímek „FOTOGRAF“ v geniálním podání Karla Rodena, jakožto světoznámého českého fotografa Jana Saudka v režii Ireny Pavláskové.
Počasí bylo přímo ukázkové. Masarykovo náměstí bylo návštěvníky zcela zaplněno.
Jen poslední den se odpoledne objevila bouřka, ale večerní film se nakonec promítal bez
deště. Počasí nám opravdu přálo. Po čtyři dny byla návštěvnost mimořádná. Každý den
kinematograf navštívilo v průměru kolem 600 lidí.
Za tyto čtyři dny se na dobrovolném vstupném vybralo celkem 21.791,- Kč. Tento finanční
obnos bude věnován ve prospěch „Konta Bariéry“, jež je projektem „Nadace Charta 77“.
Občerstvení zajišťovala restaurace „Naše bítešská“, která nabízela návštěvníkům kuřecí a vepřové steaky, hamburgery a samozřejmě točené pivo a limonádu.
Již nyní se budeme snažit, aby do našeho města i v příští sezóně tento letní kinematograf
opět zavítal.
Informační centrum a Klub kultury

HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JAROSLAVA SKULY
Ve výstavní síni Klubu kultury ve
Velké Bíteši se od 7. září do 18. září
2015 uskuteční hodová výstava obrazů JAROSLAVA SKULY.
Autor obrazů, malíř Jaroslav Skula,
je rodák z blízkého Katova. Malování
se věnuje od dětství. Lásku k malování podědil po otci a strýci, kteří se
rovněž věnovali výtvarnému umění.
Nejdříve maloval vodovými barvami
a pak dlouhá léta temperami na soFoto: Archiv autora
lolit. Až po příchodu do výtvarného
kroužku ve Velké Bíteši začal malovat olejem na sololit a plátno.
Převážná část jeho tvorby je krajinomalba, ale najdou se i obrazy květin, vesnice a staré
stodoly. Další jeho zálibou je myslivost, a tak i spousta obrazů je s mysliveckou tématikou
(lovečtí psi, zvěř, ptáci, cesty a lesní zákoutí s bystřinami). Má za sebou výstavy společné i samostatné. Jeho obrazy byly k vidění např. ve Žďáře nad Oslavou, Brně, Tišnově,
Deblíně, Níhově a v Dolních Loučkách. Ve Velké Bíteši naposledy vystavoval v r. 2009
spolu se Zorkou Krupičkovou a Petrem Jabůrkem.
Slavnostní vernisáž bude za přítomnosti autora v pondělí 7. května v 17.00 hodin.
Hodová výstava bude prodejní a navštívit ji můžete v pondělí až pátek od 8.00 do 11.30
a od 12.00 do 15.30 hod., v sobotu 12. září od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli 13. září od
10.00 do 18.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Informační centrum a Klub kultury
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UNIKÁTNÍ KONCERT UNIKÁTNÍHO SOUBORU
Sametový hlas violoncella
miluji snad v jakémkoli žánru
– hladí v klasice, folkloru,
folku, jazzu, rocku… Když
mně kamarád před pár lety
nadšeně sděloval úžasné zážitky z koncertu Prague Cello
Quartet a navíc mi půjčil jejich CD, bylo jasné, že je jen
otázkou času, kdy si je bude
moci poslechnout i půlkruhové publikum. A stejně jasné
bylo, že tak mimořádné těleso
nám zahraje na mimořádném
koncertu sezóny. A protože
Slavný Montiho Čardáš pro jedno violoncello a Prague Cello Quartet
Zdroj: www.pcq.cz>>
o hodové sobotě je tolik akcí,
že je cti dbalý Bítešák sotva stíhá, dohodli jsme se, že koncert nám zahraje Prague Cello
Quartet ve čtvrtek 10. září v 18.30 hodin v kulturním domě.
Pražské cellové kvarteto tvoří čtyři mladí umělci, každý z nich je profesionálním violoncellistou, absolventem pražské hudební akademie. Všichni za sebou mají také studium hudby
v zahraničí a četné účasti na prestižních domácích i zahraničních soutěžích a festivalech.
Jan Zvěřina (1987) se narodil v Třebíči, hru na violoncello studoval na konzervatoři
v Brně, Praze, AMU a Universität der Künste v Berlíně. Hraje v Národním divadle a Doležalově kvartetu (12. sezóna BHP).
Petr Špaček (*1988) – rodilý Třebíčák, absolvoval Konzervatoř Praha, New England
Conservatory (Boston, USA), AMU Praha. Hrál jako sólista s FOK, SOČR, Pražskou
komorní filharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů, Moravskou filharmonií Olomouc
a dalšími.
Jan Zemen (*1985, Rychnov n. K.) absolvoval pardubickou konzervatoř, AMU, Hochschule für Musik Luzern. Hraje s Barocco sempre giovane a Kalliope trio Prague, učí na
pardubické konzervatoři a ZUŠ v Hradci Králové.
Ivan Vokáč (*1987, Strakonice) – absolvent pražské konzervatoře a AMU. Člen Lobkowicz tria, Escualo Kvintetu a České filharmonie.
Dohromady tvoří originální a v České republice zcela unikátní uskupení s názvem PRAGUE CELLO QUARTET. Toto kvarteto debutovalo na podzim roku 2006 v Praze v paláci
Žofín. Postupně vytvořili repertoár skladeb, přičemž každý z hráčů do souboru přinesl
své oblíbené melodie. Když si přečtete na webu (www.pcq.cz) jejich repertoárový list,
zjistíte, že na čtyři violoncella se dá zahrát cokoli - klasická hudba, jazz, evergreeny
Beatles, Queen, Metallica, ale i nesmrtelné filmové melodie.
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Jedním z cílů, které si Prague Cello Quartet vytyčilo, je přivést ke kvalitní hudbě posluchače každého věku a srozumitelnou cestou jim ukázat, že i klasická hudba se dá poslouchat s požitkem. Dělají to s dokonalou hudební profesionalitou, mladickým entuziasmem
a smyslem pro humor.
Věřím, že violoncellisté dobře naladí své nástroje a úplně nejlíp bítešské publikum.
Otto Hasoň

POZVÁNKA NA VÝSTAVU PŘÍRODA BÍTEŠSKA
Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace a Městské muzeum Velká Bíteš zve
zájemce o přírodu regionu na vernisáž výstavy výstupů projektu Příroda Bítešska, která proběhne v úterý 8. září 2015 v 17.00 hodin v Městském muzeu na Masarykově náměstí 5.
Těšit se můžete na fotografie z akcí realizovaných v rámci projektu Příroda Bítešska, na
hudební vystoupení, výtvarná díla, fotografie z žákovské fotosoutěže. Budete moci podiskutovat s autory letáků o ptácích, studánkách a motýlech Bítešska.
Přijďte i vy zhodnotit s námi projekt podpořený Fondem Vysočiny Kraje Vysočina, realizovaný od září 2014 do září 2015, do něhož se zapojilo již přes 700 účastníků.
Pavel Holánek za ZŠ Velká Bíteš

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 131:
Počátkem 15. století dům možná tvořil se sousedním domem čp. 130 jednu domovní
parcelu a byl počítán do náměstí. Ke konci 16. století byl již průkazně samostatný a držel
jej Valentýn Dočekal a po něm Matouš Dojka. V roce 1593 již pozůstalý dům v ceně
62 zlatých zakoupil Václav Kord. Pak v roce 1598 se stal držitelem domu Jan Příhoda,
který je tu doložen ještě k roku 1604. Někdy poté, každopádně před rokem 1626, „Kordovanský“ dům zpustl a zůstal neobydlen.
Až roku 1755 „Jejich Opatrnosti páni primátor, purkmistr a páni radní prodali jsou
grunt Maxovi Hrabíkovi, manželce a potomkům jeho [...] Poněvadž pak z gruntu stavěti
musí, tehdy jse jemu z ohledu nákladu ten grunt za 30 zlatých moravských, však bez závdavku, odprodává. Vejrunky bude povinen každoročně po 1 zlatým při každým soudě
skládati“. Krejčí Maxmilián Hrabík ovšem prodal „domek svůj, který z gruntu vystavěl,“
již roku 1760, „poněvadž pan Matěj Staněk, respektive tchán jeho, dům svůj v rynku
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[čp. 89] jemu podstoupil“. A tak
dům zakoupil Tomáš Kousal za
25 rýnských zlatých (tj. 21 mor.
zl. 30 kr.) hotově, což zřejmě odpovídalo vynaloženým nákladům
na stavbu, a dalších 30 moravských zlatých měl platit po vejruncích obci. Od Kousala pořídil
dům už roku 1765 za cenu 50 zlatých František Bartl. Následně
roku 1767 koupil „chalupu“ od
Bartla malíř Jan Nepomuk Gionima. Přijal tím závazek vyplatit
Dům čp. 131 v současnosti. | Foto: Jan Zduba
celkem 105 zlatých.
Gionima prodal „domek“ se zahradou již následujícího roku 1768, a to za 60 zlatých Polexině Točkové, později provdané za Matouše Kovaříka. Ta jej pořídila se záměrem, že později
připadne jejímu synovi tesaři Františku Mlejnkovi, což se skutečně stalo roku 1786. Dodejme,
že do této doby nebylo obci vyplaceno ještě nic z 30 zlatých vejrunků. Od Mlejnka pak v roce
1792 získal dům s několika polnostmi v ceně 312 zlatých 30 krejcarů jeho nastávající zeť tkadlec Jan Holík s Rozárou. Holík měl následně vyplatit svou švagrovou Lenoru 100 zlatými
a zajistit výměnek pro svého tchána. Jan Holík pak v roce 1828 postoupil dům s dvěma rolemi
v ceně 480 zlatých svému synovi Karlu Holíkovi, který měl poté vyplatit své čtyři sestry.
Roku 1836 Karel Holík prodal dům za 600 zlatých Václavu Oberreiterovi. Následně
roku 1846 nechala snad vdova Mariana připsat dům v ceně 720 zlatých svému novému
manželovi Josefu Bokrovi. V roce 1857 zřejmě vyženil dům v ceně 1200 zlatých Jan
Dufek. Od něho jej koupili roku 1860 za 1522 zlatých Martin a Antonie Zemánkovi.
Poté roku 1868 koupili dům za 1500 zlatých Jan a Žofie Hutkovi. A roku 1881 jej pořídili
Bedřich a Antonie Komárkovi za 2025 zlatých.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., fond Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 131, kn.
č. 11789, fol. 59, 60, 65, kn. č. 11793, fol. 79, 85, kn. č. 11795, fol. 447.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BRATR ANTONÍN BARTŮŠEK OSLAVIL 50. NAROZENINY
V pátek 3. července 2015 oslavil své 50. narozeniny bratr Antonín Bartůšek. Bratr Bartůšek se narodil ve čtvrtek 1. 7. 1965. V roce 1988 vstoupil do SDH Bezděkov, kde od
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roku 1995 pracuje ve výboru
sboru. Od roku 2000 vykonává funkci starosty sboru.
V roce 2000 se stává členem
i v okrskovém výboru. Pravidelně se zúčastňuje všech
akcí pořádaných hasiči,
a to akcí brigádnických i kulturních. Zúčastňuje se akcí na
zvelebení obce, oprav staré
hasičské zbrojnice, údržby
požární techniky a vodních
zdrojů. Rok co rok se jako
pořadatel zúčastňuje okrskoOslavenec spolu s kolegy. | Foto: Archiv SDH
vých plesů. Na poslední cestě
doprovází zemřelé bratry hasiče. Při příležitosti významného životního jubilea obdržel medaili „Za příkladnou práci“.
Drahý Toníku, z celého srdce Ti děkujeme za vykonanou práci u dobrovolných hasičů
v Bezděkově i v okrsku Velká Bíteš a ve prospěch veřejnosti.
Výbor hasičského okrsku Velká Bíteš

