ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Září 2016
Hlavní hodový pár Kateřina Ráboňová a Jiří Kratochvíla.

Foto: Jan Kratochvíla

jedinečná a pohostinná

PROGRAM
Zahájení

Masarykovo náměstí v 13.30 hodin

Výročí
Národopisný soubor Bítešan

promluva, zpěv, hudební doprovod na akordeon

Jsou mlynáři chlapi, chlapi
Národopisný soubor Bítešan –

skupina mladších dětí, hudební doprovod
na klávesy. Vedoucí: Eliška Hradilová
a Jitka Chmelíčková

Já mám koně, vraný koně
Stárci z Ostrovačic –
skupina malých dětí. Vedoucí: Anna Smutná
a Jitka Křížová

U Brna louka široká
Stárci z Ostrovačic –

skupina dětí. Vedoucí: Anna Smutná a Jitka
Křížová

Koláče

Folklorní soubor Okřešánek –
skupina mladších dětí a muzika z Okřížek.
Vedoucí: Ilona Mikešová

Májová, Čtyřpárová
Folklorní soubor Okřešánek –

Senoseč

Folklorní soubor Rožínka –
skupina mládeže a muzika z Dolní Rožínky.
Vedoucí: Simona Špačková

Juž nastaly nám hody
Národopisný soubor Bítešan –

mládež, akordeonista, pěvecký sbor z Velké
Bíteše. Vedoucí: Silva Smutná a Hana
Sedláková

Zpěváčci II.

účastníci brněnské oblastní přehlídky –
mládež Bítešanu, hudební doprovod
na akordeon. Vedoucí: Silva Smutná
a Hana Sedláková

Horácký věneček
Folklorní soubor Horáčan –

skupina dospělých a muzika z Velkého
Meziříčí. Vedoucí: Veronika Miškelová

Ketkovský kola a kola z Ostopovic
Podhorácký soubor obce Ketkovice –

skupina dospělých, hudební doprovod
na klavír. Vedoucí: Libuše Obršlíková

Ta troubská hospoda
Folklorní soubor Podskalák –

skupina starších dětí a muzika z Okřížek.
Vedoucí: Ilona Mikešová

skupina dospělých z Troubska, vedoucí
Martin Křivánek a cimbálová muzika
Omičan, vedoucí Pavel Rujbr

Namlouvavá, Trakač, Vařečky
Folklorní soubor Kalamajka –

Směs podhoráckých tanců
Národopisný soubor Bítešan –

skupina dospělých a muzika z Havlíčkova
Brodu. Vedoucí: Jiří Jedlička a Stanislav Bock

Slovenská beseda
Stárci z Ostrovačic –

skupina mládeže. Vedoucí: Mirek Pelikán
a Hana Smutná

Zpěváčci I.

účastníci brněnské oblastní přehlídky –
mládež Bítešanu, hudební doprovod na
akordeon. Vedoucí: Silva Smutná a Hana
Sedláková

Zelí

Folklorní soubor Rožínka –
skupina mládeže a muzika z Dolní Rožínky.
Vedoucí: Simona Špačková

Stojí borověnka zelená
Národopisný soubor Bítešan –

mládež, akordeonista a pěvecký sbor z Velké
Bíteše. Vedoucí: Silva Smutná a Hana
Sedláková
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skupina dospělých z Velké Bíteše, vedoucí
Jan Hotárek a houslová muzika Bítešanu,
vedoucí Milan Vlček

Závěr festivalu

a poděkování účinkujícím souborům
přibližně v 18.00 hodin
__ 

__

V případě nepříznivého počasí festival proběhne
v kulturním domě ve Velké Bíteši.
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 o odívání ve 20. století a geologickomineralogická expozice; v Klubu kultury výstava
obrazů Jana a Josefa Odvárkových; v chovatelském
areálu výstava drobného zvířectva; na náměstí je
jarmark lidových řemesel. Večer od 20 hodin na
náměstí pod májí vystoupení taneční skupiny
Čarovné ostrohy ze Slovenska. Od 19 hodin CM Aleše
Smutného ve sklípku „Na Pětce“ a CM Marýnka ve
sklípku „Na Sedmičce“.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na stavbě okružní křižovatky a rekonstrukce ulic Na Valech
a Pod Hradbami v krajské části ulice Pod Hradbami došlo v srpnu ke změně harmonogramu prací. Změna se týkala termínu
dokončení stavebních prací, který byl posunut oproti smlouvě
o dílo o jeden měsíc, a to na 30. září 2016. Tato změna se tím
pádem projevila i v navazujících částech stavby, které financuje
město. Důvodem posunu prací byly nutné dodatečné projekční
úpravy komunikace, a to po zjištění nepříznivého stavu stávající
krajské komunikace oproti projektu po odfrézování asfaltových
vrstev. Pro nás tato situace bude znamenat prodloužení stavby, trvání objízdných tras zejména
ulicí Za Potokem a časovou kolizí s letošními hody. Kvalita dokončeného díla je však v tomto
případě pro nás všechny jistě prioritou. Ke konci srpna byly Na Valech dokončeny komunikace a autobusová zastávka, provedeny přeložky vodovodu, plynu a veřejné osvětlení. V září
se zde budou dokončovat chodníky a terénní úpravy. Pro školáky bude k zahájení školního
roku připraven přístup do základní školy dlážděnou přístupovou plochou, mezi přechodem
pro chodce u ZUŠ a hlavním vstupem do školy. Parkování automobilů u budovy školy však
bude prakticky vyloučeno. V úseku stavby v části ulice Za Školou při objektu školy totiž
došlo při demontáži vedení EON a O2 jejich firemními dodavateli ke zhruba čtrnáctidennímu
zpoždění. Důsledkem bylo následné zpoždění realizace a přepojování plynového vedení společností RWE. Termín dokončení tohoto úseku stavby byl z těchto důvodů rovněž posunut
do konce září. Během září tak nebude moci být používán boční vstup do základní školy
z ulice Za Školou a navíc vstup na hřiště ve vnitrobloku školy bude omezen. Pěší spojení
mezi budovami školy bude proto probíhat uličkou kolem autoškoly pana Lišky. Ulička nebude průjezdná pro osobní auta, bude však zachován přístup majitelů k jejich domům.
Město připravuje zadání nového územního plánu. Stávající územní plán Velké Bíteše
má už 7 změn, osmá a devátá se připravují. Nyní bude město zadávat zpracování nového
územního plánu. Zastupitelstvo na svém zasedání koncem září bude schvalovat zadání
nového územního plánu, na který chceme využít dotace Kraje Vysočina. Z tohoto důvodu
vyzýváme občany, aby své podněty ke zpracování nového územního plánu podali na radnici do poloviny září.
Během prázdnin na stavbách města finišovaly zejména práce na objektech škol. Na ZUŠ
byla ke konci prázdnin vyměněna okna do ulice, provedeny rozvody elektřiny i topení
v patře a malby ve třídách, které byly dotčeny stavebními úpravami. Na příští rok tak zbývají okna na sociálních zařízeních a do dvora, odizolování spodní chodby, topení v přízemí
a oprava původního dřevěného schodiště do patra objektu. U základní školy na Sadové
bylo během prázdnin provedeno zateplení střechy tělocvičny včetně nové krytiny střechy,
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provedena nová parkovací plocha pro deset osobních automobilů před objektem a opraven
navazující přístupový chodník k ulici Za Školou. Provedena nově část oplocení s bránou
a drobné opravy na školním hřišti a související terénní úpravy. V mateřské škole v Lánicích
pak opraveno hlavní teracové schodiště školky, čímž byly definitivně dokončeny veškeré
stavební práce související s postupnou rekonstrukcí tohoto objektu města pro potřeby předškolní výchovy dětí. Zvládnout jsme zde navíc museli i drobnou havárii v přízemí objektu
související s prasklou hadičkou u toalety. U městských budov, které jsou o víkendu mimo
provoz plánujeme osadit automatické ventily na přívodech vody do objektu, které zabrání
do budoucna podobným nepříjemným situacím.
V minulém měsíci jsme se na radnici intenzivně zabývali rovněž problematikou ubytovávání osob v soukromých rodinných domech v našem městě. Důvodem byl fakt, že ve dvou
rodinných domech v Ludvíkově byli jejich majiteli ubytováni agenturní pracovníci ITW Pronovia z Rumunska. V obci se okamžitě strhla hysterická debata o tom, že v obci bydlet nemají. Radnici byla v této věci doručena petice části obyvatel Ludvíkova. Na následné schůzce
s občany Ludvíkova jsme jim přinesli argumenty, že na této situaci není nic nepovoleného
ani neobvyklého. Přislíbili jsme, že radnice současný stav prošetří a stavební odbor současně
provede kontrolu technického stavu objektů a jejich použitelnost pro ubytování. Výsledky
kontrol budou dány na vědomí osadnímu výboru, který občany místní části zastupuje.
Není snad na tomto místě nutné připomínat, že září je spojeno pro nás Bítešáky s tradičními hody. Dovolte mi proto, abych vás všechny srdečně pozval na ty letošní, v rámci
kterých jsme se snažili pro vás opět připravit pestrou nabídku vystoupení zajímavých interpretů, skupin a souborů včetně hlavního hosta sobotního hodového večera - slovenského souboru tanců Čarovné Ostrohy s jejich pozoruhodným a profesionálním výkonem,
který ve všech směrech přesahuje rámec „pouhého“ slovenského folkloru. Září je rovněž spojeno pro příznivce hokeje se zahájením bítešské hokejové sezóny. Udělejte si čas
a přijďte fandit bítešskému hokeji na domácí zimní stadion, a to jak 12. září v 19.00 při
přátelském utkání s HC Rosice, tak 24. září v 17.00 při krajském mistrovském derby
s HHK Velké Meziříčí. Bítešský A tým se svými kvalitními výkony v posledních čtyřech
uplynulých sezónách si to jistě zaslouží.
Milan Vlček, starosta města

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
STŘEDA 7. ZÁŘÍ – STŘEDA 14. ZÁŘÍ 2016
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.
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STŘEDA 7. ZÁŘÍ
17.00 hod.
ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ
STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby LESANKA na
Masarykově náměstí a otvírání hodových sklípků
19.00 hod.
TATABAND a jeho dixieland pod vedením Josefa Kučery hraje
ve sklípku „na Pětce“
ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ
18.30 hod.
Mimořádný koncert BHP – Dětský pěvecký sbor JITRO, řídí Jiří
Skopal, Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
PÁTEK 9. ZÁŘÍ
17.00 hod.
18.00 hod.
20.00 hod.
22.00 hod.
19.00 hod.
20.00 hod.

Hodové vystoupení ZUŠ Velká Bíteš na hlavním pódiu pod májí
Vystoupení skupiny BANDABAND na hlavním pódiu pod májí
Koncert kapely MŇÁGA A ŽĎORP na Masarykově náměstí na
hlavním pódiu pod májí
Koncert kapely FLERET na hlavním pódiu pod májí
Posezení s „netradiční cimbálovkou“ MIDNIGHT COFFEE
SESSION ve sklípku „na Pětce“
HODOVÁ OLDIES PARTY v Kulturním domě ve Velké Bíteši

SOBOTA 10. ZÁŘÍ
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XIV. ročník folklórního 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,
OKŘEŠÁNEK z Okřížků, KALAMAJKA z Havlíčkova Brodu,
Soubor ROŽÍNKA z Rožínky, Podhorácký soubor obce Ketkovice, PODSKALÁK z Troubska a Soubor HORÁČAN z Velkého
Meziříčí.
Součást festivalu:
20.00 – 21.00 hod. Vystoupení taneční umělecké skupiny ČAROVNÉ OSTROHY ze
Slovenska s programem „ROCKOM, KROKOM alebo folklór
natvrdo“ na hlavním pódiu pod májí
21.30 – 22.30 hod. Koncert skupiny MEDICIMBAL na hlavním pódiu pod májí
19.00 – 24.00 hod. Cimbálová muzika ALEŠE SMUTNÉHO ve sklípku „na Pětce“
19.00 – 24.00 hod. Cimbálová muzika MARÝNKA ve sklípku „Na Sedmičce“
18.00 – 24.00 hod. Country zábava s kapelou NACONOTY před kulturním domem
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NEDĚLE 11. 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 LESANKA
9.30 – 11.30 hod.
Vystoupení dechové hudby GALÁNI na hlavním pódiu pod májí
13.30 hod.
KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM za účasti skupiny historického
šermu TARANIS od kulturního domu na Masarykovo náměstí.
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 STANISLAVA
GABRIELA ve sklípku „na Pětce“
16.00 hod.
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na Masarykově náměstí
u domu čp. 5
STŘEDA 14. ZÁŘÍ
17.00 hod.
KÁCENÍ MÁJE
19.00 hod.
HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT ve sklípku „na Pětce“
			
V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu kulturního domu.

OTEVŘENÉ VÝSTAVY A DOPROVODNÉ AKCE
Od 5. září do 16. září 2016
HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JANA A JOSEFA ODVÁRKOVÝCH
Vernisáž: pondělí 5. září 2016 v 17.00 hod.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, v sobotu 10. září od 13.00
do 17.00 hodin a v neděli 11. září od 10.00 do 18.00 hod.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota a neděle 10. – 11. září 2016
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 prodoplnění vlastních chovů.
Výstavy se konají v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č. 55.
Organizuje: Český svaz chovatelů, Základní organizace Velká Bíteš
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Sobota 10. září od 15.00 hodin
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE – hlavní hodový pár Jirka Kratochvíla a Katka Ráboňová vás zve
na unikátní klání v sedmi bojových soutěžích. Na farní zahradě vznikne hned sedm sklípků
najednou. Děti i dospělí v nich budou soutěžit o to, kdo je bítešským borcem. Natahování
vody a vína do koštýře, hasičské, fotbalové i folklorní soutěže. K poslechu zahraje několik kapel a Martin Šmídek s Katkou Ráboňovou, přijde i kouzelník. Vydatné občerstvení zajištěno.
Farní zahrada, Kostelní 71.
MĚSTSKÉ MUZEUM
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Expozice: Geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska
Výstava: Šaty dělaj člověka, člověk dělá šaty
Hodový víkend

Sobota 10. a neděle 11. 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 hodin
Hodový víkend muzeum otevřeno: 10.00 – 18.00 hodin
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13.00 – 18.00 hodin | Neděle: 10.00 – 17.00 hodin
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL NISSAN J.P.N. CARS
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13.00 – 18.00 hodin | Neděle: 10.00 – 17.00 hodin
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL HYUNDAI VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13.00 – 18.00 hodin | Neděle: 10.00 – 17.00 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY A JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí v průběhu soboty a neděle

UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Od pátku 9. 9. 2016 (00.00 hod.) do neděle 11. 9. 2016 (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 9. 9. 2016 do 15.00 hodin.
Během trvání programu v rámci Tradičních bítešských hodů budou pro veřejnost zdarma
otevřena veřejná WC v zadním traktu za Starou poštou čp. 88.
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KAM DO HODOVÝCH SKLÍPKŮ
Sklípek „na Pětce“		
Masarykovo náměstí 5
Středa
7. září 19.00 hod.		
			
Pátek
9. září 19.00 hod. 		
			
Sobota 10. září 19.00 hod. 		
Neděle 11. září 16.00 hod.		
Středa 14. září 19.00 hod.		

TATABAND a jeho dixieland pod vedením
Josefa Kučery
„Netradiční cimbálovka“ MIDNIGHT COFFEE
SESSION
Cimbálová muzika ALEŠE SMUTNÉHO
Cimbálová muzika STANISLAVA GABRIELA
HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT

Sklípek „U Hasičů na Sedmičce“ 		
Masarykovo náměstí 7
Pátek 9. září od 19.00 hod.		
Reprodukovaná hudba
Sobota 10. září 19.00 hod.		
Cimbálová muzika MARÝNKA
Restaurace „Naše bítešská“
Vlkovská 482
Středa 7. září – neděle 11. září
Sobota 10. září od 18.00 hod.		
			
Sportbar Klíma			
Tyršova 219
Středa 7. září – neděle 11. září
Pátek 9. září			
Sobota 10. září			

Speciality na grilu, burčák z jižních svahů
Posezení s country skupinou „NACONOTY“ před
kulturním domem, speciality na grilu
Speciality na grilu, uzené maso
Hraje kapela ROBUR ROCK
Hraje kapela PROROCK

Mázhaus na „Staré poště“ 		
Masarykovo náměstí 88
Středa 7. září – neděle 11. září

Reprodukovaná hudba, občerstvení, víno, burčák, pivo

Rybářský sklípek			
Masarykovo náměstí 86
Středa 7. září – neděle 11. září
Středa 14. září			

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

Musilova vinotéka			
Masarykovo náměstí 84 (ve dvoře)
Středa 7. září – středa 14. září
Grilování klobásků, pití dobrého vína i burčáku.
otevřeno od 10.00 hod.		
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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!
Restaurace Na „103“		
Peroutkova 103
Středa 7. září – neděle 11. září
Pátek a sobota 			

Udírna, gril, domácí kuchyně,
Živá hudba

Disko – Bar CARIBIC
Lánice 59
Středa 7. září, pátek 9. září a sobota 10. září HODOVÉ DISKOTÉKY
BOWLING BAR nově s tankovým pivem Radegast
Masarykovo náměstí 98
Středa 7. září – neděle 11. září
Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice),
			
sudová vína, nová nabídka odrůdových vín
			
z Mikulovské vinařské oblasti z mikroregionu Pálava
Pátek 9. září – sobota 11. září
Hodové grilování
Restaurace U Raušů – HODOVÉ MENU
Masarykovo náměstí 13
Středa 7. září – neděle 11. září
Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice),
			
sudová vína, nová nabídka odrůdových vín
			
z Valtického podzemí, Chateau Lednice a z vinařství
			
Jožky Šmukaře. Prodej zajištěn na recepci – Nonstop.
Hodová zahrádka s burčákem Cukrárna u Zdubů a Cyril Jeřábek – maso uzeniny lahůdky
Masarykovo náměstí 10
Hodový sklípek
Kostelní 77, otevřeno od 14.00 hod.
Středa 7. září – neděle 11. září
Burčák, víno, pivo, limo, dobroty na grilu
Středa 7. záříod 18.00 hodin		
Hraje country kapela ČTYŘTAKT
BUD - Bar „U Staříka“
Vlkovská 482, středa 9. září – středa 16. září, otevřeno denně od 13.00 hodin.
Burčák, točené pivo Velkomeziříčský Harrach 12˚, Budějovický Pardál 11˚ a Svijánský máz 11˚
Pátek a sobota			
Gyros a hamburgery
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ZVEME VÁS
Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Od 6. května do 30. září 2016 – Výstava prodloužena do konce září
ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA, ČLOVĚK DĚLÁ ŠATY
Výstava oděvů a módních doplňků z 10. - 90. let 20. století.
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo nám. 5
Organizuje: Městské muzeum
PŘEDNÁŠKY LETNÍ ŠKOLY SENIORŮ:
Kapacita je již naplněna.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Úterý dne 6. září 2016 - Emoční inteligence, aneb když poznáme sami sebe,
pochopíme i ty druhé a ještě něco navíc… Přednášející: Monika Brzoňová
Od 5. září do 16. září 2016
HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ JANA A JOSEFA ODVÁRKOVÝCH
Vernisáž: pondělí 5. září 2016 v 17.00 hod.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, v sobotu 10. září od 13.00 do
17.00 hodin a v neděli 11. září od 10.00 do 18.00 hodin
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota a neděle 10. - 11. září 2016
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 dne 17. září 2016 od 10.00 do 15.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ITW PRONOVIA
Areál společnosti ITW Pronovia, Vlkovská 595, Velká Bíteš
Organizuje: ITW Pronovia Velká Bíteš
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Neděle dne 18. září 2016 ve 20.00 hodin
PARTIČKA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v síti Ticketstream
Organizuje: AZ Music ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Středa dne 21. září 2016 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Kvízové odpoledne s Karlem Smolíkem.
Organizuje: Seniorklub
Středa dne 21. září 2016 v 17.00 hodin
PŘEDNÁŠKA O ALTERNATIVNÍ MEDICÍNĚ
Přednášející: psychoterapeutka Dana Švestková
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Čtvrtek dne 22. září 2016 ve 14.30 hodin
BESEDA O STRAVOVÁNÍ DIABETIKŮ A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš
Sobota dne 24. září 2016 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – Nesměřské údolí na Oslavě – Březejc, Fajťák, Oslava, Tasov
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Středa dne 28. září 2016 v 9.00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD
7. ročník turistického pochodu. Start v přírodní učebně u ZŠ Velká Bíteš Sadová 579. Trasy 6, 14 km.
Organizuje ZŠ Velká Bíteš a Pionýrská skupina Velká Bíteš
Pátek dne 30. září 2016 v 19.00 hodin,
ZA PAPEŽEM NA KOLECH
Roveropoutníci z Bíteše
Rover - polský výraz pro jízdní kolo - se stal jejich hlavním dopravním prostředkem na
cestě do polského Krakova. Tam probíhaly Světové dny mládeže s papežem Františkem,
kterých se účastnilo přes dva miliony lidí z celého světa. Přijďte si poslechnout příběh čtrnácti mladých lidí z Velké Bíteše a okolí o jejich půlměsíční dobrodružné pouti.
Základní umělecká škola, Hrnčířská 117 Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš ve spolupráci s KDU-ČSL
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PŘIPRAVUJEME:
Sobota dne 1. října 2016 od 8.00 do 12.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PBS
Areál společnosti PBS, Vlkovská 279, Velká Bíteš
Organizuje: PBS Velká Bíteš
Čtvrtek dne 13. října 2016 v 19.00 hodin
ŽALMAN 70 – koncert Pavla Lohonky
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro) ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 17. října do 27. října 2016 po – pá 8.00 – 17.00, so a ne 13.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – V. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizují: Petra a František Šínovi z Lesního Hlubokého
Čtvrtek dne 20. října 2016 v 18.00 hodin
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, JAROUŠKU!
Hudební komedie s originální zápletkou se známými herci (Kateřina Kornová, Jaroslav Sypal, Martin Maxa/Petr Vojnar, Josef Mladý, Michal Roneš/Tomáš Nisser, Tereza Šefrnová,
Karolina Gudasová/Helena Langerová, Libor Petrů/Jan Jiterský).
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro) ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
Starosta města Velká Bíteš vyhlásil dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 553/1991 Sb.) výběrové řízení k obsazení pracovní
pozice strážník Městské policie Velká Bíteš.
Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb.:
■ státní občanství České republiky
■ střední vzdělání s maturitní zkouškou
■ věk nad 21 let
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■ bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.
■ spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.
■ zdravotní způsobilost v souladu s § 4c zákona č. 553/1991 Sb.
Nástup: 1. 1. 2017 nebo dle dohody
Termín odevzdání přihlášky: do 16. 9. 2016 do 10:00 hodin
Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského
úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).
Milan Vlček, starosta města

OZNÁMENÍ O NÁVRHU ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO
PLÁNU VELKÁ BÍTEŠ
Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný pořizovatel ÚPD města Velká Bíteš oznamuje veřejnosti projednávání návrhu zadání nového
Územního plánu Velká Bíteš.
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 16. 8. 2016 do 15. 9. 2016
včetně:
a) na MěÚ Velká Bíteš, odboru výstavby a životního prostředí,
kontaktní osoba Ing. Ladislav Homola, kancelář č. 4, tel. 566 789 140, e-mail: ladislav.homola@vbites.cz Do návrhu zadání lze nahlédnout v návštěvních dnech Po, St: 8.00 – 11.30
hodin a 12.30 – 17.00 hodin a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út, Čt: 8.00 – 11.30 hodin a 12.30 – 14.30 hodin, Pá: 8.00 – 11.30 hodin
a 12.30 – 13.30 hodin.
b) na internetové adrese http: //www.velkabites/Městský úřad a samospráva/ Městský
úřad/ odbor výstavby a ŽP.
Pořizovatel veřejnosti dále oznamuje, že ve lhůtě do 15. 9. 2016 včetně může k návrhu
zadání každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po
uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Připomínky lze uplatnit písemně u pořizovatele na adresu:
Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš.
Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP Městského úřadu Velká Bíteš

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
se sídlem Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, PSČ 59501, IČ: 43381154
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

14 | Září 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Redaktor městského periodika „ZPRAVODAJ VELKÁ BÍTEŠ“
9. platová třída – poloviční úvazek
Požadavky na:

Datum nástupu do funkce:

dosažené vzdělání

úplné střední – maturita

obor školního vzdělání

humanitní

znalosti oboru

novinářská a žurnalistická
praxe výhodou

ZOZ*

ne

lustrační osvědčení

ne

jazykové znalosti

znalost jednoho světového
jazyka výhodou

další znalosti, dovednosti a
předpoklady

dostatečná znalost práce na PC
(Microsoft Word, Excel, internet); nutná časová flexibilita;
tvorba a psaní článků do Zpravodaje; komunikativní schopnosti; řidičský průkaz skupiny
„B“; morální bezúhonnost;
aktivní sledování a komentáře veškerého dění ve městě
a v okolí; upřednostňujeme
dlouholeté občany Velké Bíteše; upřednostňujeme kandidáty
bez politické příslušnosti; práce formou „home office“

od 1. 11. 2016

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete v zalepené obálce
s označením „Výběrové řízení - Redaktor městského periodika „ZPRAVODAJ
VELKÁ BÍTEŠ“, nejpozději do 26. 9. 2016 do sídla Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace (Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš,
PSČ 595 01), ve výše uvedené lhůtě. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel. Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Silvie Kotačková, telefon: 566 789 311,
e-mail: program@bitessko.com
Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis (vzor přihlášky na vyžádání e-mailem).
Přílohy přihlášky jsou:
životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejs-
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tříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor souhlasu na vyžádání e-mailem).
Vydáno ve Velké Bíteši dne 26. 8. 2016