z mikroregionu
ZAJÍMAVÉ PRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ
V době, kdy nás chaotické tempo současného konzumního způsobu života strhává
ani nevíme kam, kdy papež František oslovuje lidstvo nečekanými apely na solidaritu
s těmi nejpotřebnějšími a nešetří kritikou světových finančních a kapitálových seskupení,
způsobujících nekontrolované rabování přírodního bohatství a rozvracení kdysi stabilních
režimů, jehož důsledkem jsou proudy azylantů zaplavujících Evropu, jsme se setkali ve
Velkém Meziříčí.
Přijel ze vzdáleného, pověstmi opředeného Islandu – on, Stanislav Doskočil, člověk,
který svůj profesní život – v protikladu k výše uvedenému - zasvětil postiženým dětem.
Setkali jsme se po mnoha letech a zavzpomínali na společnou práci v místní akční skupině
MAS Most Vysočiny, která navázala na činnost Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko. Protože jsem očekával zajímavé vyprávění o zážitcích a zkušenostech nejen z tohoto
severského ostrova, připravil jsem si diktafon a naše volné vyprávění zpracoval do formy
následujícího rozhovoru:
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Stando, mohl by ses stručně představit?

Narodil jsem se v Klatovech
v roce 1964 a tamtéž vystudoval strojní průmyslovku. Během
studia jsem hodně sportoval,
hráli jsme národní dorosteneckou ligu v basketbale. Jako sportovec jsem odešel v roce 1983
na vojnu do Dukly Dejvicích,
kde nás trénoval současný trenér
basketbalové ženské reprezentace Lubor Blažek. Po vojně mě
to už netáhlo zpátky do Klatov,
toulavá bota zabrala a tak jsem si
našel práci v Praze jako tepelný
technik na OPBH. A když jsem
se oženil, tak žena do Prahy nechtěla a odstěhovali jsme se do
Krkonoš, do Lomnice nad Popelkou, která je zvláštní tím,
Stanislav Doskočil. | Foto: Alois Koukola
že odtud pochází asi pět republikových olympioniků. Tam jsme žili 12 roků a tam také vznikly moje první kontakty
s vozíčkáři. Bohužel došlo k rozvodu, oženil jsem se podruhé a tak poznal Velké Meziříčí.
ISLAND - jak ses tam dostal?
Měl jsem smůlu, opět jsem se rozvedl, ztratil jsem rodinu, práci i bydlení.
To byl vlastně takový útěk. Ano. A jak jsi zjistil tuto možnost?
To by byla šílená story. V té době našel můj kamarád v novinách článek, že na Islandu
potřebují lidi na ryby, na lodě. Já jsem se nechtěl smířit s tím, že po rozvodu budu vidět syna, na kterého jsem byl hodně fixovaný, jednou za čas, tak jsem se rozhodl, že mu
zmizím z očí a budu s ním udržovat intenzivní kontakt na dálku. To se nakonec povedlo,
odjel jsem na Island, na ryby mě na štěstí nevzali a tak jsem si sehnal místo na farmě se
sedmdesáti krávami. To také nebylo ono a dostal jsem adresu na „Klub zdravotně postižených“. Přišel jsem na první trénink a oni se mě zeptali, zdali bych s nimi nechtěl jet na
turnaj s tím, že bych se staral o jednoho vozíčkáře. Po turnaji mi řekli, že jsou spokojení
a že by měli zájem spolupracovat se mnou i nadále a od další sezóny jsem už byl trenérem.
Sport, kterému se na Islandu s handikepovanými věnuješ, se nazývá Boča?
Ano. Boča (Boccia) je vhodným sportem pro tělesně postižené – vozíčkáře, a téměř
jediným sportem pro těžce tělesně postižené. Hrací plocha vychází z obdélníku 12,5 m
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x 6m a těch 6m je rozděleno na metrové boxy, takže 2,5 m na 1 m je box pro jednoho
hráče. A když hrají jeden na jednoho tak jsou uprostřed, jeden červený, druhý modrý.
Smyslem hry je umístit co nejvíce míčků své barvy, 6 červených nebo 6 modrých,
blíže bílému míčku - Jackovi, nežli je nejbližší míček soupeře. Celá hra je pro jednotlivce rozdělena do čtyř samostatných směn, v případě týmů do šesti směn. Každá směna
začíná vhozením Jacka do hracího pole za označenou výseč. Hráč, který vhodil Jacka,
se snaží dalším míčkem své barvy jemu co nejvíce přiblížit. Poté hraje soupeř. O dalším
pořadí hodů rozhoduje to, který z hráčů má svůj míček dále od Jacka. Vítězí hráč, který
má více míčků blíže Jackovi, než je nejbližší míček soupeře a tolik také ve směně získá
bodů. Body z jednotlivých směn se sčítají a celkově vítězí hráč, který během čtyř směn
nasbírá více bodů.
Dobře, a teď jsou nějaké soutěže, které vrcholí reprezentací?
U nás (ČR) ano, ale tam tak prozatím není. Oficiálně tam máme čtyři lidi,
ale oni neznají pravidla. To je naprosto hurá systém. Jenže když jsem byl v roce 2013
na mistrovství Evropy a ta vrcholová evropská organizace boči (BISET?) zvolila nového šéfa – Angličana, tak jsem mu říkal, žiji na Islandu, mám Islanďany rád, ale jsou
někdy zvláštní, třeba rádoby šéf reprezentace... A říkám, že bych to chtěl změnit s tím,
že založím nějakou paralelní soutěž, nebudu zasahovat do této, protože ono to nějak funguje a co funguje, není dobré měnit a ten Angličan mi řekl: My ti pomůžeme,
ale řekni mi jak. Říkám, zatím mě nech pracovat, říkat o peníze jsem nechtěl. V podstatě
musím vytvořit soutěž, kterou založím jenom na tom, že tam budou hrát pouze vozíčkáři.
Nebudu si hrát na jednotlivé kategorie, na to ještě nemáme dostatek lidí, ale pokusím se
integrovat jenom vozíčkáře a ty soutěže naplánovat tak, aby nezasahovaly do současných
turnajů, kde hrají i nevozíčkáři, což z mého pohledu trenéra boči je špatně.
A co jazyk, Angličtina?
No, samozřejmě když jsem odlétal, tak to, co jsem znal, bylo opravdu jen z „pouličních výuk“, já se Angličtinu ve škole nikdy neučil. Někdy si z toho dělám legraci, ale ono
to není daleko od pravdy. Když jsem tam přijel, tak jsem uměl opravdu říct jenom: „I am
looking for a job... Thank you“, no a ono stačí na těch prvních 14 dní, ale zase musím
říct, že jsem v podstatě strašně vděčný za to, co jsem mohl prožít, protože lidé s touto
zkušeností přestanou řešit zbytečnosti. Když čas běží a ubývá peněz, tak se potom řeší
jenom to nejdůležitější – to člověka změní, opravdu. Sedl jsem si v přístavu a uvažoval,
tak na zítřek ještě mám... a slíbil jsem si, že se do Čech nevrátím, pokud to jen trochu
půjde a vydržel jsem.
Jazyk, který nyní používáš je Islandština?
Ano, to musím. Když chci s nimi fungovat dál, tak musím, no a co je také zajímavé - oni
někteří postižení anglicky mluví, ty školy tam jsou na úrovni doby. S integrací postižených
do většinové společnosti mají zkušenosti neskutečně větší než my.
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Islandština patří mezi germánské jazyky, kterému z nich se nejvíce podobá?
Dánštině nejvíc. Norštině možná trochu. Se Švédy si také rozumějí. Třeba děkuji je
„tak“, skoro všude tam na severu. Ten slovní základ je podobný všem těm severským
germánským jazykům, třeba německy „danke“. Vím, že se Němci učí islandštinu snadněji. No a co je na tom jazyku zajímavé, že je to údajně jediný jazyk, který se neměnil.
Takže vzato hypoteticky, kdyby vstal z hrobu Islanďan mrtvý 1000 let, tak si budou
rozumět.
Jak na tebe působí ten sever – lidé, krajina, počasí, bílé noci...?
Myslel jsem si, že horší bude ta tma v zimě, ale zjistil jsem, že o něco horší je pro
mě světlo v létě. A sice ta tma, ať je jakákoliv a počasí v zimě je někdy nepříjemné,
fouká vítr, přesto se v tomto období zimního slunovratu na dvě tři hodiny rozsvítí,
není to za polárním kruhem, je to šedesátá rovnoběžka. Ale v období kolem letního
slunovratu - květen, červen, červenec, je pořád světlo, tam lidé nesvítí. Pouze kolem půlnoci se trošku sešeří, jako když je pod mrakem. A to je náročné na časovou
orientaci.
A Reykjavík?

Reykjavík je malý a v podstatě nemá šanci se někam rozrůst. Oni o tom sice
mluví, ale jednak je to přístav
a jednak nemá ani možnost
expandovat do okolí, protože
jsou na něj těsně nalepena satelitní městečka. Prostě jedeš
z Reykjavíku ven a najednou
jsi v jiném městě, jako třeba
Frýdek-Místek. Já si třeba
jdu pro noviny, dojdu za živý
plot a jsem v jiném městě,
jsou prostě nalepená na sebe.
Reykjavík. | Foto: Archiv Stanislava Doskočila
No a dbají na to, že to už není
Reykjavík, který i s těmi satelity má asi 250 000 obyvatel, zbytek je na severu a v dalších
městečkách na pobřeží.
Poznáváš také krajinu a přírodní bohatství ostrova jako jsou gejzíry, aj.?
To je zajímavá otázka. Jedna moje kamarádka je turistická průvodkyně, takže zná
všechny kopce, a když se tak spolu bavíme a ona řekne, byla jsem tam a tam a já netuším
kde to je a ona to pozná a řekne: „Samozřejmě, že nevíš, o čem mluvím“, no to nevím, ale
když mně to ukážeš na mapě, tak ti řeknu, kde je první bezbariérový záchod.
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O Islanďanech se vypráví všelicos, většinou v dobrém. Máš něco pikantního?
Třeba alkohol. V této oblasti alkoholu jsou amatéři. Islanďani nezvládají konzumaci - buďto jsou abstinenti nebo alkoholici. To člověk nepozná na první pohled.
Já jsem třeba měl borce, který chtěl sportovat, byl postižený, spadl někde na záda,
měl pochroumanou páteř. Na druhý trénink přišel pozdě a na třetím z něho táhl alkohol. Přišel za mnou šéf a říká – ty sis ho přivedl, tak si ho vyhodíš. Bez nějaké omluvy,
že to příště neudělá – tam žádné příště není. A proto přes týden Islanďané běžně nepijí,
bary jsou prázdné, no a jak začne víkend – málokdo má jinou zábavu. Ale pozor! První
víkend v srpnu - to jsme asi jediný národ na světě, který slaví svátek alkoholiků. To
ze solidarity s alkoholiky „chlastají“ v podstatě všichni. Musel jsem se nadechnout,
když mě to kolegyně vysvětlovala. To pijí všichni i ti co nepijí, aby prý věděli jaké to
je. To jsou největší tržby.
Co se týče sportu, tak mě Islanďané překvapili perfektní hrou v naší společné kvalifikační skupině na mistrovství Evropy v kopané. Vím, že hrají vynikající házenou,
ale tohle! Dokonce porazili i Holanďany. Myslíš, že je to náhoda?
Jestli vzpomínáš, jak s těma Chorvatama hráli tu baráž, tak to bylo ještě překvapení. Je to asi tím angažováním švédského trenéra. On dostal dlouhodobou smlouvu,
možná ji nemá ani ohraničenou, a když se povede nalajnovat něco Islanďanovi na
několik let dopředu a udržet ho na uzdě, tak je dobrej. Já je trošku sleduji, teď už
to nebyla náhoda. Jak oni už byli rozjetí, tak jsem tušil, že se „s vámi“ poperem.
Když se blížil termín zápasu, tak se mě ptali někteří moji zdejší přátelé, jak to vidím
a já jsem říkal, nechme stranou, jaký má kdo pas – myslím, že domácí vyhrají
o gól – 1: 0. (Pozn. autora: Následuje něco pro „fajnšmekry):
K tomu se váže ještě jedna historka: Jedna moje kamarádka je oficiální tlumočnice
– je to Češka a učí třeba i čínštinu, ona je velmi chytrá ženská. A UEFA má údajně
v pravidlech, že na těch tiskovkách musí být tlumočník. No a oni ji zavolali, protože má
uznanou kvalifikaci, ale fotbalu vůbec nerozumí. A říká mně: „Já jsem se byla podívat
na ten první „díl“, abych pochopila smysl hry, vím, že se kope do míče a jedna strana se
snaží trefit síť.“ No, a tak jí říkám: „S takovým vybavením jsi šla tlumočit.“ Pokračovala:
„Ten švédský trenér mluví pouze anglicky a Islandštinu mu odpouští. Vrba sice rozumí,
ale není to extratřída, takže tlumočník se hodil. Přišla jsem do situace, kdy se ti Islanďané
ptali na nějakou situaci, jestli byl či nebyl ofsajd. No a řekli větu, které ten Vrba nerozuměl.“ No a ta naše tlumočnice přeložila „ofsajd“ jako, že „stál z vnější strany“ a vznikla
věta, která vůbec nedávala smysl. A závěr byl takový, že mně říkala: „Já jsem tam byla
normálně za „krávu“, já už tam nejdu, ať si fotbal tlumočí někdo, kdo kope do míče...“.
Stando, vraťme se ještě k tvé současné práci, lépe řečeno k tvému poslání. Jaké máš
plány?
Něco jsem již nastínil, když jsme hovořili obecně o boči. S islandským pasem se
snadno cestuje. Island je na to snad nejlepší země na světě, my nemáme víza nikam,
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nemáme armádu. Islanďané si vyberou zemi a letí. No a příští rok je paralympiáda
v Riu a já bych se jí chtěl účastnit. Jel bych tam na zkušenou pouze sám, protože
jsem přišel na to, že je lepší si sednout na dvě kafé, než posílat padesát E-mailů.
Když jsem byl v Portugalsku, tak jsem tam potkal Turky a Turecko bylo první zemí,
které mě uznala jako šéfa Boči na Islandu. Jenom díky mně s námi komunikují a podobně i Poláci. Teď se vlastně nebudu vracet hned domů na Island, ale letím do Polska
na tři dny – říkám tomu pracovní týden.
Ještě něco mám v plánu: Jsme rarita, máme tam slepého chlapce. Aby slepý hrál
boču je blbost. Když to řeknu nějakému trenérovi, tak se chytá za hlavu, protože ty
míčky by musely vydávat zvuk, aby on se mohl orientovat. Přesto jsem toho kluka
zkoušel a snažil jsem se udělat nějaký kompromis, abych mu nebránil házet míčkama,
když z toho má radost. A tak jsem začal vysvětlovat – aby slepý hrál boču to je naopak
originální nápad, je to možná i skvělý nápad, nikde to nemají... Budeme první na světě,
jestli budeme hrát boču se slepýma, ale úplně jinak, než to děláme. Tak jsem jim navrhl
systém, se kterým mi musí pomoci, který já sám nedokážu. Že by ten slepý dostal nějakou tabulku, podobně jako Braillovo písmo a tam budou špendlíky – jednoho tvaru budou modré, druhého tvaru červené a bílý bude výrazně odlišný. A on sám vyhodnotí tu
situaci a řekne, zvol mě tady a sám může zkoušet různé herní varianty. Tady je ta bílá,
tady je nějaká jiná, může zkoušet mířit a vymýšlet svou strategii. Zatím mám pouze
jednoho slepého hráče, ale potřeboval alespoň dva, tři - uvidíme. Když je to nadchne,
tak bude Island nositelem nového sportu.
Stando, klobouk dolů před tím, co děláš. Nejenže usnadňuješ život postiženým dětem, ty jim dokonce
umožňuješ sportovat a navíc jsi příkladným vyslancem našeho národa na dalekém Islandu. Proto přijmi
poděkování a přání mnoha úspěchů také od našeho bítešského Zpravodaje!

Alois Koukola

SPORT
PŘIJĎTE MEZI NÁS
Prázdniny uběhly jako voda a sportovní hala čeká opět na přivítání sportovců.
I v době relativního klidu – červenci a srpnu – některé oddíly využívaly halu. Během
měsíce srpna proběhla soustředění oddílů juda, moderní gymnastiky a volejbalu.
Po nejnutnějších opravách jsme tedy připraveni na novou cvičební sezónu. Největší
obavy máme z podlahy ve sportovní hale, kde jsou problémy. Podle znaleckého posudku je to na výměnu nové podlahy. Problém jsou však finance, které není v našich
silách pokrýt. Snažíme se o získání dotací, ale bohužel pro sport zatím nejsou žádné.
Tento problém musíme akutně řešit, jinak bychom museli sportovní halu uzavřít.
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Tradičně začínáme naplno provoz po bítešských hodech. Rozvrh provozu bude uveřejněn ve vývěsce TJ a na stránkách TJ Spartak www.tjsp.cz.
Oddíl moderní gymnastiky zahajuje cvičení od 7. září 2015. Trenéři i cvičitelé se
sejdou začátkem září na informativní schůzce, kde se doladí rozvrh cvičebních hodin. Do sportovní haly zveme cvičence všech věkových kategorií – od 2 let až po
seniory. Cvičení rodičů a dětí se zaměřuje na prostorovou orientaci a pomocí her se
učí zvládnout jednoduché cviky. Oddíl MG pokračuje v náboru nových gymnastek,
pokročilé gymnastky již znají svůj program. Od této sezóny máme v plánu znovu
otevřít oddíl Sportovní gymnastiky. Tradiční oddíly – judo, stolní tenis, florbal,
sálová kopaná, zdravotní tělocvik a volejbal již mají své příznivce. Florbal, stolní tenis
a volejbal znovu otevírá přípravky pro svoji činnost. Cvičitelé i trenéři absolvují různé
metodické školení a semináře, což zvyšuje kvalitu cvičení. V pohybu cvičenci nachází nástroj na upevnění zdraví a naplnění životního stylu moderního člověka. Náplň
jednotlivých oddílů je pestrá, věříme, že veřejnost některá sportovní činnost zaujme
a rozšíří naše řady. Pokud mládež povedeme ke sportování, rozhodně to bude přínos
pro jejich zdraví, než čas trávit u počítačů. Vedoucím oddílů přeji, aby jejich elán
vytrval, a tím pomohli zabezpečit plynulý chod naší tělovýchovné činnosti. Za tento
přístup jim patří dík a uznání.
Tak tedy neváhejte a přijďte mezi nás!
Hana Holíková, za TJ Spartak