Tomáš Jelínek v.r., ředitel organizace

ŠKOLY
BEZPEČNÉ PRÁZDNINY ANEB JAK PROŽÍT PRÁZDNINY
BEZ ÚRAZU
Dne 28. června 2016 v Přibyslavicích u Velké Bíteše se uskutečnilo
odpoledne plné zábavy a poučných
úkolů nejen pro děti, ale i dospělé.
Zábavné odpoledne bylo za účasti
dětí a rodičů z MC Bítešáček. Setkalo se zde slavné trio (POLICIE,
HASIČI, ZDRAVOTNÍCI). Spolu
s dalšími (BESIP, ZÁCHRANÁŘ,
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ).
Všichni připomněli dětem hravou
formou, jak se bezpečně chovat nejen o prázdninách.
Akce byla zahájena módní
přehlídkou dětí, které předvedly
nejrůznější reflexní doplňky. Ukázaly, jak je důležité být na silnici
viděn. Soutěžících dětí se sešlo
přes sto. Hned při zápisu byly
vybaveny reflexními vestami,
průkazkou na razítka za splněné
úkoly, kelímkem na džus a poukázkou na palačinku a párek
Ze zábavného odpoledne. | Foto: Barbora Moučková
v rohlíku. Zapsané děti se rozutekly po stanovištích. Některé úkoly byly časově rychle splněny (otisky prstů, barvy
semaforu, skládání dopravní značky, běh dětí proti radaru dopravní policie).
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Jiné úkoly si vyžádaly delší teoretickou přípravu ZACHRAŇOVÁNÍ ŽIVOTA. Zde zástupci Českého červeného kříže spolu se záchranářem Davidem Dvořáčkem učili nejen
děti, ale i dospělé masáž srdce na figurínách.
U zdravotních sestřiček si děti poslechly své srdíčko ,,BUCH BUCH“ a naučily se
obvazovat drobná zranění. Na stanovišti s BESIPEM museli účastnici prokázat své znalosti v testech, které byly rozlišeny podle věku dítěte. Na dopravním hřišti děti procházely
technickou kontrolou kola a byly poučeny, co musí mít na sobě při jízdě. Potom byly na
svých kolech vypuštěny na okruh, který statečně projely a ukončily znalostmi dopravních značek. Hasiči hravou formou učili mladé hasiče hašení, motání hadice a vše, co by
měli znát. Rodiče pomáhali svým ratolestem získat potřebná razítka v kvízových otázkách
a procházkou mezi kužely v drogových, alkoholových a únavových brýlích.
Holky i kluci si prolézali zásahový vůz bítešských hasičů, vyprošťovací auto Jerex,
policejní auto a usedli i na policejní motorku. Ve volných chvílích navštívili skákací
hrad, malování na obličej, prolézání domečků a malování obrázků. Celé odpoledne
rozveselovali účastníky akce klauni, kteří rozdávali nejen velký úsměv, veselou náladu, ale i drobné dárečky pro nejmenší. Stanovený čas uběhl velmi rychle a dětem
se za jejich snahu dostalo ocenění v podobě medaile a dárků od sponzorů. Akce byla
zakončena ukázkou hasičského zásahu provedenou dětskými zástupci přibyslavických
dobrovolných hasičů.
Nakonec musím dodat, žádná akce se neobejde bez dobrovolníků, kteří rádi pomohou,
a nadšených účastníků si jí užít. Podmínka hojné účasti byla splněna, a tak jsme rádi,
že vám bezpečnost dětí není lhostejná.
Jitka Jiříková za organizační tým

PODĚKOVÁNÍ
Mateřské centrum Bítešáček se před prázdninami rozloučil účastí na akci Bezpečné
prázdniny v Přibyslavicích. Velké poděkování patří městu Velká Bíteš za půjčení párty
stanů na proběhlé akci.
Kolpingově rodině děkujeme za půjčení skákacího hradu pro děti, který doplňoval venkovní dětský koutek. Všechny děti si užily venkovních atrakcí s radostí.
Pavla Stráníková za MC Bítešáček

TŘETÍ ROČNÍK PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA ZA NÁMI
I letos jsme ve spolupráci s Kolpingovou rodinou uspořádali příměstský tábor. Děti za
pomoci námořníků Mildy a Wildy hledaly poklad ukrytý na dalekém místě. Aby se k němu
dostaly, musely splnit úkoly od babky kořenářky. Za splněný úkol dostaly kousek mapy,
který je dovedl v pátek až k pokladu na dalekém místě. Děti byly opravdu šikovné a statečné, neboť k pokladu vedla dlouhá cesta plná různých úkolů (prolézání mezi provázky,
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přenášení perel na lžičce, přenášení vody, …)
a musely přemoci útok zlých pirátů. Odměnou
za jejich statečnost byl již zmíněný poklad,
ale také vysvobození princezny.
Velký dík patří všem, kteří se zapojili do
programu tábora: Milada Tesařová, Ivana
Cendelínová, Milan Cendelín, Tomáš Burian,
Markéta Kučerová, Lída Kučerová, Eliška
Brázdilová, Barbora Smutná, Iveta Neklapilová, Jana Jeřábková a Jitka Plocková.
Společné foto. | Foto: Archiv MC Bítešáček
Další poděkování patří těm, bez nichž by to
také nešlo: Farnost Velká Bíteš, Kolpingova rodina, Informační centrum a Klub kultury
Velká Bíteš, Základní škola Velká Bíteš, Jeřábkova pekárna, Restaurace Naše bítešská.
Jana Střechová, MC Bítešáček

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK PO PRÁZDNINÁCH
Mateřské centrum Bítešáček zve všechny maminky se svými ratolestmi k návštěvám
našeho zaběhlého mateřského centra. Po odpočinkových prázdninách se budeme setkávat
i nadále každé úterý v prostorách kulturního domu od 9.00 do 11.00 hodin.
V měsíci září v našem programu například plánujeme batikování oblečení a výrobu
pexesa pro nejmenší děti.
Přijďte si pohrát do nádherně vybaveného mateřského centra, kde lze využít nový laminovací stroj koupený pro uchování výtvorů vašich dětí. S tímto zařízením lze dále vytvářet
spoustu interaktivních obrázků vhodných pro nejmenší děti.
V měsíci říjnu bude dále pokračovat oblíbené cvičení s Kašpárkem, které je určeno
pro děti již od 1 roku. Děti se s Kašpárkem přivítají, zacvičí, naučí nové říkanky anebo
písničky.
V druhé polovině měsíce října je plánován oblíbený „Bazárek podzimního oblečení“.
Bližší informace o plánovaných akcích uveřejníme v příštím čísle Zpravodaje a na Facebooku MC Bítešáček.
Pavla Stráníková za MC Bítešáček

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
OHLÉDNUTÍ
V uplynulém roce došlo k výrazným stavebním úpravám budovy na Sadové. Zřizovatel
uskutečnil výměnu všech oken, zateplení pláště budovy, jeho nátěr. Dále terénní úpravy
v okolí školy. Opravu, izolaci a zateplení střechy tělocvičny. Na Tišnovské protiradonové
stavební úpravy tří tříd.

18 | Září 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Pořídili jsme žákovský nábytek do 4 tříd. Po výměně oken jsme vymalovali téměř všechny
prostory na Sadové. V této budově jsme dokončili instalaci obložení stěn ve třídách.
Uskutečnili jsme zahraniční výjezd žáků do Velké Británie. V prosinci jeli žáci do vánoční Vídně.
V rámci školního poradenského pracoviště se dětem a jejich potížím od září věnovala
etopedka. Školní etoped pracuje s dětmi v riziku poruch chování a s problémy v chování,
které ve svých školních dovednostech nemívají takové výsledky, jaké jsou od nich očekávané a jejichž obtíže nejsou vnímány jako znevýhodnění, nejsou na první pohled patrné.
Uspořádali jsme výtvarnou soutěž k cyklistickému závodu Velká Bíteš – Brno – Velká
Bíteš.
Dosáhli jsme mimořádných úspěchů v soutěžích.
Děti z družiny zvítězily v soutěži na téma „Voda v historii". Kamilka Žáková získala
1. místo a Anetka Vyskočilová 2. místo.
Mezinárodní informatická soutěž Bobřík informatiky - nejúspěšnější soutěžící naší školy
byla Lucie Dufková, která dosáhla plného počtu bodů a v celostátním měřítku z téměř
11 000 soutěžících se umístila mezi 70 nejlepšími.
V krajském kole Logické olympiády obsadil v nejmladší kategorii 6.místo Tomáš Barák,
Gabriela Havlíčková skončila 12. Ve starší kategorii, ve které soutěžili především žáci nižšího gymnázia, získala Adéla Karásková 9. místo a Filip Zeman 18. místo.
V mezinárodní matematické soutěži Pangea vybojoval Tomáš Kučera mezi 6608 soutěžícími z celé ČR postup do celostátního kola. Ve finálovém kole Praze se Tomáš umístil se
na vynikajícím 2. místě.
Mc Donald´s CUP - mladší kategorie (1. - 3. třída) i starší kategorie (4. - 5. třída) vybojovaly třetí místo a stanuly na stupních vítězů.
Okrskové kolo v basketbalu - mladší žáci a žákyně se umístili shodně na 2. místě.
V dívčí kategorii postoupilo naše družstvo do okresního kola.
První místo v okrskovém kole ve florbalu mladších žáků s postupem do okresního kola.
Druhé místo v okrskovém kole ve florbalu mladších žákyň s postupem do okresního kola.
V okresním kole v přespolním běhu získalo družstvo mladších dívek 3. místo (z 15 škol).
Mezi jednotlivci si Sofie Padyšáková mezi 80 startujícími doběhla pro 1. místo.
2. místo starších žákyň na turnaji ve vybíjené v Novém Veselí
V atletickém čtyřboji se družstvo chlapců radovalo z konečného 2. místa. Ze 70 startujících chlapců obsadil 6. místo Tadeáš Matoušek, Daniel Sláma skončil desátý. Děvčata
skončila na 7. místě.
Okresní kolo atletické soutěže O Pohár rozhlasu -družstvo chlapců obsadilo 3. místo
a děvčata vybojovala stříbrné medaile.
Spolupracovali jsme se školami a s organizacemi ve městě.
VÝHLED
Škola byla zařazena do projektu Rodiče vítáni; znamená to, že škola naplňuje kritéria
tímto projektem stanovená.
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Od nového školního roku zavádíme na druhém stupni elektronickou žákovskou knížku;
o podrobnostech budeme rodiče informovat.
Uskutečnili jsme několik projektů. Z Výzvy 56 jsme použili prostředky na posílení
čtenářské gramotnosti žáků, na doplnění školní knihovny a na vzdělání učitelů v cizích
jazycích.
Pro posílení zručnosti a polytechnické výchovy jsme pro žáky od 1. do 3. ročníku pořídili stavebnice. Ty budou děti provázet až do 5. ročníku. Využili jsme prostředky krajské
i prostředky vlastní.
Podíleli jsme se také na projektu Příroda Bítešska.
V novém roce vybudujeme školní zahradu v sousedství školy na Sadové.
Zdeněk Strašák, ředitel školy

KULTURA
OCHUTNÁVKA Z TRADIČNÍCH BÍTEŠSKÝCH HODŮ
Vážení spoluobčané,
jak se u nás říká „v Bíteši trvá rok – od hodů do hodů“ a ty další jsou teď před námi.
Dovolte mi, abych Vám nabídl malou ochutnávku z hodového menu.
Jako vždy začneme ve středu o páté, kde se za účasti chasy bude stavět mája
s doprovodem dechové hudby LESANKA. Opět se otevřou hodové sklípky a u nás
„na Pětce“, tak jako v minulých letech, zahraje TATABAND pod vedením Josefa KUČERY (v případě deštivého počasí se případně přesuneme do restaurace Naše bítešská
v kulturním domě).
Ve čtvrtek o půl sedmé si určitě zajděte do kulturního domu na mimořádný koncert
Bítešského hudebního půlkruhu, kde zazpívá dětský pěvecký sbor JITRO pod vedením
Jiřího SKOPALA. Tento královehradecký
sbor je již mezinárodně znám a uznáván.
Vystupoval v celé Evropě a má za sebou
několik turné v USA. Dosáhl několika
mezinárodních vítězství jako např. v Llangollenu (Wales, 1988), v Nantes (Francie,
1989), v Leccu (Itálie, 1990), v Neerpeltu
(Belgie, 1996), v Leccu (Itálie 2010) a tři
zlaté medaile v Xiamen (Čína, 2006).
Pátečním programem Vás na hlavním
pódiu provede muzikálový producent
Mňága a Žďorp
a moderátor Martin HRDINKA, ve kterém
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od 17.00 hodin vystoupí bubenické uskupení TOMTOM BAND naší Základní
umělecké školy a následovat bude pozoruhodné hudební uskupení ostravských
muzikantů, vystupujících po názvem
BANDABAND. Chytlavost a melodičnost jejich autorských písní a originalitu
textů písní si jistě nenechte ujít. Od osmé
přijdou na řadu koncerty prvotřídních kapel MŇÁGA A ŽĎORP a FLERET. K výMediCimbal ve Velké Bíteši
konům těchto kapel bylo již mnohé řečeno
a napsáno. V Bíteši budeme mít jedinečnou možnost naživo prožít další z jejich VIP koncertů. Ten kdo má rád (nejen) starší hity může zvolit variantu kulturního domu a HODOVÉ
OLDIES PÁRTY. Ve sklípku „na Pětce“ pak bude hrát netradiční cimbálová muzika MIDNIGHT COFFEE SESSION. V jejím repertoáru kromě klasického folkloru jako je třeba
Csardas, uslyšíme i Dream a Little Dream nebo Lullaby of Birdland.
V sobotu od půl druhé nás čeká už 14. ročník folklorního festivalu SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU, který bude letos moderovat zpěvák a hudební pedagog Karel HEGNER.
V průběhu festivalu předvede své umění 8 folklorních souborů dětí i dospělých. Večer
nás pak čeká unikátní zahraniční host ze Slovenska, a to taneční skupina ČAROVNÉ OSTROHY s programem „ROCKOM KROKOM, aneb folklor natvrdo“. Strhujícím způsobem nás přesvědčí, že umí tančit, jak klasický slovenský folklor s cimbálovou muzikou,
tak jeho moderní taneční verzi za doprovodu rockové a smyčcové hudební sekce její doprovodné kapely. Závěr festivalu bude patřit, bítešákům oblíbenému seskupení MEDICIMBAL s modrým cimbálem Romana VEVERKY. Pokud zatoužíte po jiném příjemném
posezení, tak „na Pětce“ od sedmé večerní bude hrát cimbálová muzika Aleše Smutného
nebo „na Sedmičce“, kde bude hrát cimbálka MARÝNKA. No a ten kdo rád country,
tak pro něj je u kulturního domu připravena country skupina NACONOTY.