OSTATNÍ
PODĚKOVÁNÍ MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ
V červenci se uskutečnilo setkání seniorů a zástupců Mysliveckého sdružení ve Velké
Bíteši.
Setkání se koná každý rok na myslivecké chatě, stále se dozvídáme něco nového, opékáme špekáčky a posloucháme povídání myslivců - není to jenom o lovení zvěře, ale také
o jejich práci v lese, kterou dělají ve svém volném čase a která nikdy nekončí. O přírodě,
ale také o pytlácích a lidech, kteří jejich práci ničí.
Děkujeme za pozvání, za čas, který jste nám věnovali, a také za občerstvení, které jste
pro nás připravili.
Seniorklub, Velká Bíteš

SOLNÁ JESKYNĚ VE VELKÉ BÍTEŠI BUDE OPĚT V PROVOZU
Pobyt v naší solné jeskyni má obrovský význam pro lidi, kteří jsou v zaměstnání
pod stálým stresem a psychickým napětím. Pobyt u nás jim napomáhá k vytvoření
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vnitřního pokoje. Účinky naší solné jeskyně úplně nahrazují klimatické podmínky
přímořských oblastí. Jak často solnou jeskyni navštívit? U zdravotních problémů
(astma, alergie, choroby srdce, zápal plic, záněty) se doporučuje alespoň 10 návštěv
(5 v co nejkratší době, následně 1 – 3 krát týdně). U zdravých jedinců 1 – 2 krát
týdně. Příznivé působení na lidský organizmus se projeví po třech až pěti pobytech
v inhalační solné jeskyni. Pět 45ti minutových relaxačních kúr v příjemné atmosféře
jeskyně se vyrovná týdennímu pobytu u moře v době po bouřce, kdy je ovzduší v přímořské oblasti nasycené velkým množstvím jódu. Teplota v jeskyni je okolo 20°C.
Jeskyni mohou využívat všichni bez ohraničení věku. Léčivá sůl nezpůsobuje žádné
zdravotní problémy.
Nově také budeme pořádat pravidelné akce.
CVIČENÍ PRO ŽENY - každé pondělí od 15.00 do 16.00 hodin. Permanentka
12 lekcí 1440 Kč. Úvodní hodina 14. 9. 2015 (z důvodu omezené kapacity je nutná
rezervace předem).
S sebou: pohodlné oblečení, podložku na cvičení, bílé ponožky. Cvičení je zaměřené na správné dýchání, posílení a protažení svalů, odstranění chybného držení těla
a bolestí zad. Fyzickou náročnost si každý volí sám, a proto je určeno pro všechny
věkové kategorie.
CVIČENÍ PRO DĚTI S MAMINKOU/TATÍNKEM - každou středu od 15.00
do 16.00 hodin. 1 dítě + rodič permanentka 12 lekcí 1440 Kč. 2 děti + rodič permanentka 12 lekcí 1920 Kč. Cvičení je určeno pro děti ve věku 1,5 – 4 let, pouze za
přítomnosti rodiče. Úvodní hodina 16. 9. 2015 (z důvodu omezené kapacity je nutná
rezervace předem). S sebou: pohodlné oblečení, podložku na cvičení, bílé ponožky.
Pro děti jsou připraveny dechová cvičení, hudebně - pohybové hry, logopedické
hříčky a říkanky.
RELAXACE V SOLNÉ JESKYNI - každou středu od 19.50 do 20.50 hodin.
Permanentka 12 lekcí 1320 Kč. Úvodní hodina 16. 9. 2015 (z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem). S sebou: pohodlné a teplejší oblečení, pro zimomřivější doporučuji teplé ponožky.
Předcvičovat nám bude Blanka Vafková. Předem je nutná rezervace na tel. 775
280 990 Iveta Božková, adresa: NA STARÉ POŠTĚ, Masarykovo nám. 88, Velká
Bíteš – 2.patro
Iveta Božková

CO SE TO JEN DĚJE SE SVĚTEM?
Když si povídám s přáteli a známými, často se rozhovor stočí k tomu, co se v poslední době děje ve světě. Lidé jsou znepokojení tím, co vidí ve zprávách – válečný
stav na Ukrajině, hrozba terorismu, situace kolem islámského státu, přílivu uprchlíků, v tuzemsku nás trápí nezaměstnanost, situace v politice, narůstající byrokracie a další nepříjemné věci. Jsou z toho cítit obavy z budoucnosti a bezmoc cokoli
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s tím udělat. Možná vás trápí podobné starosti, i já se jim někdy těžko bráním.
Víte, že v Bibli se o dnešní situaci ve světě píše? O tom, že budou války,
různé ekologické problémy, kriminalita, neúcta mezi lidmi a podobné věci. Je to tam
napsáno proto, aby věřící byli připraveni na to, co se bude dít. Tím to ale nekončí,
v Bibli je také návod na to, co má člověk v takové době dělat, aby nemusel prožívat
strach a nejistotu. Je tam uvedeno i to, jak bude vše pokračovat…
Pokud budete mít zájem si o výše uvedeném nebo třeba i jiném tématu popovídat,
ráda bych vás pozvala na naše bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou
neděli v měsíci v 17. hodin v učebně v prostorách Klubu kultury na Masarykově
náměstí č. 5 v 1. patře.
A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní,
krátké zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která
vás zajímají, u drobného občerstvení.
Věra Pokorná, za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 20/2015 KONANÉ DNE 22. ČERVNA 2015
• 2/20/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 19/2015 ze dne 8. 6. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 22. 6. 2015
• 3/20/15/RM – rozhoduje provést v bytě č. 3 na adrese Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš, opravu
plísní napadených povrchů konstrukcí a novou výmalbu v souladu s předloženým odborným posudkem
a dále celkovou opravu koupelny i výměnu všech vnitřních parapetů v rozsahu dle předložených rozpočtů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 4/20/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Radnice Velká
Bíteš – zadní budova, stavební úpravy a přístavba“ se zhotovitelem KROS – stav, a.s., Körnerova 7,
602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se mění předmět plnění, navyšuje cena díla a prodlužuje termín
dokončení díla v celém rozsahu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 7. 2015
• 5/20/15/RM – rozhoduje
a) uzavřít smlouvu o nájmu pozemku p.č. 2288/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 548
m2 a části pozemku p.č. 4651 orná půda o výměře 1161 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok,
b) uzavřít smlouvu o nájmu částí pozemku p.č. 4653 orná půda o výměře 780 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok,
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c) uzavřít smlouvu o nájmu částí pozemku p.č. 4655 orná půda o výměře 336 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 6/20/15/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Košíkov finanční příspěvek ve výši 2.000
Kč na dětský den 28. 6. 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 7. 2015
• 7/20/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku PKV BUILD s.r.o., Senožaty 284,
394 56 Senožaty, IČ: 281 49 785 na „Vypracování průkazů energetické náročnosti budov města
Velká Bíteš“ za cenu 181.720 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 7. 2015
• 8/20/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Progrant, s.r.o., Vršovická 796/37, 101 00
Praha, IČ: 269 43 131 na vypracování žádosti o dotaci a zadávací dokumentace pro soutěž na dodavatele projektu „Posílení kapacity pro sběr bioodpadu a kovového odpadu ve Velké Bíteši“ za cenu
92.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 7. 2015
• 9/20/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku „Vnitřního vybavení
zadní budovy radnice, Velká Bíteš“ se zhotovitelem Michalem Vavřinou, Zmola 184, 595 01 Velká
Bíteš, IČ: 871 00 240, kterým se prodlužuje termín dokončení dodávky a poskytuje záloha.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 7. 2015
• 10/20/15/RM – bere na vědomí předložené připomínky k případnému odprodeji bytů v domě č.p.
280.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 11/20/15/RM – ve věci žádosti o provedení zpevnění místní komunikace na pozemku parc. č. 5597
v k.ú. Holubí Zhoř pověřuje odbor majetkový jednáním na Krajském pozemkovém úřadu pro Kraj
Vysočina ve věci dořešení zpevnění této cesty, která byla vytyčena v rámci pozemkových úprav.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 12/20/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na zhotovení projektu na dobudování chodníku v ulici Lánice a odvodnění lokality od zhotovitele Ing. Jana Mikuláštíka, IČ 41561163, Štefánkova 23, 602 00 Brno za cenu 47.700 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 13/20/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče “David“ spol. s r.o., Lánice č.
p. 311, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 155 45 130 a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo na akci
„Modernizace hygienického zařízení MŠ U Stadionu, Velká Bíteš, 2. část“ za cenu 244.855 Kč
bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 7. 2015
• 14/20/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti 2+1 v domě č.p. 67,
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 7. 2015, nájemné snížené o 30 %,
na dobu 1 roku do 30. 6. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 15/20/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 17 o velikosti 1+kk v DPS Velká
Bíteš, Družstevní 584. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 7. 2015, nájemné 37 Kč/m2/měsíc, na dobu
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1 roku s tím, že si může nájemce požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách. Současně rozhoduje o ukončení nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu U Stadionu 475C, Velká Bíteš dohodou ke dni
30. 6. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 16/20/15/RM – souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající
byt, který užívá za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Lánice 42, Velká Bíteš; souhlas je udělen
na dobu jednoho roku.
RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, který užívá
za účelem bydlení ubytovací zařízení Březka 30, Velká Bíteš; souhlas je udělen na dobu tří měsíců.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2015
• 17/20/15/RM – schvaluje Pravidla o pronájmu bytů ve vlastnictví města Velká Bíteš s účinností
od 1. 7. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 18/20/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcných darů Mateřskou školou Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4105/15.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 30. 6. 2015
• 19/20/15/RM – revokuje usnesení č. 11/19/15/RM ze dne 8. 6. 2015, které zní: „rozhoduje poskytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z rozpočtu města na rok 2015 ve výši Kč 49.922,a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.“
tak, že ho nahrazuje usnesením ve znění:
- rozhoduje neposkytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z rozpočtu města na rok 2015
dle jeho žádosti ve výši Kč 49.922,- z důvodu, že pořízením, údržbou a obnovou krojů pro všechny
věkové kategorie, financovaných z rozpočtu města, bude pro následující období pověřeno Informační
centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2015
• 20/20/15/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 201430,
kterým se prodlužuje termín pro čerpání a předložení vyúčtování dotace do 31. 12. 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2015
• 21/20/15/RM – rozhoduje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na základě
závěru hodnotící komise přijmout cenovou nabídku uchazeče COLAS CZ a.s., provozovna Žďár nad
Sázavou, Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 261 77 005 a uzavřít s ním předloženou
smlouvu o dílo na akci „Oprava cest v místních částech města Velká Bíteš“ za cenu 759.332 Kč bez
DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 7. 2015
• 22/20/15/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o nočním klidu.
odpovědnost: tajemnice termín: 31. 8. 2015
• 23/20/15/RM – podporuje iniciativu měst Mimoň, Skuteč a Třešť o vytvoření dalších obcí s rozšířenou působností, která byla předmětem setkání zástupců měst dne 22. 6. 2015 ve Skutči, a pověřuje
starostu města zastupováním města Velká Bíteš v uvedené záležitosti.
odpovědnost: starosta termín: průběžně