Tak a je tu neděle – hlavní den bítešských hodů. Slavnostní bohoslužba v kostele
sv. Jana Křtitele bude v osm hodin za účasti krojované chasy. Dopoledne na hlavním pódiu zahraje nám dobře známá dechovka GALÁNI. Pak už na nás čeká to nejdůležitější:
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Hodový průvod městem, jehož součástí bude už potřetí skupina historického šermu TARANIS z Rosic a samozřejmě tradiční hodový program s předáním dožínkového věnce,
chasa nám zatancuje českou i moravskou besedu, rychtářem a s rychtářkou, právem, písařem a jeho paragrafy, to vše pod drobnohledem vrchnosti a dozorem kata.
Hodová tombola (a že je letos bohatá) se začne losovat od čtvrté „na Pětce“ a hrát k tomu
bude cimbálová muzika STANISLAVA GABRIELA.
Konec naší hodové ochutnávky zcela jistě patří následující středě, poslednímu dni hodů.
Poté co už máje bude odpoledne ležet na zemi, Vás zvu na hodové dozvuky se skupinou
SPRINT u nás „na Pětce“ a navrhuji ještě využít posledních možností vychutnat si něco
dobrého ve sklípcích. Třeba toho (pro mě osobně) výborného smaženého kapra bítešských
rybářů v jejich hodovém sklípku ve dvoře vedle radnice.
Doufám, že každý z Vás si z hodové nabídky najde to „své“. Možná se snad v tom hodovém shonu někde potkáme u dobrého jídla nebo sklenky hodového vína…
Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury

LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ OPĚT
VE VELKÉ BÍTEŠI
Již tradičně Velkou Bíteš navštívil v červenci Kinematograf bratří
Čadíků, který je již třetím rokem
plně digitalizovaný. Na Masarykově náměstí se opět promítaly skvělé české filmy. Ve středu 27. 7. nám byl jako první
nabídnut pohádkový příběh „Sedmero krkavců“ režisérky Alice Nellis. Z důvodu nepříznivého počasí nebylo jisté, zda se bude promítat nebo ne. Nakonec se promítalo i za deště
a hrstka návštěvníků vydržela pod deštníky až do konce.
Ve čtvrtek 28. 7. jsme zhlédli komedii s názvem „Život je život“ od režiséra Milana
Cieslara.
V pátek 29. 7. návštěvníci letního kina mohli vidět krimi s názvem Gangster Ka od
režiséra Jana Pachla a jako poslední film malé pokračování Gangster Ka: Afričan se promítal v sobotu 30. 7.
I když nám letošní počasí pro tyto 4 dny moc nepřálo a návštěvnost byla nižší než v minulých letech, vybralo se na dobrovolném vstupném 11.708,- 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 a budeme se těšit, jaké filmy nám p. Čadík přiveze.
Informační centrum a Klub kultury
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MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ KURZY S IRENOU SYLYA
VE VELKÉ BÍTEŠI JSOU ZA NÁMI
V termínu od 8. do 14. srpna se ve výstavní síni Klubu kultury uskutečnily Mistrovské
pěvecké kurzy s ředitelkou opery v Panamě Irenou Sylya. Tyto pěvecké kurzy jsou veřejné
a je to již tradiční projekt, který se v minulých letech uskutečnil v několika zemích světa.
Jedná se o pěvecké kurzy pro mladé operní pěvce, kteří mají možnost osobně pracovat s
Irenou Sylya na pěvecké technice a interpretaci operních árií. Celý kurz byl za klavírního
doprovodu dirigenta slovenského Národního divadla Branko Ladiče.
Ve spolupráci s Jakubem Pustinou byli do letošních kurzů vybráni tito operní mladí
pěvci: Sopranistky Jitka Štastná z ČR, Anna Patrys z Polska, Colette Boushell z Velké
Británie, Hanna Blachuta z Polska, Magdalena Chmielecka z Polska, mezzosopranistky
Flóra Lili Zalatnay z Maďarska, Laura Slattery z Irska a Melanie Campbell z USA a jako
jediný muž sympatický kontratenorista Marcin Gadalinski z Polska.
Závěrečný operní galakoncert absolventů kurzu se uskutečnil v neděli 14. srpna v 17.00
hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši. Po úvodním proslovu Jakuba Pustiny se mohli
přítomní zaposlouchat do nádherných operních árií a duetů za klavírního doprovodu
Branko Ladiče. Byly to árie Wolfganga Amadea Mozarta: La Clemeza Di Tito: árie Vitellie v podání Jitky Šťastné. Od G. Donizettiho: La Favorita: O mio Fernando v podání
Laury Slattery a z La Figlia del reggimento árie Marie v podání Magdaleny Chmielecke,
od V. Bellini: I Capuleti E I Montecchi: Eccomi in lieta vesta v podání Hanny Blachuty.
A LA Sonnambula: árii Aminy v podání Anny Patrys. Dále přítomným zazpíval také Jakub Pustina a to árii Siegmunda od R. Wagnera: Die Walküre. Kontratenorista Marcin
Gadalinski zazpíval od G. F. Händela z Rinalda árii Cara sposa. Poté sopranistka Colette
Boushell od Ch. Gounoda: Mereille árii Mon coeur ne peut changer. Od mezzosopranistky
Melanie Campbell zazněla árie Dalily od Saint Saense ze Samsonu Et Dalila. Maďar-

Společná fotografie před koncertem. | Foto: Tomáš Škoda
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ská mezzosopranistka Flóra Lili Zalatnay zazpívala árii prince Orlovského od J. Strausse:
Die Fledermaus. Od G. F. Händela: Rodelinda v podání Anny Patrys a Marcina Gadalinskeho zazněl duet Rodalindy a Bertaridy.
Jako závěrečný duet zazněl duet Gildy a Rigoletta o G. Verdiho z Rigoletta a to v podání
Magdaleny Chmielecke a Jakuba Pustiny.
Po nádherném koncertu se sálem kulturního domu rozezněl tleskot přítomných.
Pro všechny to byl velký kulturní zážitek. Poděkování patří všem účinkujícím a všem,
kdo na koncert přišli a zpříjemnili si tak nedělní podvečer.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

BESEDA O PANAMĚ
Součástí pěveckých kurzů byla také
beseda o Panamě, která se uskutečnila
ve čtvrtek 11. 8. v 17.00 hodin. Využili
jsme tak účast paní Ireny u nás ve Velké
Bíteši, aby nám také řekla osobně pár
zajímavostí ze „svého“ města, kde žije.
Celou prezentaci a besedu o Panamě si
připravila Jana Pustinová, která se také
stala milou překladatelkou mezi paní
Irenou a námi přítomnými „českými“
posluchači.
Po krátké prezentaci Panamy a něZ besedy. | Foto: Silvie Kotačková
kolika základních informacích jsme
také trochu „vyzpovídali“ paní Irenu a dozvěděli se pár zajímavostí.
Paní Irena Sylya žije v Panamě trvale od r. 2006, narodila se v Alabamě v USA,
ale poznala svého muže a přestěhovala se za ním do Panamy, její sen bylo mít pláž, to se
jí splnilo a kousek pláže si koupila. Má také moderní byt v kosmopolitním mladém městě,
ale i farmářský přírodní dům bez elektřiny. Jelikož, ale nemohla žít bez opery, založila
operu v Panamě, sama nevěděla, co to obnáší, vychovala a pořád vychovává nové generace
operních pěvců, má ráda mezinárodní projekty a cestuje po celém světě. Od r. 1998 pravidelně jezdí i do České republiky. Zpívala také v Národním divadle v Praze.
Jelikož byl na besedě také přítomen Jakub Pustina, který byl v Panamě pracovně s celou
rodinou, byl vyzván manželkou, aby nám řekl o svém zážitku z návštěvy pralesa.
Jakub Pustina tedy povykládal, jak si koupil vstupenku do pralesa. Několikahodinová procházka turistickými trasami, měl s sebou málo pití, samozřejmě velká vlhkost,
velký zážitek - druhý den nemohl zpívat a třetí den měl premiéru v opeře. Ale konec dobrý,
všechno dobré…
Pobyt v pralese je prý nejlepší kosmetika, nejlepší balzám na pleť.

24 | Září 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Tato přednáška, troufám si říci, byla jedna z nejzajímavějších, které jsme tu ve výstavní
síni měli. Přednášku si přišli poslechnout také účastníci pěveckého kurzu. Škoda jen,
že ji navštívila jen hrstka bítešáků.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

POSTŘEHY ZE ŽIVOTA MĚSTA – ČERVENEC A SRPEN
Heligonkáři
V neděli 7. srpna proběhlo v areálu u KD vystoupení Staročeských heligonkářů z Podřipska, doplněných klarinetem, houslemi, vozembouchem a zpěvačkou, které jenom potvrdilo
šťastnou volbu tohoto místa. Návštěvníci, kteří v prosluněném, mírně větrném nedělním
odpoledni přišli, nelitovali. Zpočátku jich bylo sice poskrovnu, ale během vystoupení se
areál zaplnil alespoň částečně. Seděl jsem v kruhu přátel pravidelně navštěvujících bítešské kulturní akce a mohu pouze tlumočit jejich naprostou spokojenost, jak s vystoupením,
tak s areálem. Zvláště, když se mohli připojit ke společnému prozpěvování známých lidových melodií, příjemně se linoucích z pódia a prokládaných, jak jinak, než „košilatými“
vtipy interpretů. Samozřejmě, jde o pocity střední a starší generace, která ještě nezapomněla, jak se dokázala společně bavit na zábavách a plesech v přecpané stařičké sokolovně, která se o přestávkách otřásala společným zpěvem téměř všech účastníků.
V tomto příjemném nedělním odpoledni se pouze potvrdilo, že něco podobného je možné
i dnes. Jenom je zapotřebí, aby se i ostatní Bítešáci přesvědčili o tom, že lze tento aktivní způsob trávení volného času s přáteli pojmout jako regeneraci z každodenních stresů a navíc tím
mohou podpořit aktivity Klubu kultury, který se snaží tyto akce pro občany zajistit. Je třeba
méně z povzdálí kritizovat, že se v Bíteši nic neděje, ale přijít a přesvědčit se.

Heligonkáři ve Velké Bíteši. | Foto: Silvie Kotačková
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Mistrovské pěvecké kurzy, beseda o Panamě a závěrečný galakoncert
Je až nepochopitelné, jaké pocty i mezinárodní publicity se dostává našemu městu opakovaným pořádáním této vrcholné kulturní akce. (Její detailní průběh popisuje podrobně na
jiném místě Zpravodaje pracovnice KK pí Kotačková). Je třeba poděkovat všem, kteří se na
organizaci podíleli, zejména pracovníkům Klubu kultury, vedení města, BHP, ubytovatelům
i všem ostatním. Pocta je to sice velká, ale odezva Bítešáků – malá. Nezdolný optimista, koncertní mistr Jakub Pustina – garant těchto kurzů, byl sice jako každoročně spokojen a nezapomněl na závěr panu starostovi a pracovníkům KK poděkovat, já však z pohledu zastupitele
spokojen nejsem a ani být nemohu. To se netýká organizace, ta byla výborná. Ale když na
navazující besedu o Panamě s ředitelkou národní panamské opery, paní Irenou Sylyou přijde
10 Bítešáků a na závěrečný koncert mladých talentovaných pěvců z Polska, Velké Británie,
Maďarska, Spojených států a České republiky, za klavírního doprovodu dirigenta slovenského Národního divadla Branko Ladiče, přijde necelá třícítka posluchačů... nevím, ale je to
(podle mého osobního názoru) vůči účinkujícím při nejmenším neslušné. Někde je asi chyba,
ale zkusme o tom společně popřemýšlet a případně něco navrhnout.
Alois Koukola

ŠPIČKA HUDEBNÍHO SVĚTA V BÍTEŠI
Ve čtvrtek 4. srpna se konal v kostele sv. Jana
Křtitele ve Velké Bíteši již třetí mimořádný koncert 19. sezóny Bítešského hudebního půlkruhu.
Hudbu J. S. Bacha a G. Ph. Telemanna mistrovsky interpretoval violista Ilan Schneider v doprovodu varhanice Hany Böhm Robotkové.
„V Rudolfinu může hrát každý, do Bíteše se dělá
konkurz,“ říkal zakladatel BHP Tomáš Mašek.
I toto pravidlo má své výjimky. Když si chce
v Bíteši zahrát jeden z nejlepších evropských violistů, konkurzu netřeba. Ilan Schneider, původem
z Litvy, prošel v době svých studií Tel Aviv i Vídeň, aby se nakonec stal koncertním mistrem viol
v Philharmonique du Luxembourg, je vyhledávaným sólistou i komorním hráčem, pedagogem i porotcem mezinárodních interpretačních soutěží.
Z koncertu. | Foto: Otto Hasoň
Do ČR jej letos pozvala Hana Böhm Robotková, výborná klavíristka z Lucemburska, jejíž otec pochází z Velké Bíteše. Ani jí nestačilo
absolutorium JAMU, studovala dále ve Francii, mj. i na proslulé Sorbonně. Díky prázdninám obou interpretů a jejich přátelskému vztahu byl náš kraj obohacen hned třemi vynikajícími koncerty – ve Velké Bíteši, v Bystřici nad Pernštejnem a v Novém Městě na Moravě.
Měli jsme potěšení vyslechnout dva z nich s naprosto odlišným programem.
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Ve Velké Bíteši to bylo vrcholné baroko – Johann Sebastian Bach a Georg Philipp Telemann, obohacené skladbou Zvony jejich současníka Nicolase Lebegue pro sólové varhany.
Nádherný tón sólové violy zvládl bez nejmenších obtíží naplnit chrámový prostor i nás a což teprve, když zněl s varhanami! Souhra obou interpretů byla dokonalá, jak jsme od
protagonistů koncertů BHP za 19 sezón zvyklí.
„Raději hrát zadarmo, než nehrát vůbec,“ říká Ilan Schneider. Vstupné na všechny tři
koncerty bylo dobrovolné, výtěžek byl věnován na potřeby bítešského a novoměstského
kostela. Je úžasné, potkat se s takovými lidmi. Ještě že jsme šli.
Otto Hasoň