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Září 2015 | 37

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 21/2015 KONANÉ DNE 7. ČERVENCE 2015
• 2/21/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 20/2015 ze dne 22. 6. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 7. 7. 2015
• 3/21/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 9/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2015
• 4/21/15/RM – bere na vědomí možnost využití prostor v 2. NP domu Masarykovo náměstí č.p.
5 ve Velké Bíteši Městským muzeem v případě uvolnění prostor Informačním centrem a Klubem
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: rada města termín: 7. 7. 2015
• 5/21/15/RM – rozhoduje uzavřít s paní Andělou Dvořáčkovou, IČO: 12705217, Vlkovská 385,
595 01 Velká Bíteš, předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru číslo 103 v domě
č.p. 84 na adrese: Masarykovo náměstí 84, 595 01 Velká Bíteš.
Rada města rozhoduje uzavřít s paní Evou Gášpárovou, IČO: 75268671, Sadová 511, 595 01 Velká
Bíteš, předloženou smlouvu o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je nebytový prostor číslo
103 v domě č.p. 84 na adrese: Masarykovo náměstí 84, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 6/21/15/RM – bere na vědomí žádost o zprůjezdnění účelové obecní komunikace na p.č. 526
a části p.č. 524/1 v k.ú. Velká Bíteš,
- konstatuje, že průjezdnost a průchodnost p.č. 526 a části p.č. 524/1 v k.ú. Velká Bíteš je vlastníky
rodinného domu č.p. 591 v k.ú. Velká Bíteš zajištěna na základě písemného požadavku města č.j.
MÚVB/6203/14/MAJ/KUD ze dne 15.9.2014,
- nesouhlasí se změnou rozsahu užívání části pozemku p.č. 524/1 o výměře 519 m2 v k.ú. Velká Bíteš
nad rámec uzavřené nájemní smlouvy č. 126 N 03/51 ze dne 1. 10. 2003 a se zřízením přístupové
cesty přes tento pozemek k pozemku p.č. 522 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví žadatele
- pověřuje odbor majetkový ohrazením pozemku p.č. 524/1 při pozemku p.č. 522 v k.ú.
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 7/21/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít bezúplatně a na dobu neurčitou smlouvu
o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi
- městem Velká Bíteš jako oprávněným z věcného břemene
- povinným z věcného břemene a vlastníkem pozemku p.č. 1327 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš
- povinným z věcného břemene a vlastníkem pozemku p.č. 2542/1 trvalý travní porost v k.ú. a obci
Velká Bíteš
spočívající v uložení a provozování jednotného kanalizačního řadu a dešťové kanalizace včetně provádění jejich údržby a oprav v rozsahu dle geometrického plánu č. 2184-40/2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 8/21/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit část pozemku p.č. 4083/1 orná
půda o výměře 2140 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
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• 9/21/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů Základní uměleckou školou,
Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4855/15.
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31. 8. 2015
• 10/21/15/RM – bere na vědomí sdělení ředitelek mateřských škol ve Velké Bíteši o stanovení výše
úplaty za předškolní vzdělávání.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: průběžně
• 11/21/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4889/15.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 8. 2015
• 12/21/15/RM – souhlasí se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu dětí, a to 126 v mateřské škole
a 126 stravovaných ve školní jídelně, včetně odloučeného pracoviště MŠ Lánice 300, Velká Bíteš, jejichž
činnosti vykonává právnická osoba s názvem Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace do rejstříku škol a školských zařízení s termínem od září 2015, nejpozději od 30. 9. 2015.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 9. 2015
• 13/21/15/RM – souhlasí se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu stravovaných osob ve
školní jídelně na 320, jejichž činnosti vykonává právnická osoba s názvem Mateřská škola Velká
Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace do rejstříku škol a školských zařízení s termínem od
září 2015, nejpozději od 30. 9. 2015.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 9. 2015
• 14/21/15/RM – rozhoduje uzavřít licenční smlouvu VP_2014_234971 o veřejném provozování
hudebních děl s organizací OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Č. Armády
786/20, Praha 6.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 7. 2015
• 15/21/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace na ochranu
obecního majetku ZZ 01263.0013.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 7. 2015
• 16/21/15/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku společnosti Elephant smile cz
s.r.o., Ježov 75, PSČ 69648 na dodávku nábytku do 2.NP mateřské školy v ulici Lánice č.p. 300 za
nabídkovou cenu 298.358 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2015
• 17/21/15/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje:
- nákup užitkového vozidla Renault Trafic za cenu do 350.000 Kč bez DPH
- výměnu vrat v areálu TS objekt dílen včetně instalace 1 ks pomocných vrat k hale třídičky plastů
a papíru za cenu 342.789 Kč bez DPH.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 9. 2015
• 18/21/15/RM – rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš, IČ: 00295647, Masarykovo nám.
87, 595 01 Velká Bíteš a spol. NET4GAS, s.r.o., IČ: 272 60 364, Praha 4 – Nusle, Na Hřebenech II
1718/8, PSČ 140 21 v souvislosti se stavbou „Monitoring a dálkové ovládání 10xTU VUD“ předloženou Smlouvu o výjimce z ochranného pásma lesa vztahující se k p.č. 414 lesní pozemek v k.ú.
Košíkov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
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• 19/21/15/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru
v domě Masarykovo náměstí č.p. 86 ve Velké Bíteši s nájemcem paní Janou Doubkovou ke dni 31. 7.
2015 a současně rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout uvedený nebytový prostor.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 20/21/15/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu s převodcem
Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 7. 2015
• 21/21/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova
2, 602 00 Brno, IČ: 60725681 na projekční práce akcí „Přístavba Kulturního domu Velká Bíteš“ za
celkovou nabídkovou cenu 167.000 Kč bez DPH a „Kulturní dům Velká Bíteš – koncepční návrh
modernizace vnitřního vybavení a řešení KD“ za celkovou nabídkovou cenu 50.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 22/21/15/RM – bere na vědomí předložený záměr společnosti OC HRADBY s.r.o. o plánované
výstavbě obchodního centra Velká Bíteš na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš a pověřuje starostu
k vypracování stanoviska města k uvedenému záměru a jeho zaslání společnosti OC HRADBY s.r.o.
odpovědnost: starosta termín: 31. 7. 2015
• 23/21/15/RM – bere na vědomí žádost společnosti EYEMAXX Development GmbH, o.s. o vyjádření
k možnému projektu obchodního centra ve Velké Bíteši a pověřuje starostu odpovědí na uvedenou žádost.
odpovědnost: starosta termín: 31. 7. 2015
• 24/21/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti JCZ, s.r.o., Maršovice 92, 592 31
Nové Město na Moravě, IČ: 26908930 na opravu povrchu komunikace v ulici Lipová ve Velké Bíteši
za nabídkovou cenu 133.189 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 22/2015 KONANÉ DNE 20. ČERVENCE 2015
• 2/22/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 21/2015 ze dne 7. 7. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 7. 7. 2015
• 3/22/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 10/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2015
• 4/22/15/RM – rozhoduje zadat zpracování projektové dokumentace na odvlhčení zdiva Kulturního
domu ve Velké Bíteši, místní část Holubí Zhoř a připravovat realizaci akce na rok 2016.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 18. 8. 2015
• 5/22/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/5205/15.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 8. 2015
• 6/22/15/RM – rozhoduje uzavřít předložený Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2015 na
zpracování Průkazů energetické náročnosti budov se zhotovitelem PKV BUILD s.r.o., Senožaty 284,
396 01 Humpolec, IČ: 281 49 785.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
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• 7/22/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na dodávku systému protiradonových opatření
v rozsahu dle projektu „RADONOVÁ DIAGNOSTIKA, TECHNICKÝ POPIS, VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE A ROZPOČET OCHRANY STAVBY PROTI PRŮNIKU RADONU Z PODLOŽÍ“,
vyprac. Mgr. Michal Sochor, RADONtest s.r.o., Na Nivkách 420, 674 01 Třebíč, 06/2015, včetně
mezioperačního a kontrolního měření radonu od zhotovitele RADONtest s.r.o., Na Nivkách 420, 674
01 Třebíč, IČO: 27690482 za cenu 870.860,00 Kč bez DPH (1.053.741,00 Kč včetně DPH) v režimu
výjimky z pravidel veřejných zakázek, za podmínky, že na uvedená protiradonová opatření bude ze
strany Ministerstva financí potvrzeno poskytnutí dotace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 8/22/15/RM – rozhoduje odepsat z účetnictví města pohledávku po zemřelém bývalém nájemci
bytu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 9/22/15/RM – doporučuje ZM nepřijmout nabídku na úplatný převod budovy č.e. 85 stavba pro
rodinnou rekreaci na p.č. 1490/3 v k.ú. Březské, obec Březské za cenu 700.000,- Kč z jejího vlastnictví do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 10/22/15/RM – rozhoduje
a) uzavřít s Moravským rybářským svazem, MO Velká Bíteš, IČ: 00557358, se sídlem Masarykovo nám. 86, Velká Bíteš předloženou dohodu o ukončení nájmu pozemku p.č. 111 vodní plocha,
rybník v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš
b) zveřejnit záměr pachtu pozemku p.č. 111 vodní plocha, rybník o výměře 1525 m2 a části pozemku p.č. 369/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m2 vše v k.ú. Jindřichov
u Velké Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 11/22/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Radnice
Velká Bíteš – zadní budova, stavební úpravy a přístavba“ se zhotovitelem KROS – stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se mění předmět plnění a snižuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 7. 2015
• 12/22/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí dotací:
FV01184.0102 a FV01184.0090 z Fondu Vysočiny.
odpovědnost: odbor správní termín: 25. 7. 2015
• 13/22/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu s Ing. Alešem Janouškem, IČ 68062206,
Lesní 2119/17, 594 01 Velké Meziříčí, na realizaci webových stránek města Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor správní termín: 25. 7. 2015
• 14/22/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš prodat
- bytovou jednotku č. 275/7 v budově č.p. 275 bytový dům na p.č. 794 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 85/1000,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny min. za cenu dle znaleckého posudku se
splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
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• 15/22/15/RM – rozhoduje uzavřít předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zídka
a oplocení, ul. Pod Hradbami, Velká Bíteš“ se zhotovitelem ATIKA - LYSÝ, s.r.o., Velké Meziříčí,
Zahradní 992, kterým se zpřesňuje technologie provádění díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 16/22/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.2 se zhotovitelem firmou KROS – stav, a.s.,
Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 26227657 na akci „MŠ Lánice č.p. 300, Velká Bíteš – II. ETAPA
(Snížení energetické náročnosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš a Vnitřní stavební úpravy)“,
kterým se navyšuje cena díla o 912.759 Kč bez DPH a mění se termín dokončení díla na
23. 9. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2015
• 17/22/15/RM – rozhoduje uzavřít:
a) dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 301 v domě č.p. 548, U Stadionu, Velká Bíteš
s nájemci ke dni 31. 7. 2015
b) nájemní smlouvu k bytu č. 301 v domě č.p. 548, U Stadionu, Velká Bíteš na dobu určitou
od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016, s notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti, nájemné
60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 18/22/15/RM – rozhoduje uzavřít s nájemkyní bytu předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU
A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 19/22/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti 1+0 v domě č.p. 84,
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016, s notářským zápisem
s doložkou přímé vykonatelnosti, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 20/22/15/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu pozemku p.č. 1194/2 ostatní plocha,
manipulační plocha v k.ú. a obci Velká Bíteš ke dni 31.07.2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 21/22/15/RM – bere na vědomí „Stížnost na obtěžování provozem bioplynové stanice Velká Bíteš“ podanou dne 7. 7. 2015 a „Stížnost na neúnosný zápach způsobený provozem bioplynové stanice
Velká Bíteš“ podanou dne 8. 7. 2015 s tím, že starosta města písemně upozorní provozovatele bioplynové stanice na případné sankce dle uzavřené smlouvy o spolupráci v případě opakování negativních
vlivů provozování bioplynové stanice na obyvatele města.
odpovědnost: starosta termín: 31. 7. 2015
• 22/22/15/RM – rozhoduje stanovit pracovní dobu pro veřejnost na Městském úřadu Velká Bíteš
s účinností od 3. 8. 2015 takto:
Pondělí 08.00 hodin – 11.30 hodin, 12.30 hodin – 17.00 hodin
Úterý
08.00 hodin – 11.30 hodin, 12.30 hodin – 14.30 hodin
Středa 08.00 hodin – 11.30 hodin, 12.30 hodin – 17.00 hodin
Čtvrtek neúřední den
Pátek
08.00 hodin – 11.30 hodin, 12.30 hodin – 14.30 hodin
odpovědnost: tajemnice termín: 3. 8. 2015
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• 23/22/15/RM – rozhoduje schválit předložené Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic
pozemků týkající se pozemku p.č. 1029 lesní pozemek v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 24/22/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Technické služby Velká Bíteš
spol. s r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení v části ulice Nová čtvrť ve výši 220.758 Kč bez DPH
a uzavřít s ní smlouvu na předmětné práce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 23/2015 KONANÉ DNE 10. SRPNA 2015
• 2/23/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 22/2015 ze dne 20. 7. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 10. 8. 2015
• 3/23/15/RM – bere na vědomí reakci Mgr. Jany Vildumetzové, náměstkyně ministra vnitra pro
řízení sekce veřejné správy na žádost vzešlou z jednání zástupců měst a obcí ve věci případného
vzniku nových ORP, které se uskutečnilo dne 22. 6. 2015 na Městském úřadu ve Skutči.
odpovědnost: rada města termín: 10. 8. 2015
• 4/23/15/RM – rozhoduje souhlasit se stavebními úpravami části objektu na parc. č. 5410 v k.ú. Holubí Zhoř pro vybudování zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů a současně se změnou v užívání
stavby z přípravny pro odchov prasat na zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů.
RM dále rozhoduje souhlasit se související stavbou zpevněné plochy na parc.č. 5408 rovněž v k.ú. Holubí
Zhoř. To vše za podmínky, že nájemce i majitel dotčeného objektu umožní plánovanou stavbu komunikace
na pozemku parc.č. 5411 v k.ú. Holubí Zhoř a nebudou objekt v této části dále opravovat a zhodnocovat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 5/23/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě směnné, jejímž
předmětem bude směna části pozemku p.č. 53/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 270 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 1342/11 ostatní plocha,
zeleň o výměře 35 m2 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.,
IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš s tím, že rozdíl výměr pozemků
bude uhrazen na základě znaleckého posudku se stanovením ceny tržní a smlouva bude platná 5 let
ode dne jejího uzavření.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 8. 2015
• 6/23/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 5080 ostatní plocha, silnice
o výměře 95 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/
m2. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 8. 2015
• 7/23/15/RM – rozhoduje poskytnout spolku Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš dotaci
z rozpočtu města na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/5579/15
ve výši 16.000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s dopravou táborové základny a uzavřít
Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2015
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• 8/23/15/RM – pověřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
člena zastupitelstva města Velké Bíteše Eduarda Rovenského přijímat v souladu s ustanovením § 11
a 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství před matričním úřadem
Velká Bíteš.
RM schvaluje užívání závěsného odznaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) při významných příležitostech a občanských obřadech členem zastupitelstva města Eduardem
Rovenským.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 8. 2015
• 9/23/15/RM – schvaluje s účinností od 1. 9. 2015 aktualizovanou vnitřní Směrnici k inventarizaci
majetku a závazků města Velká Bíteš, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 8. 2015
• 10/23/15/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o zajištění úklidových prací na MěÚ Velká Bíteš s dodavatelem V – LUXO, s.r.o., Polní 1385/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 269 28 493, v předloženém znění.
odpovědnost: tajemnice termín: 31. 8. 2015
• 11/23/15/RM – rozhoduje neposkytnout ústavu STŘED, z. ú., Mládežnická 229, Nové Dvory,
674 01 Třebíč dotaci z rozpočtu města na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod
č.j. MÚVB/5730/15 z důvodu, že město Velká Bíteš má již navázanou spolupráci s jinými subjekty
v sociální oblasti.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2015
• 12/23/15/RM – rozhoduje nesouhlasit s umístěním stavby „Vodovodní a kanalizační přípojky pro
výhledové RD“ na pozemcích města p.č. 940/1 a 940/2 v k.ú. Velká Bíteš z důvodu probíhající záruky na nově opravené komunikaci v ulici Nová čtvrť ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 8. 2015
• 13/23/15/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 4/2015 ze dne 5. 8. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 10. 8. 2015
• 14/23/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu na údržbu zdvihací plošiny na druhé budově radnice
ve Velké Bíteši se zhotovitelem Domovýtahy.cz – Miroslav Holeček, Karlovarská 103, 270 04 Hořesedly, IČ: 024 55 960.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 8. 2015
• 15/23/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od projektanta SILNIČNÍ PROJEKT, spol.
s r. o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 469 68 822 na vypracování technické studie „Rekonstrukce
ulice Za Školou“ za cenu 24.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 8. 2015
• 16/23/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace stavby „II/379, II/602 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně OK“ se zhotovitelem SILNIČNÍ
PROJEKT, spol. s r. o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 469 68 822, kterým se prodlužuje termín
plnění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 8. 2015
• 17/23/15/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti Ing. Karla Smolíka o výměnu vstupních dveří
a oken v prostorách Bud-Baru U staříka, Vlkovská 428, Velká Bíteš, a tuto výměnu neprovádět.
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Výměnu předmětných fasádních výplní otvorů bude možné provést až po dokončení v současnosti zpracovávaného návrhu úprav KD a prostoru kolem KD a v souladu s konečnou verzí
tohoto návrhu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 18/23/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova
2664, 760 01 Zlín, IČ: 253 47 942 na dodávku nádob a kontejnerů pro bioodpad a kovový odpad
v rámci projektu „Posílení kapacity pro sběr bioodpadu a kovového odpadu ve Velké Bíteši“ za cenu
1.825.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou kupní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 8. 2015
• 20/23/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 11/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2015
• 21/23/15/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče KROS – stav, a.s., Körnerova 7,
602 00 Brno, IČ: 262 27 657 na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti budovy Základní
školy Velká Bíteš p.o. na ulici Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ za cenu 9.848.627 Kč bez DPH
a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče KOMFORT Brno s.r.o.,
Křenová 478/72, 602 00 Brno, IČ: 255 24 241.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče Petr Lupoměch, Bohuňov
60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 454 97 923.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 8. 2015
• 22/23/15/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření
města č. 12/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 19. 8. 2015
• 23/23/15/RM – bere na vědomí informace Mgr. Blanky Gaizurové, ředitelky Základní školy Velká
Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace o činnosti školy.
odpovědnost: rada města termín: 10. 8. 2015
• 24/23/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13 o velikosti 2+1 v domě č.p. 475,
U Stadionu , Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
s notářským zápisem o výkonu rozhodnutí vyklizení bytu, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 25/23/15/RM – rozhoduje:
a) uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č.11 o velikosti 2+1 v domě č.p. 250,
Návrší, Velká Bíteš ke dni 31. 8. 2015
b) uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.11 o velikosti 2+1 v domě č.p. 250, Návrší, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 s notářským zápisem o výkonu
rozhodnutí vyklizení bytu, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 26/23/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 201 o velikosti 4+1 v domě č.p.
475, U Stadionu, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
s notářským zápisem o výkonu rozhodnutí vyklizení bytu, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
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• 27/23/15/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 2+1
v domě č.p. 249, Návrší, Velká Bíteš ke dni 31.08.2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 28/23/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 o velikosti 2+1
v domě č.p. 249, Návrší, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 9.
2015 do 31. 8. 2016 s notářským zápisem o výkonu rozhodnutí vyklizení bytu, nájemné
60 Kč/m 2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 5/2015 KONANÉHO DNE 22. ČERVNA 2015
• 1/5/15/ZM: určuje ověřovateli zápisu Vojtěcha Pernicu a Eduarda Rovenského.
• 3/5/15/ZM: rozhoduje, že jediným zdrojem záznamu z tohoto zasedání zastupitelstva města dne
22. 6. 2015 bude oficiální záznam, který pořizuje město Velká Bíteš.
• 4/5/15/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 20 mil. Kč na profinancování
snížení energetické náročnosti budov Základní školy Velká Bíteš na ul. Sadová a Tišnovská ve
Velké Bíteši a další stavební úpravy těchto budov s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33,
114 07 Praha 1, IČ: 45317054, dle předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2015
• 5/5/15/ZM: bere na vědomí rozhodnutí RM ze dne 8. 6. 2015 o poskytnutí dotací z grantových
programů „Kultura a ostatní zájmová činnost“, „Ostatní aktivity“ a „Sport a tělovýchova“ a uzavření
smluv o poskytnutí dotací s jednotlivými žadateli.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2015
• 6/5/15/ZM: rozhoduje poskytnout Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Žďár nad Sázavou dotaci z Grantového programu na rok 2015 „Ostatní aktivity“ ve výši 130.000 Kč a uzavřít Smlouvu
o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2015
• 7/5/15/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2015
„Sport a tělovýchova“:
FC Spartak Velká Bíteš ve výši 600.000 Kč
HC Spartak Velká Bíteš ve výši 600.000 Kč
TJ Spartak Velká Bíteš ve výši 250.000 Kč
a uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedenými žadateli.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2015
• 8/5/15/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2015
č. 5/2015 schválené radou města dne 11. 5. 2015, č. 6/2015 schválené radou města dne 25. 5. 2015
a č. 7/2015 schválené radou města dne 8. 6. 2015.
• 9/5/15/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 8/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2015
• 10/5/15/ZM: bere na vědomí předložený materiál plnění rozpočtu města k 31. 5. 2015.
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• 11/5/15/ZM:
• schvaluje Memorandum o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Koruna Vysočiny,
• schvaluje vznik Destinační společnosti Koruna Vysočiny, zapsaný spolek (z.s.) a pověřuje starostu
města k účasti na ustavující schůzi Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.,
• schvaluje příspěvek ve výši 70 tis. Kč pro Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s. z rozpočtu
města pro rok 2015, a to po zápisu spolku do spolkového a obchodního rejstříku, a přidělení identifikačního čísla,
• schvaluje příspěvek ve výši 70 tis. Kč pro Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s. pro rok
2016, který bude součástí rozpočtu města pro rok 2016.
• 12/5/15/ZM: rozhoduje podle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení Změny č. 8 Územního
plánu města Velká Bíteš na základě podnětu společnosti ITW PRONOVIA, s.r.o., Vlkovská 595,
Velká Bíteš na pořízení dílčí změny územního plánu spočívající ve změně části výhledové plochy pro
výrobu a skladování na plochu pro dopravu na pozemcích p.č. 2348/3, 2348/4, 2346/5, 2346/4 v k.ú.
Velká Bíteš, která bude sloužit jako parkovací místa pro potřebu žadatele s tím, že v rámci této změny
budou řešeny rovněž aktuální požadavky na dílčí změny ÚP ze strany města Velká Bíteš a veřejnosti. ZM Velká Bíteš ustanovuje starostu Ing. Milana Vlčka tzv. určeným zastupitelem ke spolupráci
s pořizovatelem při pořizování Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30. 11. 2015
• 13/5/15/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje bytové jednotky č. 280/23 v budově
č.p. 280 na p.č. 803 v k.ú. a obci Velká Bíteš a podílu na společných částech domu č.p. 280 a na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří ve výši id. 7290/71884 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší
nabídku kupní ceny, minimálně za 949.060,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
v souladu s usnesením č. 51/12/15/RM ze dne 16. 3. 2015 byly doručeny 4 nabídky kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny
ve výši 1.010.148,- Kč,
ve výši 988.000,- Kč,
ve výši 1.150.000,- Kč,
ve výši 1.002.222,- Kč,
c) rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 280/23 v budově č.p. 280 na p.č. 803 v k.ú. a obci
Velká Bíteš a podíl na společných částech domu č.p. 280 a na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha
a nádvoří ve výši id. 7290/71884 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.150.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2015
• 14/5/15/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje bytové jednotky č. 280/12 v budově
č.p. 280 na p.č. 803 v k.ú. a obci Velká Bíteš a podílu na společných částech domu č.p. 280 a na
pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří ve výši id. 6630/71884 v k.ú. a obci Velká Bíteš za
nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 741.700,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem
kupní smlouvy v souladu s usnesením č. 17/15/15/RM ze dne 13.04.2015 byly doručeny 4 nabídky
kupní ceny,