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP
Tak prázdniny jsou téměř u konce, podzim pomalu klepe na vrata a nám se přiblížil začátek
jubilejní 20. sezóny BHP. Na mimořádný hodový koncert jsme vybrali dětský pěvecký sbor Jitro.
Jde o vynikající sbor světového formátu, jehož vystoupení si jistě nenechte ujít.
Něco málo o sboru: královéhradecký dětský sbor Jitro založil v roce 1973 Josef Vrátil.
Od roku 1977 stojí v jeho čele umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal. Od 80. let Jitro
pravidelně koncertuje v mnoha evropských státech a je účastníkem mezinárodních soutěží,
na kterých získalo celou řadu významných ocenění. Od roku 1990 sbor uskutečnil dvanáct
turné po Spojených státech amerických a pět po Japonsku. Jitro pravidelně spolupracuje
s rozhlasem, televizí, vydává hudební nosiče. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie,
oratorní tituly, spirituál, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. Vystupuje na premiérových koncertech Asociace českých skladatelů koncertních umělců, je nositelem cen Českého hudebního fondu za interpretační výkony.
Jsem přesvědčen, že ten, kdo slyšel Jitro v bítešském kostele před čtyřmi roky,
nebude chybět ani letos. Tehdy jsme naslouchali dokonalému provedení duchovních skladeb – od gregoriánského chorálu až po Ilju Hurníka, navíc sbor (tehdy to bylo 38 dívek
a jeden hoch) přidal několik úprav lidových písní. Před čtyřmi lety, stejně jako letos byl

Dětský sbor Jitro. | Foto: Otto Hasoň
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totiž mimořádný koncert součástí programu Tradičních bítešských hodů. Letos přijede Jitro s „civilním“ programem, věřte, že vystoupení bude určitě stát za to. Koncert začíná
v 18.30 hodin v kulturním domě na hodový čtvrtek 8. září. Srdečně Vás za všechny členy
BHP zvu a moc se těším!
Ondřej Sedlák

HODOVÁ SOBOTA VE ZNAMENÍ KAPEL A SOUTĚŽÍ
NA FARNÍ ZAHRADĚ
Sklípky, ve kterých se bude soutěžit, tři kapely, kouzelník, ohňová
show: to vše bude o hodové sobotě
10. září k mání na farní zahradě, kde
se uskuteční další ročník tradičního
klání Bíteš hledá borce. Letos vás na
unikátní klání pro děti i jejich rodiče
zve hlavní stárkovský pár Jirka Kratochvíla a Katka Ráboňová. Chybět
nebude ani rychtářský pár a další
hosté.
Na farní zahradě vznikne hned
sedm
sklípků najednou. Děti i doMalé bítešské borce loni odměnili i rychtář s rychtářkou.
Foto: Archiv Kolpingovy rodiny
spělí v nich budou soutěžit o to,
kdo je bítešským borcem. Chybět nebude natahování vody a vína do koštýře, hasičské,
fotbalové i folklorní soutěže.
Oproti minulým ročníkům bude letos možnost na farní zahradě posedět až do večera,
který svým zpěvem obohatí hlavní stárková Katka Ráboňová spolu s Martinem Šmídkem. Vydatné občerstvení včetně grilu a dobrého hodového vína bude zajištěno. Přijďte se
všichni dobře pobavit!
Bíteš hledá borce – program 10. září 2016
14.30 Zahrada se otevírá
15.00 – 17.00 Soutěže Bíteš hledá borce, tentokrát v improvizovaných hodových sklípcích
15.00 Vystoupení kapely Bohumilové – sourozenci Macholánovi
16.00 Zazpívá Katka Vrzalová a Luděk Strašák
17.00 Kouzelník Radek Mezuláník
18.00 Vyhlášení výsledků soutěže
18.30 Katka Ráboňová a Martin Šmídek
19.45 Ohňostroj / ohňová show
20.15 Večer s Katkou Ráboňovou a Martinem Šmídkem
Ladislav Koubek
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU O ALTERNATIVNÍ MEDICÍNĚ
Od doby, co Alexander Fleming „vynalezl“ Penicilin, bylo zachráněno nespočet životů,
a to právě díky této látce s antibiotickými schopnostmi. Bohužel možná právě tento objev odstartoval největší růst chemicko-farmaceutických firem a společně s jejich jednoduchým řešením všech našich zdravotních problémů v podobě malých tabletek různých barev
a tvarů jsme se začali stále více oddalovat od přírody a všeho, co nabízí k našemu prospěchu. Přestali jsme léčit příčinu a začali „léčit“ důsledky.
Když se mnohdy zbytečně uchýlíme k chemickým lékům, místo abychom si uvědomili,
proč jsme vlastně skutečně nemocní, a změnili příčinu nebo životní styl, který mohl přispět
k onemocnění, snadno se dostaneme do bludného kruhu léků a ničení organizmu chemií.
Na nové problémy, které vždy vyvstanou, používáme další léky a tak pořád dokola.
Existuje několik možností, jak žít jinak! A nejsou to žádné výdobytky moderní doby.
Úplně jednoduché postupy a pochopení, že člověk je lidská bytost a tělo jenom schránka
pro duši, která nám prostřednictvím nemocí ukazuje, jak se cítí.
Tradiční medicíny a nejenom východní - nejstarší zmínka se datuje kolem 30 000 let
před n.l. chápaly člověka jako součást přírody a jeho život jako celek.
Pro nás je asi nejznámější tradiční čínská medicína stará přes 5000 let. Poukazuje na
duševní svět provázaný s tím fyzickým.
A jako takový jej umí příroda i vyléčit. Využívají se bylinky, masáže, prohřívání,
úpravy jídelníčku,... . Stejně tak staří Slované znali léčení pomocí bylinek, žili v souladu
s přírodou a jejími cykly.
Paní Dana Švestková, psychoterapeutka, která se alternativní, čínské a bioregulační medicíně věnuje už od roku 1997 pomáhá lidem, kteří se nechtějí svěřovat pouze do péče
lékařů, ale chtějí za svůj život zodpovídat sami.
Na besedě 21. září v 17.00 hodin v Městské knihovně ve Velké Bíteši Vás seznámí s tím,
jak si vytváříme nemoc a jak si naopak můžeme zdraví, stejně jako harmonii v životě udržet.
Dozvíte se spoustu praktických tipů a rad, jak pomocí konkrétních jednoduchých změn dokážete udělat velký krok pro své zdraví. Těšíme se na Vás
Dana Švestková, Kateřina Brychtová

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní RŮŽOVÁ ULICE, DŮM ČP. 145:
V roce 1414 držel dům Václav Adamův syn, mnohem později v roce 1594 Matouš
Alexů. Roku 1599 již Jan Buk prodal dům „ležící podle Hadru“ za 65 zlatých Ludvíku
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Alexovému, bratrovi Matouše Alexů. Ludvík Alexů směnil v roce 1615 dům v téže ceně
65 moravských zlatých za dům čp. 143 v ceně 100 mor. zlatých se ševcem Valentýnem
Tichým. Rozdíl v ceně Tichý využil k úplnému zaplacení domu. Zřejmě v roce 1621 dům
po Tichém připadl zpátky rodině Matouše Alexů, po kterém vdova Anna Alexová v roce
1629 „z své svobodné vůle, an také i pro sešlost věku svého,“ prodala za 60 mor. zlatých
dům „ležící vedle rybníka Hadru“, s vymíněním si polovice zahrady při domě. Kupcem se
stal její syn koželuh Jan Sejkora, který měl vyplatit matku a na místě patrně sestry Lídy
jejího manžela Blažka. Se svým bratrem rovněž koželuhem Prokopem Alexů se vypořádal
již před čtyřmi lety v rámci prodeje domu čp. 26 v Lánicích, kde se nacházela jejich společná dílna. Asi ještě v témže roce dům zpustl.
Až po 84 letech, roku 1713, městský úřad prodal dům „v Psí ulici ležící vedle rybníka
Hadra“ za sníženou cenu 40 mor. zlatých krejčímu Janu Fialovi. Ten měl vystavět dům
během čtyř let, po kteroužto dobu mu byla udělena „polhota“, poté „všechny jak městský
a císařský, též panský poplatky platiti povinen bude“. V roce 1743 mu obec prodala „kopec
obecní roli nad Hadrem rybníkem“, kteroužto roli dosud pronajímala za roční úrok 45 krejcarů, ale „nyní však pro důležitou tohož potřebu“ ji Janu Fialovi prodala za 10 rýnských
zlatých (tj. 600 kr., tj. 8 mor. zl. 40 kr.) hotově. Po padesáti letech hospodaření, v roce 1763,
Jan Fiala prohlásil, že je „člověk již zastaralý a zpracovaný, a tak k dalšímu hospodaření
nedostatečný“, proto postoupil dům svému 42letému zeti, též krejčímu Severínu Ondrákovi. Tehdy se zjistilo, že ještě nebylo vyplaceno nic ze 40 mor. zlatých vejrunků, „které,
poněvadž od nepamětlivých let žádný jinší dědic, kterej by nějakou pretensi na tom gruntě
jmíti mohl, se nehlásí, k obci zdejší patřejí“.
Severín zemřel v roce 1779, načež následujícího roku se ovdovělá Kateřina znovu provdala, a to za rovněž krejčího a vdovce 67letého Jakuba Kukly. Severínův syn, taktéž

Dům čp. 145 (Jeřábkova pekárna) v současnosti. | Foto: Jan Zduba
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krejčí Matěj Ondrák, pak počátkem roku 1783 vyženil ve svých 29 letech dům čp. 159
v nynější Kozí ulici, který vzápětí směnil se svým otčímem Jakubem Kuklou a macechou
Kateřinou za rodný dům. Ten totiž Kuklovi v jeho „nedospělosti na čas [...] odevzdaný
byl“. Matěj přenechal otčímovi svůj dosavadní dům za 50 zlatých a půl míry roli, načež
svůj rodný dům pořídil „za sumu právně vyšacovanou 150 zlatých rejnských“ (tj. 128 mor.
zl. 40 kr.), přičemž z této částky náleželo obci ještě 39 mor. zlatých vejrunků. Dále se Kukla zavázal k tomu, že Matějovi přenechá 6 mír zasetého žita a k jarnímu setí půldruhé míry
ječmene, 3 míry ovsa, půl míry hrachu, dále 4 centy sena a „rolní nářadí, totiž vůz, žebřiny,
kolečka, radlo a pluh s branama novýma“. Později roku 1826 Rozálie rozená Ondráková
postoupila dům v ceně 1 000 zlatých svému manželovi krejčímu Jiřímu Šanderovi. Následně v roce 1847 získali dům v ceně 900 zlatých Antonín a Mariana Skryovi. Poté jej
od roku 1851 vlastnil za cenu 1 320 zlatých Jan Šandera.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 181,
kn. č. 11788, fol. 56, 152, kn. č. 11789, fol. 45, kn. č. 11792, fol. 10, kn. č. 11797, fol. 47.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
LUDVÍK ZAVŘEL OSLAVIL 60. NAROZENINY
Pokud budou naši následovníci po mnoha letech
pročítat hasičské kroniky, určitě v nich nebude chybět jméno Ludvík Zavřel. Najdou ho zajisté na jednom z předních míst a budou se ptát stejně jako my,
kteří dnes listujeme brožurou o našem krajanovi hasičském buditeli Vincenci Brožovi, který je jeho
velkým vzorem - jaká vnitřní síla jej vedla k přesvědčení věnovat svůj volný čas s takovou vervou
práci ve Sboru dobrovolných hasičů? Možná to pro
ně bude těžko pochopitelné, stejně jako pro mnohé
z nás v současné spotřebně orientované společnosti. Vy, kteří činnost dobrovolných hasičských
sborů sledujete, dobře víte, že jejich existence je
podmíněna vůdčími osobnostmi, které se dovedou
obklopit stejně obětavými nadšenci. Proto si važme
takových lidí, nezapomínejme je ocenit a veřejně
jim poděkovat, vždyť zachraňují nejen majetek,
ale mnohdy i zdraví a životy nás všech.
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Jedním z nich je i velitel Sboru dobrovolných hasičů (SDH) ve Velké Bíteši, velitel zásahové jednotky a starosta bítešského okrsku SDH Čech, Moravy a Slezska (ČMS) - bratr
Ludvík Zavřel, který dne 6. července 2016 oslavil své 60. narozeniny. Této příležitosti
využilo mnoho sester a bratří z blízkých i vzdálenějších SDH aby mu v Nových Sadech
upřímně poděkovali a popřáli pevné zdraví do dalších let. Kromě starosty našeho města,
starostů sousedních obcí a představitelů jejich SDH, zde byli i funkcionáři okresu ZR,
Kraje Vysočina i Jihomoravského kraje a nešetřili slovy uznání. „Generální gratulaci“ s vtipem sobě vlastním - pronesl velitel okrsku bratr Petr Fousek. Cílem článku však není
detailní prezentace všech gratulantů, vyznamenání a ocenění oslavence, včetně všech
funkcí a služebních postupů, ale spíše odlehčený a snad o to lidštější pohled, který se však
bez některých detailů přesto neobejde:
Pan Ludvík Zavřel se narodil ve Svitavách. Matka pochází ze Slovenska a otec z Moravce.
Má dvě sestry Marii a Zdeňku. Rodina se často stěhovala, a tak absolvoval školní docházku v
Hodoníně, Rudě, Velkém Meziříčí a Velké Bíteši. Na SOU První brněnské strojírny ve Velké
Bíteši se vyučil soustružníkem a základní vojenskou službu vykonal u ženijního vojska v
Bratislavě jako řidič obrněného transportéru. Potom se vrátil zpět do První brněnské, odtud
odešel do vlkovského provozu Elektrizace železnic Praha a od roku 1993 soukromě podniká.
S manželkou Alenou má dvě dospělé dcery Andreu a Dagmar.
Za člena Základní organizace Svazu požární ochrany byl přijat 1. ledna 1974: Začíná jako
aktivní člen soutěžního družstva a řidič požárních vozidel. Obětavě se stará o svěřenou mobilní
techniku i o její údržbu, a to i pro okolní sbory. Věnuje se také výcviku mladých požárníků.
V roce 1991 je zvolen velitelem bítešského SDH. Pokračuje neúnavně ve svých aktivitách,
organizuje brigády, podílí se na výstavbě nové požární zbrojnice, ve které se mu podaří prosadit vybudování prostor také pro místní SDH (klubovna, šatna, kuchyňka, sociální zařízení
aj.). Absolvuje bezpočet školení, kurzů a pravidelných doškolování. V roce 1987 je navržen
do Městského výboru Svazu požární ochrany a stává se jeho předsedou. V roce 1990 přechází
plynule na funkci starosty znovu obnoveného okrsku Velká Bíteš. Zajišťuje finanční prostředky
pro činnost sboru, organizuje auto-moto burzy, taneční zábavy a plesy. Výsledek je nasnadě
a sbor se postupně vybavuje potřebným materiálem. Začíná pořádat oblíbené vlastivědné zájezdy, které se stávají každoroční tradicí. Je také velice aktivní při zabezpečování družebních
návštěv mezi Velkou Bíteší a italským městem Torrevecchia Pia.
Ještě pro jednu jeho aktivitu si jej velice vážím: nikdy nezapomíná na své starší, mnohdy
nemocné či nemohoucí sestry a bratry. Zve je na slavnostní a výroční schůze nebo je osobně navštěvuje při jejich jubileích. Nastane-li však smutná chvíle jejich odchodu, organizuje důstojné
hasičské rozloučení a pronáší své uznávané, „poslední sbohem“. A tato schopnost „vcítění se“,
spolu se smyslem pro povinnost a pro pořádek, jej řadí mezi skutečné osobnosti současných
dobrovolných hasičů. Váží si jej také nejvyšší představitelé dobrovolných i profesionálních
hasičů ČR, kteří, pokud jim to jejich funkce dovolí, nikdy neodmítnou jeho pozvání.
Při příležitosti svého blížícího se životního jubilea převzal bratr Ludvík Zavřel na letošním městském plese z rukou starosty města Ing. Milana Vlčka plaketu s názvem „Poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti hasičství a společenského
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života“. Další významná ocenění byla již ve Zpravodaji publikována. Přesto uvedu jedno,
také z ledna letošního roku, svědčící o jeho aktivitách daleko přesahujících město, okres
i kraj: „Bronzová medaile Jihomoravského kraje za zabezpečování dlouhodobé a úspěšné
spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina na úseku požární ochrany“.
Ke všem gratulantům se připojuje a za aktivní spolupráci děkuje také redakce Zpravodaje i Informační centrum a Klub kultury.
Alois Koukola

OSTATNÍ
PODĚKOVÁNÍ MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ VELKÁ BÍTEŠ
Stalo se již tradicí, že každý rok v červnu jsme pozvaní od Mysliveckého sdružení Velká
Bíteš na mysliveckou chatu.
Letos to bylo opravdu na chatu, počasí nám zpočátku nepřálo, ale vše se v dobré obrátilo. Špekáčky jsme opekli a bylo nám všem dobře. Nám seniorům se líbilo povídání.
Myslivcům dělalo dobře, že jejich myslivecké zážitky padly na úrodnou půdu, a dotazů
bylo až až. Těšíme se na příští rok. Na další příhody a vyprávění. Děkujeme.
Jana Požárová za Seniorklub

ŠAMANSKÉ LÉČENÍ
Také vám připadá, že vám dochází možnosti jak být plni energie, optimismu,
hojnosti a fyzického zdraví? Jste unaveni z práce, z lidí, z nekonečného životního koloběhu, z dětí, ze všeho, co vás dříve těšilo? Tak mám pro vás dobrou zprávu – nejste v tom
sami a děje se to plošně každému z nás postupně, abychom konečně změnili kompletně
naši osobnost, aby každý z nás našel své skutečné JÁ, našel svůj nevyčerpatelný zdroj
energie a byl zdráv ve všech směrech.
Nepomohou léky ani návykové látky, ani pozemská pozlátka, která nám akorát krátí náš
drahocenný čas.
Takže vážení přátelé, kdo je připravený se podívat do svého nitra, seznámit se svoji
skutečnou silou, vyplakat všechny bolesti, vybušit ze sebe každou křivdu, uvolnit veškeré emoce, které ho tíží, tak jsem tu správně pro vás, abych vás mohla provést vaší
cestou.
Nabízím vám očistu vašeho domu – vnitřní i venkovní prostory, kde proměníme negativní energie, odvedeme všechny pozůstalé duše, provedeme očistné rituály a navedu vás
ke krokům, které vám pomohou váš dům nadále udržovat dle vašeho úspěšného života.
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Můžeme se také podívat na konkrétní léčení jednotlivců s konkrétními situacemi,
nesrovnalostmi, problémy, nemoci, atd. – ať už jde o zdraví fyzické, psychické,
vztahové – strachy, bolesti, násilí, atd.
Pokud stále nerozumíte vašim partnerům – zabývám se i partnerským léčením. Napravuji také generační rodinné vazby, včetně prospěchu dětí ve školách, chování, atd. Nabízím také očistné programy přímo do škol, mateřských center či jiného setkání.
OD KONCE ZÁŘÍ SE BUDEME TAKÉ PRAVIDELNĚ SETKÁVAT V PROSTORÁCH TĚLOCVIČNY u oranžového hřiště – více informací v příštím čísle Zpravodaje,
či nástěnce TJ Spartak.
Pracuji s šamanským bubnem, s přírodními živly, s anděly, s duchovními průvodci,
s intuicí, obrázky a vnitřním vedením dle dané situace – metoda EFT, dynamická meditace,
Sahadža jóga, dýchání, relaxace, art terapie, atd.
Těším se na společné setkání. Zájemci prosím pište sms na tel. 777 897 669,
o kterou službu máte zájem, a já vám zavolám a domluvíme. Odměna za moji práci je
v % dle vašeho příjmu. Děkuji s přátelským pozdravem
Terapeutka Julie Kolářová

DEN BIBLE
Vážení přátelé,
rádi bychom vás pozvali na návštěvu zajímavé akce, která se uskuteční dne 10. 9. 2016
v Kralicích nad Oslavou. Den Bible 2016 již čtvrtým rokem navazuje na tradici oslav Bible kralické. První ročník se uskutečnil v roce 2013 u příležitosti výročí 400 let od vydání
této významné kulturní památky.
Můžete se těšit na přednášky o osobnostech spjatých s Kralicemi, zajímavé výstavy i vystoupení skupiny rytířů. Budete moci ochutnat pokrmy středověké kuchyně, vyzkoušet si
dobové kostýmy ve středověké kostýmovně nebo si zkusit vytisknout kousek textu na replice stejného tiskařského lisu, jaký používali kraličtí tiskaři. Nebude chybět ani evangelická
bohoslužba v místním kostele, který před 400 lety navštěvovali překladatelé a vydavatelé
Bible kralické. Hostem programu bude také herečka Jaroslava Kretschmerová, členka divadla Studio Ypsilon, která přečte vybrané úryvky z díla Jana Amose Komenského. Poté bude
následovat beseda, v níž tato populární herečka promluví o svém vztahu k Bibli kralické
a zodpoví dotazy z řad návštěvníků akce. (více o programu na www.denbible.cz)
Bible kralická má nadčasový duchovní a kulturní význam pro naši zemi. Díky této
knize byla ochráněna čeština jako bohatý a krásný jazyk a představuje tak jedno z našich
nejvýznamnějších národních dědictví. Jedna z nejvýznamnějších postav tohoto období,
učitel národů Jan Amos Komenský, nám ve svém Kšaftu odkazuje Bibli kralickou spolu se
známými slovy... ať vláda tvá se k tobě navrátí, ó lide český...
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O tisk Bible kralické se zasadil Karel st. ze Žerotína, který byl majitelem panství
v Kralicích a také i Velké Bíteše. Období jeho panování bývá často označováno jako
"zlatý věk", protože v něm naše město dosáhlo největšího rozvoje a prosperity za celou
dobu své existence. V č. 5 na náměstí ve Velké Bíteši, kde je nyní mimo jiné i muzeum
města, býval kostelík jednoty bratrské. Rádi bychom navázali na tuto tradici a pozvali
vás na bohoslužby, které se konají kromě první neděle v měsíci, kdy jezdíme do sboru
ve V. Meziříčí, každou neděli v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře
(na pavlači) od 17.00 hodin.
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.
Pokud budete mít zájem, přijďte se podívat, k ničemu se tím nezavazujete.
Žalm 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká
k němu.
Věra Pokorná za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši

LUHAČOVICKÉ STŘÍPKY
Parné srpnové odpoledne. Užívám si domova u bazénu, moje malé Chorvatsko.
Nedávno jsem se vrátil z Luhačovic, lázeňský začátečník. O to jsou moje vzpomínky
intenzivnější, váhám, zda se o ně podělit článkem ve Zpravodaji. Všichni už tam byli,
vše je na internetu, o čem psát? Nedá mi to, alespoň jednu stránku, trochu jinak.
Usedám do stínu pergoly a pokouším se o to.
Luhačovice: známé lázně, Perla Moravy, městem od r.1936, v lesnatém údolí říčky
Šťávnice, 5100 stálých obyvatel, v sezoně 2x tolik, n.v. 253 m, 40 lázeňských hotelů,
zámek, 3 kaple, moderní kostel, 2 supermarkety, krásné korzo ulice Dr. Veselého, nádraží,
na radnici starostka.
Prameny: několik přírodních, hodně navrtaných, chladivé, chuť Vincentky je známá,
slyšel jsem tam, že chutná, jako když se povaří hrnec rezavých hřebíků a přisolí, síla různá,
8 pramenů celodenně zdarma přístupných veřejnosti, všechny venku kromě Vincentky,
ta je v hezké budově na kolonádě, dají se všechny jednou vycházkou za 2 hodiny obejít,
můj okruh byl: Viola, Marie, Vincentka, Nový jubilejní, Ottovka, Dr. Šťastný, Aloiska
a Sv. Josef, nejdál byla Marie a tu jsem měl nejraději, Dr. Šťastný je drsňák, nejblíže jsem
to měl ke Sv. Josefovi, 100 m od hotelu.
Lázně: léčí nemoci dýchací, trávicí, pohybové, za pomoci procedur: pitná kůra, vany,
zábaly, plynové injekce, masáže, cvičení, bazén, inhalace atd., určitě pomohou vycházky,
nicnedělání, klábosení na lavičkách, krmení rybiček a kachniček, krásné prostorné Lázeňské náměstí, plné květin, bílých laviček, kolem krásné domy od slavných architektů
v čele s Jurkovičovým domem, dlouhá krytá kolonáda s klavírem, kdo umí, tak zahraje,
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plno lidí ve všem možném, kraťasy, rifle, ale také švihácké páry celé v bílém, s klobouky,
ona v dlouhých, on se špacírkou, 2x týdně koncerty na náměstí, když vyjde počasí, balada,
jako v lázních.
Miramare: lázeňský hotel, kde jsem bydlel, skupina 4 budov propojených koridorem,
v centru města, součást společnosti ROYAL SPA, které patří další hotely v Luhačovicích,
v Mariánských Lázních a ve Velkých Losinách, v den, kdy jsem tam nastoupil, měl pohřeb
majitel společnosti Dr. Plachý, 73 let, zdraví si nekoupíš, všechny procedury pod jednou
střechou, lázeňské sestřičky většinou mladé Slovenky, čekání na výtah nutilo ke šlapání
schodů, jeden den jsem ho vynechal, udělal jsem 1089 schodů, také dobrá procedura, ti,
kteří tam prošli více hotelů, říkali, že se rádi sem vrací, strava prý je ale horší, další dobrá
procedura, nechal jsem tam 4 kila.
Kostel: dlouho zde měli jen zámeckou kapli Sv. Josefa, v r. 1997 vysvětili krásný
moderní kostel Svaté rodiny, základní kámen posvětil papež Jan Pavel II. na Velehradě,
stavěný převážně brigádnicky a z příspěvků, 46679 hodin zdarma, v dubnu 1996 začali,
v červenci 1997 světili, za 15 měsíců, každý den mše, u kostela pramen Sv. Josefa, který
vystrojil majitel hotelu Miramare.
Generál: hosté u stolu v jídelně se postupně mění, odcházejí a noví přicházejí, vrchní
k nám posadila a představila pana generála, drobný, hovorný, hádali jsme sedmdesátníka,
postupně jsme se dovídali více, brig. gen. Emil Boček, poslední žijící letec slavné 313.
perutě stíhacího letectva RAF, 93 let, sám žije v Brně, do lázní přijel v bílém renaultu,