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Září 2015 | 47

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny
ve výši 860.000,- Kč,
ve výši 858.000,- Kč,
ve výši 970.000,- Kč,
ve výši 862.222,- Kč,
c) rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 280/12 v budově č.p. 280 na p.č. 803 v k.ú. a obci
Velká Bíteš a podíl na společných částech domu č.p. 280 a na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha
a nádvoří ve výši id. 6630/71884 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 970.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2015
• 15/5/15/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 690 zahrada o výměře 222 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do podílového spoluvlastnictví:
za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že úhradu nákladů souvisejících s vkladem smlouvy do katastru nemovitostí ponesou kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 16/5/15/ZM: rozhoduje
a) úplatně převést pozemek p.č. 1666/1 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví
města Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2, úhradu nákladů souvisejících s vkladem smlouvy do katastru
nemovitostí ponese kupující,
b) zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 1666/1 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš,
c) zamítnout žádost o směnu pozemku p.č. 1666/1 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš,
d) zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 1666/1 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 17/5/15/ZM: rozhoduje bezúplatně převést pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- p. č. 2470 vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 316 m2,
- část p. č. 2488/1 oddělená dle GP č. 2059-2/2013 nově označená p.č. 2488/30 lesní pozemek o výměře 185 m 2 z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina,
IČ: 70 89 07 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s tím, že v případě, že nebude do konce r. 2025
realizována stavba silnice „II/379 Velká Bíteš – křižovatka s III/3792“, budou pozemky
dárci vráceny. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí
obdarovaný.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2015
• 18/5/15/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o prodej pozemku p. č. 369/16 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 2260 m2 v k. ú. Jindřichov u Velké Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2015
• 19/5/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p. č. 1570/5 orná půda o výměře 18 m2 v k. ú.
a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Veškeré náklady související
s nabytím pozemku uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2015
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• 20/5/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p. č. 5068 ostatní plocha, silnice o výměře
113 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/
m2. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 21/5/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku parc. č. 4684 – orná půda o výměře cca 2980
m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením
pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 22/5/15/ZM: rozhoduje nabýt prodlouženou část dešťové kanalizace DN 400 o délce cca 27m na pozemku parc. č. 36/2 v k. ú.Košíkov a obci Velká Bíteš za cenu 1000 Kč s tím, že budou dodrženy všechny
podmínky souhlasu č.j. MÚVB/7376/12/MAJ/KUD – MAJ/914/2012/KUD ze dne 10. 12. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2015
• 23/5/15/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o prodej části pozemku parc. č 1/3 v k. ú. Bezděkov
u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2015
• 24/5/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. 1/8 pozemku p.č. 5085 ostatní plocha, silnice
o výměře 230 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu
80,- Kč/m2. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 25/5/15/ZM: bere na vědomí zápisy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš
č. 1/2015, č. 2/2015, č. 3/2015.
• 26/5/15/ZM: bere na vědomí zápis Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 2/2015.