Fotografie s brig. gen. Emilem Bočkem, v příjemné společnosti u jídelního stolu. | Foto: Archiv Karla Smolíka
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možná jste ho viděli v televizi, kde ukazovali, jak pilotoval nedávno spitfaera, rád chodil
na dlouhé vycházky k luhačovické přehradě, rychle se to rozneslo, stále stejné otázky od
hostů, ochotně odpovídal, v tom jsem ho ušetřil, ale jednu jsem si neodpustil: …„pane
generále, bylo Vám 16 a půl, když jste utíkal, proč?“…
přišla slova: …„tatínek byl legionář, národ, vlast, ale také klukovská frajeřina…“,
mlčení, asi nám všem hlavou šly stejné myšlenky, abych nezapomněl, ruku mu podala
královna Alžběta II.
Karel Smolík

SPORT
MODERNÍ GYMNASTKY ZAHAJUJÍ NOVOU SEZONU
Moderní gymnastky TJ Spartak Velká Bíteš zahájí v září novou závodní sezónu. Pod
vedením trenérek Michaely Křenkové a Jiřiny Langové se děvčata našeho klubu začala již
o prázdninách připravovat na další závodní sezónu, ve které své gymnastické dovednosti
začnou rozšiřovat o další level, kterým bude zaměření na estetickou gymnastiku.
Estetická skupinová gymnastika – jak zní přesný název je poměrně novým gymnastickým odvětvím. Vznikla ve Finsku jako gymnastika s významným zdravotním aspektem.
První mezinárodní závody se konaly v roce 1996 a první mistrovství světa se konalo
v roce 2000. Od tohoto roku se pravidelně MS účastní i česká družstva. V roce 2011 se
účast na MS vydařila i týmu pod vedením Michaely Křenkové, obsadila zde se svými svěřenkyněmi ve velké konkurenci krásné deváté místo.
Pevně věříme, že se i v nadcházející sezoně bude našim děvčatům dařit a cvičení jim
bude dělat především radost.

Ze srpnového soustředění. | Foto: Otto Hasoň
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Pokud máte doma šikovnou mladou slečnu a zajímal by Vás tento ryze holčičí sport, rádi
Vás přivítáme na našich ukázkových hodinách každé pondělí a středu mezi 14.00 – 16.00
hodin v tělocvičně Spartak Velká Bíteš.
Michaela Křenková, trenérka oddílu MG

3. ROČNÍK POHODOVÉ DEVÍTKY
Bítešský spolek vytrvalostních sportů pořádá 3. ročník běžeckého závodu dne 18. 9. 2016
pro všechny výkonnostní a věkové kategorie
KDE?		
fotbalový stadion ve Velké Bíteši (GPS souřadnice 49,295 a 16,223)
REGISTRACE a) online do 11. 9. za 70,- Kč
		
b) na místě 100,- Kč (děti do 15 let zdarma)
Každý závodník obdrží startovní balíček a občerstvení po doběhu.
PoHodová devítka je i letos součástí Envirocupu, podle jehož pravidel budou závodníci
obodováni v každé kategorii. Kategorie s nízkým počtem závodníků mohou být sloučeny
s jinými. Závod určité kategorie se ruší, pouze pokud nebude na startu ani jeden závodník.
Děti 0-6 let mohou závod absolvovat se svými rodiči. Žákovské kategorie a děti do 6 let
absolvují závod po cyklostezce směrem k ITW Pronovia. Dorostenci startují společně se
závodníky hlavního závodu. Část trasy je společná. Po cca 2,5 km po asfaltu se točí na
polní cestu doprava. Na kritických částech trati budou pořadatelé.
MUŽI
Kategorie

ŽENY
Ročník narození

ZÁVOD

Kategorie

Ročník narození

Muži „A“

1977 – 1998

Ženy „A“

1982 – 1998

Muži „B“

1967 – 1976

Ženy „B“

1972 – 1981

Muži „C“

1957 – 1966

Ženy „C“

1971 a starší

Muži „D“

1947 – 1956

Muži „E“

1946 a starší

Dorostenci

1999 a 2000

Dorostenky

1999 a 2000

Hlavní 9 km

5 km

Starší žáci

2001 – 2003

Starší žákyně

2001 – 2003

1 100 m

Mladší žáci I

2004 – 2006

Mladší žákyně I

2004 – 2006

500 m

Mladší žáci II

2007 – 2009

Mladší žákyně II

2007 – 2009

500 m

2010 a mladší

500 m

Děti

2010 a mladší

Děti

V dětských kategoriích budou vyhlášeni všichni závodníci a každý obdrží cenu.
V hlavním závodu budou vyhlášeni první tři z každé kategorie, kteří se mohou těšit na
ceny. Speciální kategorií bude opět „nejrychlejší Bítešák“ a „nejrychlejší Bítešačka“,
kteří budou za své snažení také odměněni.
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PROGRAM
Start dětských kategorií 10:00 hod (nejprve budou startovat děti 0-6 let)
		
Hlavní závod + dorostenci 12:00 hod
TRASA HLAVNÍHO
ZÁVODU
fotbalový stadion ve Velké Bíteši – Vlkov – fotbalový stadion
		
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.
DOPRAVA
parkování u fotbalového stadionu
Závod se běží za plného silničního provozu. Každý závodník běží na vlastní nebezpečí.
KONTAKTY Zdeněk Kundera 777 612 344
		
Ondřej Plechatý 731 425 676
		
Martin Macholán 731 637 426
www.behbites.cz www.facebook.com/pohodovadevitka
bitesskybeh@seznam.cz
Ondřej Plechatý za pořadatele

HOKEJOVÁ SEZÓNA OPĚT ZAČÍNÁ
V sobotu 17. 9. 2016 bude odstartována Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína
v ledním hokeji. Soutěže se zúčastní 13 účastníků a to: HC Spartak Uherský Brod,
Hokej Uherský Ostroh, HC Uničov, HC Štika Rosice, SHK Hodonín, HK Kroměříž,
HHK Velké Meziříčí, SKMB Boskovice, HC Spartak Velká Bíteš, Dynamiters Blansko, HC Vsetín, HC Uherské Hradiště, HC Lvi Břeclav.
Základní část: Dvoukolově každý s každým.
Play – off:
Mužstva na 1. – 8. místě konečné tabulky po základní části.
Domácí utkání budou sehrána dle rozlosování na ZS ve Velké Bíteši a hrací dny jsou
středa 18.00 hodin a sobota 17.00 hodin.
Rozlosování domácích zápasů:
So 24. září
Velké Meziříčí
So 8. října
Blansko
So 22. října
Uherské Hradiště
So 29. října
Uherský Brod
So 12. listopadu Uničov
So 19. listopadu Hodonín B

So
So
So
So
So
So

26. listopadu
10. prosince
7. ledna
21. ledna
4. únor
18. února

Kroměříž
Boskovice
Vsetín B
Břeclav
Uherský Ostroh
Rosice

Play – off začíná ve sředu 1. března.
HC Spartak Velká Bíteš chce pro své příznivce připravit pěkné a kvalitní hokejové zážitky.
Jan Konečný
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 49/2016 KONANÉ DNE 27. ČERVNA 2016
• 2/49/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 48/2016 ze dne 13. 6. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 27. 6. 2016
3/49/16/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí
86, příspěvkové organizace o osvobození od úplaty za vzdělávání po dobu měsíce července a srpna
2016.
• 4/49/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4718/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 15. 7. 2016
• 5/49/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční
akci „ČOV Velká Bíteš – rekonstrukce kalové koncovky“ ve výši Kč 1.548.210,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 15. 7. 2016
• 6/49/16/RM – rozhoduje
a) neuzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na části pozemku p.č. 418/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „Bezděkov, VBT, rozš. NNk, Vondrák, p.č. 3/4“ za navrhovanou jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- Kč,
b) uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene zřizovaného na části pozemku p.č. 418/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „Bezděkov, VBT, rozš. NNk, Vondrák, p.č. 3/4“ za jednorázovou úhradu ve výši 16.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 7. 2016
• 7/49/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4676 orná půda
o výměře cca 851 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady
související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 8. 2016
• 8/49/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemků p.č. 874/2 zahrada o výměře 441 m2
a p.č. 875/2 zahrada o výměře 278 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 7. 2016
• 9/49/16/RM – doporučuje ZM schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/2068/2016-BZRM, a to k pozemku parc. č. 1774/1 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností
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hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených
v čl. IV. smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 8. 2016
• 10/49/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem
a nájemcem na pronájem pozemku p.č. 2847 lesní pozemek o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 7. 2016
• 11/49/16/RM – rozhoduje pronajmout část pozemku p.č. 2865 ostatní plocha o výměře 39 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu potřebnou
pro realizaci stavby SO 22-175 v km 163,7 dočasného sjezdu pro IZS v rámci modernizace dálnice
D1 v úseku 22, Exit 162 Velká Bíteš – Exit 168 Devět křížů.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2016
• 12/49/16/RM – rozhoduje neposkytnout Občanské poradně Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2016 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 4794/16
z důvodu využívání poskytování těchto služeb od jiných subjektů.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 31. 7. 2016
• 13/49/16/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením majetku dle žádosti Základní školy Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4817/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2016
• 14/49/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku VIA Consult a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno,
IČ: 250 84 275 na zajištění společného zadávacího řízení na realizaci 1. etapy inženýrských sítí na
Babinci ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 18. 7. 2016
• 15/49/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Technické služby Velká Bíteš
spol. s r.o, IČ 25594940 na akci „Udržovací práce sportovního areálu u ZŠ Sadová, Velká Bíteš –
podprogram A“ za cenu 79.593 Kč včetně DPH a uvedené práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 10. 7. 2016
• 16/49/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Technické služby Velká Bíteš spol.
s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ:25594940 a Městem Velká Bíteš se
sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 00295647 na výměnu svítidel a doplnění
VO ve Velké Bíteš, místní část Jáchymov, Březka za nabídkovou cenu 221.290 Kč bez DPH a uzavřít
předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 15. 7. 2016
• 17/49/16/RM – rozhoduje zamítnout žádost o pomoc s vystěhováním podnájemnice. Současně
rada města rozhoduje dát výpověď pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu v souladu
s § 2288, odst. 1, písm. a) občanského zákoníku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 7. 2016
• 18/49/16/RM – rozhoduje, aby odbor majetkový dokončil realizaci únikových schodišť, a zároveň
ho pověřuje vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 27. 6. 2017
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• 19/49/16/RM – bere na vědomí informaci o umístění stavby „Skladová hala“ na pozemku parc.č.
4180/2 v k.ú. Velká Bíteš, pověřuje odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš vypracováním stanoviska
a technických podmínek pro stavbu k územnímu a stavebnímu řízení.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 25. 7. 2016
• 20/49/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést pozemky:
- část pozemku p.č. 2539/120 oddělenou geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označenou
p.č. 2539/120 o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- část pozemku p.č. 2539/121 oddělenou geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označenou
p.č. 2539/121 o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1200,-Kč/m2,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- se složením kauce ve výši 50.000,- Kč při podání nabídky kupní ceny.
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde
do sedmi let od nabytí pozemku, do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto
pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 7. 2016
• 21/49/16/RM – rozhoduje prodloužit dobu nájmu o jeden rok a uzavřít nájemní smlouvu na dobu
určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 za nájemné 45,00 Kč/m2/měsíc.
Rada města rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 7. 2016
• 22/49/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na opravu střechy kulturního domu ve Velké
Bíteši, m.č. Březka, od zhotovitele Petr Dvořák, Jabloňov 56, IČ: 41005384 za cenu 95.762,11 Kč
a uzavřít smlouvu o dílo na tyto práce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 15. 7. 2016
• 23/49/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 6 Pojistné smlouvy č. 2730314565 s firmou UNIQA
pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 15. 7. 2016
• 24/49/16/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvy s dárcem Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejichž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu
převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného
času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských
zařízení a na školských sportovištích ve výši Kč 114 647,- a na podporu převodů vzdělávací činnosti
základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na
podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků ve výši Kč 281 000,-.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 6. 2016
• 25/49/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV01560.0012) s Krajem
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Inteligentní dynamický zpomalovací
semafor, ul. Jihlavská, Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 29. 7. 2016
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• 26/49/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV01560.0013) s Krajem
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Autobusové zastávky na silnici I/37
Lánice, Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 29. 7. 2016
• 27/49/16/RM – rozhoduje o provedení stavebních úprav prostor městské knihovny a pověřuje
odbor majetkový jejich zajištěním.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 29. 8. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 50/2016 KONANÉ DNE 11. ČERVENCE 2016
• 2/50/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 49/2016 ze dne 27. 6. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 11. 7. 2016
• 3/50/16/RM – rozhoduje neposkytnout Moravskému národnímu kongresu finanční příspěvek na
vydání MHS – Ročenky MNK 2011 - 2016.
odpovědnost: starosta termín: 31. 7. 2016
• 4/50/16/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 5/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 7. 2016
• 5/50/16/RM – bere na vědomí protokol České školní inspekce čj. ČŠIJ-826/16-J o kontrole Střední
odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 11. 7. 2016
• 6/50/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na
dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a za nájemné 54,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 8. 2016
• 7/50/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 301, na ulici U Stadionu 548, Velká
Bíteš na dobu neurčitou za nájemné 60,– Kč /m2/měsíc, počínaje dnem 1. 8. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS termín: 31. 7. 2016
• 8/50/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 na adrese Masarykovo náměstí 84, Velká
Bíteš na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 a za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc mínus 10% sleva.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS termín: 31. 7. 2016
• 9/50/16/RM – rozhoduje z důvodu probíhající rekonstrukce přilehlé ulice prominout společnosti
Herba Vitalis, s. r. o., IČ: 253 40 123, se sídlem Maltézské nám. 4, 118 00 Praha 1 nájemné za pozemky parc. č. 1344/1 a 1345 v poměrné výši odpovídající době rekonstrukce v roce 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS termín: 31. 7. 2016
• 10/50/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících pro r. 2016
přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 31. 7. 2016
• 11/50/16/RM – bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce čj. ČŠIJ-152/16-J o inspekční činnosti a protokol České školní inspekce čj. ČŠIJ-153/16-J o kontrole v Základní umělecké
škole, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 11. 7. 2016
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• 12/50/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3326 orná půda
o výměře cca 7478 m2 a část pozemku p.č. 3254 o výměře cca 931 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za
cenu120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 8. 2016
• 13/50/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
a) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/63,
b) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/63,
c) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/60,
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 8. 2016
• 14/50/16/RM – rozhoduje prodloužit dobu nájmu o jeden rok a uzavřít nájemní smlouvu na dobu
určitou, a to do 30. 6. 2017 za nájemné 42,00 Kč/m2/měsíc.
Rada města doporučuje ZM uzavřít s nájemcem bytu předloženou dohodu:
UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 8. 2016
• 15/50/16/RM – rozhoduje provést opravu stávající kanalizace podél obecních budov – obchodu
(č.p. 56) a kulturního domu (č.p. 9) včetně jejího napojení do stávající kanalizace na druhé straně
silnice v m.č. Holubí Zhoř a pověřuje odbor majetkový zajištěním akce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 20. 8. 2016
• 16/50/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2180/6 oddělenou
geometrickým plánem č. 2208-115/2015 a nově označenou p.č. 2180/63 ovocný sad o výměře 37 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí
pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 8. 2016
• 17/50/16/RM – a) bere na vědomí, že nájemcem části nebytových prostor označených č. 01
v budově č.p. 563 obč. vyb. na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš je spol. PIETAS-VYSIBLA s.r.o.,
IČ: 27679811, Soukenická 129/3, 674 01 Třebíč, a to na základě Kupní smlouvy o prodeji závodu
(podniku) s paní Pavlou Ráčkovou, IČ: 18795676, Nová čtvrť 293, 595 01 Velká Bíteš ze dne 1. 4.
2016 a jejího uložení ve sbírce listin obchodního rejstříku,
a současně
b) rozhoduje vypovědět nájemní smlouvu ze dne 28. 8. 2001 ve znění jejího dodatku č. ze dne
27. 3. 2009 a po uplynutí tříměsíční výpovědní doby zveřejnit záměr pronájmu části nebytových
prostor v v budově č.p. 563 obč. vyb. na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru
č. 01 o výměře 52,50 m2 včetně jeho součástí a příslušenství.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2016