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám dům/chalupu ke koupi v této oblasti s dobrou dostupností do Brna.
Děkuji T: 774 273 920
Koupím byt, může být i k rekonstrukci. Atraktivní lokalita výhodou.
Děkuji. T: 732 115 802
Prodáme udržovaný RD 5+1 se zahradou v klidné obci s veškerou občanskou vybaveností.
6 km od Vel. Bíteše. T: 605 221 928.
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Koupím RD ve Velké Bíteši a okolí do 30 km. Mám to na investici. Platba v hotovosti.
Seriózní jednání. Dojčáková, T. 773296464.
Hledám ke koupi RD se zahradou ve Velké Bíteši nebo v okolí do max. 25km. Opravy mi
nevadí, nabídněte prosím. Děkuji: T. 774 193 566.
Prodám byt 2+1 ve Velké Bíteši, ul. U Stadionu po celkové rekonstrukci. Cena dohodou.
Tel. 605 054 470.
Koupím byt 1+1, 2+1 nebo 3+1. Platím hotově. Tel. 731 457 371.

PROJEKCE

Ing. Renata Ševčíková, aut. ing. pozemní stavby
- Klasické projektování staveb a rekonstrukcí
- navrhování nízkoenergetických a pasivních domů
- Zelená úsporám - pasivní domy i zateplení stávajících
objektů = projekt + energ. posudek + vyřízení dotací

- Průkazy energetické náročnosti budov

(PENB)

V září a říjnu nízké zaváděcí ceny – nově otevřená kancelář

Velká Bíteš - Jáchymov 7
tel. 608 263 652

rena.sevcikova@seznam.cz
www.renatasevcikova.cz

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro říjen 2015: 18. září 2015. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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STŘECHY a KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
PROVÁDÍME
opravy a rekonstrukce všech typů střech
šikmé, ploché, pultové…
veškeré klempířské práce na domech, garážích,
přístřešcích…
Email: strecha-ok@seznam.cz

www.strecha-ok.cz

Tel.: 777 80 85 83

Nešetřete úsměvem,
šetřete raději svého zubaře
Dentální hygiena






prevence + léčba + vzdělávání

odstranění zubního kamene
instruktáž domácí ústní péče
leštění zubů
bělení zubů
lepení zubních ozdob
 fluoridace
Adéla Dostálová, DiS.
Ordinační doba:

PO – ČT 8 – 17 hod.
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Centrum zubní péče B smile
Osová Bítýška 303

Tel.: 566 536 712, 733 610 662
E-mail: info@zubniob.cz
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 čištění sedacích souprav a kožených sedacích souprav
 čištění koberců, kusových koberců, běhounů
 čištění křesel, židlí, matrací, dětských kočárků a autosedaček
 čištění interiérů vozidel
 mytí oken a výloh

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Září 2015 | 53

Komerční sdělení / Inzerce

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Charitní ošetřovatelská služba
Charitní ošetřovatelskou službu poskytují registrované zdravotní sestry lidem, kteří z důvodu stáří,
nemoci či zdravotního postižení nejsou soběstační.

Pečují o nemocné v jejich domácím prostředí nepřetržitě sedm dní v týdnu a jejich péče je
hrazena ze zdravotního pojištění.

Kromě zdravotních úkonů, jako je například odběr krve, aplikace injekcí, převazy ran, péče o
stomie a katetry, nabízejí zdravotní sestry pacientům cvičení po úrazech, operacích a zaučují
rodinné příslušníky v domácí péči.

Kontakt na zdravotní sestru: Milada Čaháková, mob. 608 068 162
Více informací o Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na www.zdar.charita.cz.
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Tisková zpráva ze dne 31. 7. 2015

Klub v 9 funguje i ve Velkém Meziříčí
Klub v 9 je centrum služeb pro podporu duševního zdraví a poskytuje ambulantní
a terénní služby dospělým lidem s duševním onemocněním. Tyto služby jsou
poskytovány zdarma. Využít ambulantní služby Klubu v 9 mohou klienti na třech
místech. Ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí.
Pobočka ve Velkém Meziříčí je v provozu každé úterý od 9 do 12 hodin
v prostorách nízkoprahového zařízení Wellmez na Hornoměstské ulici.
Podle pracovnice Klubu v 9 Veroniky Melicharové toho může Klub v 9 klientům
hodně nabídnout: „V Klubu si klienti mohou popovídat o svých problémech i
radostech. Mohou sdílet, co je trápí nejen s pracovníky, ale i s lidmi, co se nachází
v podobné životní situaci. Během Klubu klienti mohou vyzkoušet spoustu nových věcí
a rozvíjet svoje dovednosti. V rámci dílny si každý může něco vyrobit např. keramický
hrnek, košík z pedigu nebo různé šperky.“
Klub v 9 poskytuje služby sociální rehabilitace. Cílem je podpořit klienty v tom, aby
zvládali běžné fungování (uvařit si, uklidit, vyřídit si něco na úřadě, osvojit si režim
dne a pracovní návyky, navazovat kontakty, komunikovat atd.). Kromě ambulantní
služby poskytuje Klubu v 9 terénní službu na celém okrese Žďár nad Sázavou, tedy
i ve Velké Bíteši. V rámci terénní služby dochází pracovník za klientem domů nebo
na klientem zvolené místo (kde se klient cítí dobře). Bližší informace najdete
na internetových stránkách www.zdar.charita.cz nebo se můžete informovat
u pracovníka Klubu v 9 na telefonním čísle 731 646 773.
Autor tiskové zprávy: Mgr. Eliška Kopecká, sociální pracovnice Klubu v 9
Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro
dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele.
Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.
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Bítešský spolek vytrvalostních sportů pořádají 2. ročník běžeckého závodu pro všechny
výkonnostní a věkové kategorie

KDE?

fotbalový stadion ve Velké Bíteši (GPS souřadnice 49,295 a 16,223)

REGISTRACE

15:30 – 16:30 na fotbalovém stadionu

START

v 17 h, 19. 9. 2015

TRASA ZÁVODU

fotbalový stadion ve Velké Bíteši – Vlkov – fotbalový stadion

POPIS TRATI

Prvních 5 km vede po cyklostezce a silnici, následuje 2 km po lesních a
polních cestách. Závěrečné 2 km vedou opět po silnici a cyklostezce.
Převýšení 30 m.

STARTOVNÉ

80,- Kč, zahrnuje také startovní balíček a občerstvení po doběhu

DOPRAVA

parkování v blízkosti fotbalového stadionu

Vyhlášeni budou tři nejrychlejší muži a tři nejrychlejší ženy. Zvláštní kategorií bude
nejrychlejší „Bítešák“ a „Bítešačka“. Všichni tito budou odměněni věcnými cenami.
Závod se běží za plného silničního provozu. Každý závodník běží na vlastní nebezpečí.

KONTAKTY

Zdeněk Kundera
Ondřej Plechatý
Martin Macholán

www.behbites.cz

www.facebook.com/pohodovadevitka
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777 612 344
731 425 676
731 637 426
zkundera@seznam.cz
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PÁTEK 11. ZÁŘÍ
18.30 hod.
20.00 hod.
21.00 hod.
19.00 hod.
20.00 hod.

Koncert ALBAND – JArosLAv A. KroNEK na Masarykově náměstí na hlavním
pódiu pod májí
Koncert skupiny MEDICIMBAL na hlavním pódiu pod májí
Koncert kapely FLErET na hlavním pódiu pod májí
Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou sTANIsLAvA GABrIELA ve sklípku
„na Pětce“
HODOVÝ VEČER S FOLKLOREM. K tanci a poslechu hraje Houslová muzika
BÍTEŠAN, folklorní soubor SKALIČAN – senioři a Mládežnický lidový orchestr
IGrICI z Igramu v kulturním domě, Vlkovská 482, Velká Bíteš

SOBOTA 12. ZÁŘÍ

Vystoupení dechové hudby HANAČKA na hlavním pódiu pod májí
Cimbálová muzika jOŽKY IMRICHA ve sklípku „na Pětce“
Cimbálová muzika MArÝNKA ve sklípku „na Sedmičce“

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XIII. ročník folklorního festivalu
13.30 – 18.00 hod.
Přehlídka souborů a krojovaných skupin z Podhorácka,
sousedních regionů a hostů na
hlavním pódiu pod májí. V programu vystoupí národopisný
soubor BÍTEŠAN z Velké Bíteše, STÁRCI Z OSTROVAČIC,
dětský folklórní soubor ROUCHOVÁČEK, MLÁDEŽ A ŽENY Z BŘEZNÍKA,
folklórní soubor KOŘEŇÁK a KŘEMÍNEK, soubor LÍŠŇÁCI, soubor lidových
písní a tanců MÁJEK, sdružení národopisných souborů sTUDÁNKA a slovenský folklórní soubor SKALIČAN – SENIOŘI (Slovensko)
Vystoupení Mládežnického lidového orchestru IGrICI z Igramu (Slovensko)
18.00 – 19.00 hod.

Součást festivalu:
20.00 – 22.00 hod.
19.00 – 24.00 hod.
19.00 – 24.00 hod.

KROjOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM za účasti skupiny historického šermu
TArANIs od Kulturního domu na Masarykovo náměstí
Cimbálová muzika ŠMYTEC na hlavním pódiu pod májí
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 kapela MUZIKANTI LADIsLAvA PrUDÍKA na hlavním pódiu
pod májí
Vystoupení skupiny historického šermu TArANIs na Masarykově náměstí
Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou jAROSLAVA ČECHA ve sklípku
„na Pětce“
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na Masarykově náměstí u domu čp. 5

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele za účasti
krojované chasy
STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové hudby HANAČKA
Vystoupení dechové hudby HorANKA na hlavním pódiu pod májí

NEDĚLE 13. ZÁŘÍ
8.00 – 9.00 hodin

9.00 – 11.00 hod.
9.30 – 11.30 hod.
13.30 hod.
13.30 hod.
15.00 hod.

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

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

58 | Září 2015