44 | Září 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

• 18/50/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, a to do 30. 6. 2017 za nájemné 42,00 Kč/m2/měsíc, s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé
vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského
soudního řádu), za podmínky, že uhradí svůj dluh vůči městu Velká Bíteš do 22. 7. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 7. 2016
• 19/50/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace: FV01577.0112
a FV01577.0109 z Fondu Vysočiny.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 7. 2016
• 20/50/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace na ochranu
obecního majetku ZZ01630.0018.
řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 7. 2016
• 21/50/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., o umístění veřejné komunikační sítě na pozemcích města na ulici Lánice ve Velké Bíteši,
za účelem zkvalitnění služeb internetu v objektech města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 7. 2016
• 22/50/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o uložení věci, č.j. HSJI-208-440E/-2010
s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina.
odpovědnost: starosta termín: 15. 7. 2016
• 23/50/16/RM – bere na vědomí sdělení jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.
o průběhu výběrového řízení a o výběru firmy ATIKA – LYSÝ, s.r.o. k zhotovení díla „Nádvoří
s prodejnami Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88“.
odpovědnost: jednatel TS termín: 15. 7. 2016
• 24/50/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče KROS – stav, a.s., Körnerova 455/7, 602
00 Brno, IČ : 262 27 657 na realizaci stavby „Zateplení střechy tělocvičny Základní školy Velká Bíteš p.o.
na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ za cenu 989.716,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 25. 7. 2016
• 25/50/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technické služby Velká Bíteš, spol.
s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 255 94 940 na realizaci stavby „Parkoviště
u ZŠ Sadová, Velká Bíteš“ za cenu 299.211,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 25. 7. 2016
• 26/50/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technické služby Velká Bíteš, spol.
s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 255 94 940 na realizaci stavby „Chodník k ZŠ
Sadová, Velká Bíteš“ za cenu 243.613,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 25. 7. 2016
• 27/50/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01
Velká Bíteš; IČ: 72221043 na realizaci akce „VELKÁ BÍTEŠ, ul. Lánice – chodníky, sjezdy a zpevněné plochy“ za cenu 650.781,90 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 7. 2016
• 28/50/16/RM – pověřuje odbor majetkový dořešením definitivní podoby dopravního značení
v ulici Růžová ve Velké Bíteši s Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 2. 9. 2016
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 50/2016 KONANÉ DNE 11. ČERVENCE 2016
• 2/50/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 49/2016 ze dne 27. 6. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 11. 7. 2016
• 3/50/16/RM – rozhoduje neposkytnout Moravskému národnímu kongresu finanční příspěvek na
vydání MHS – Ročenky MNK 2011 - 2016.
odpovědnost: starosta termín: 31. 7. 2016
• 4/50/16/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 5/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 7. 2016
• 5/50/16/RM – bere na vědomí protokol České školní inspekce čj. ČŠIJ-826/16-J o kontrole Střední
odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 11. 7. 2016
• 6/50/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na
dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a za nájemné 54,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 8. 2016
• 7/50/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 301, na ulici U Stadionu 548, Velká
Bíteš na dobu neurčitou za nájemné 60,– Kč /m2/měsíc, počínaje dnem 1. 8. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS termín: 31. 7. 2016
• 8/50/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 na adrese Masarykovo náměstí 84, Velká
Bíteš na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 a za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc mínus 10% sleva.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS termín: 31. 7. 2016
• 9/50/16/RM – rozhoduje z důvodu probíhající rekonstrukce přilehlé ulice prominout společnosti
Herba Vitalis, s. r. o., IČ: 253 40 123, se sídlem Maltézské nám. 4, 118 00 Praha 1 nájemné za pozemky parc. č. 1344/1 a 1345 v poměrné výši odpovídající době rekonstrukce v roce 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS termín: 31. 7. 2016
• 10/50/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících pro r. 2016
přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 31. 7. 2016
• 11/50/16/RM – bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce čj. ČŠIJ-152/16-J o inspekční činnosti a protokol České školní inspekce čj. ČŠIJ-153/16-J o kontrole v Základní umělecké
škole, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 11. 7. 2016
• 12/50/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3326 orná půda
o výměře cca 7478 m2 a část pozemku p.č. 3254 o výměře cca 931 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za
cenu120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 8. 2016
• 13/50/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
a) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/63,
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b) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/63,
c) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/60,
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 8. 2016
• 14/50/16/RM – rozhoduje prodloužit dobu nájmu o jeden rok a uzavřít nájemní smlouvu na dobu
určitou, a to do 30. 6. 2017 za nájemné 42,00 Kč/m2/měsíc.
Rada města doporučuje ZM uzavřít s nájemcem bytu předloženou dohodu:
UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 8. 2016
• 15/50/16/RM – rozhoduje provést opravu stávající kanalizace podél obecních budov – obchodu
(č.p. 56) a kulturního domu (č.p. 9) včetně jejího napojení do stávající kanalizace na druhé straně
silnice v m.č. Holubí Zhoř a pověřuje odbor majetkový zajištěním akce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 20. 8. 2016
• 16/50/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2180/6 oddělenou
geometrickým plánem č. 2208-115/2015 a nově označenou p.č. 2180/63 ovocný sad o výměře 37 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí
pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 8. 2016
• 17/50/16/RM – a) bere na vědomí, že nájemcem části nebytových prostor označených č. 01
v budově č.p. 563 obč. vyb. na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš je spol. PIETAS-VYSIBLA s.r.o.,
IČ: 27679811, Soukenická 129/3, 674 01 Třebíč, a to na základě Kupní smlouvy o prodeji závodu
(podniku) s paní Pavlou Ráčkovou, IČ: 18795676, Nová čtvrť 293, 595 01 Velká Bíteš ze dne 1. 4.
2016 a jejího uložení ve sbírce listin obchodního rejstříku,
a současně
b) rozhoduje vypovědět nájemní smlouvu ze dne 28.08.2001 ve znění jejího dodatku č. ze dne 27.
3. 2009 a po uplynutí tříměsíční výpovědní doby zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor
v v budově č.p. 563 obč. vyb. na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru č. 01
o výměře 52,50 m2 včetně jeho součástí a příslušenství.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2016
• 18/50/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, a to do 30.06.2017 za nájemné 42,00 Kč/m2/měsíc, s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé
vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského
soudního řádu), za podmínky, že uhradí svůj dluh vůči městu Velká Bíteš do 22. 7. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 7. 2016
• 19/50/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace: FV01577.0112
a FV01577.0109 z Fondu Vysočiny.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 7. 2016
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• 20/50/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace na ochranu
obecního majetku ZZ01630.0018.
řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 7. 2016
• 21/50/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., o umístění veřejné komunikační sítě na pozemcích města na ulici Lánice ve Velké Bíteši,
za účelem zkvalitnění služeb internetu v objektech města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 7. 2016
• 22/50/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o uložení věci, č.j. HSJI-208-440E/-2010
s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina.
odpovědnost: starosta termín: 15. 7. 2016
• 23/50/16/RM – bere na vědomí sdělení jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.
o průběhu výběrového řízení a o výběru firmy ATIKA – LYSÝ, s.r.o. k zhotovení díla „Nádvoří
s prodejnami Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88“.
odpovědnost: jednatel TS termín: 15. 7. 2016
• 24/50/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče KROS – stav, a.s., Körnerova 455/7, 602
00 Brno, IČ : 262 27 657 na realizaci stavby „Zateplení střechy tělocvičny Základní školy Velká Bíteš p.o.
na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ za cenu 989.716,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 25. 7. 2016
• 25/50/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technické služby Velká Bíteš, spol.
s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 255 94 940 na realizaci stavby „Parkoviště
u ZŠ Sadová, Velká Bíteš“ za cenu 299.211,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 25. 7. 2016
• 26/50/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technické služby Velká Bíteš, spol.
s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 255 94 940 na realizaci stavby „Chodník k ZŠ
Sadová, Velká Bíteš“ za cenu 243.613,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 25. 7. 2016
• 27/50/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01
Velká Bíteš; IČ: 72221043 na realizaci akce „VELKÁ BÍTEŠ, ul. Lánice – chodníky, sjezdy a zpevněné plochy“ za cenu 650.781,90 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 7. 2016
• 28/50/16/RM – pověřuje odbor majetkový dořešením definitivní podoby dopravního značení
v ulici Růžová ve Velké Bíteši s Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 2. 9. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 51/2016 KONANÉ DNE 25. ČERVENCE 2016
• 2/51/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 50/2016 ze dne 11. 7. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 11. 7. 2016
• 3/51/16/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 6/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 7. 2016
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• 4/51/16/RM – bere na vědomí stížnost občanů na letní zábavu konanou dne 8. 7. 2016 v přírodním
amfiteátru u kulturního domu a pověřuje jejím vyřízením p. starostu.
odpovědnost: starosta termín: 31. 8. 2016
• 5/51/16/RM – bere na vědomí vyúčtování kulturní akce „BÍTEŠKÁ POUŤ 2016“ předložené
ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 25. 7. 2016
• 6/51/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Rössler – Stavitelství s.r.o., Horní
Libochová 74, 594 51 Křižanov DIČ: CZ293 74 324 na realizaci stavby „Zateplení zimního stadionu
Velká Bíteš“ za cenu 255.091 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 8. 8. 2016
• 7/51/16/RM – rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2016 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 5034/16
ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 8. 2016
• 8/51/16/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o vzájemných právech a povinnostech ke
stavbě vodního díla mezi městem Velká Bíteš jako vlastníkem pozemků p.č. 1196/11, p.č. 2538/31,
p.č. 2538/10, 2538/32 v k.ú. a obci Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 433 83
513, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou jako investorem stavby „Prodloužení vodovodního řadu Velká
Bíteš, Pod Babincem, SO 01 Prodloužení vodovodu“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 9/51/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 nájemní smlouvě uzavřené dne 10. 11. 2008 mezi
městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a p. Milanem Slámou, IČ: 185 31 083, Masarykovo náměstí
4, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem pozemků
- p.č. 47/1 trvalý travní porost o výměře 12199 m2,
- p.č. 62 orná půda o výměře 2714 m2
- p.č. 63 orná půda o výměře 2349 m2
- p.č. 66 orná půda o výměře 2409 m2
- p.č. 67 orná půda o výměře 3522 m2
- část p.č. 84/1 orná půda o výměře 14605 m2
vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš. Uzavřením dodatku č. 1 dojde k úpravě výše
nájemného na 3500,- Kč/ha/rok a úpravě možnosti přenechání pozemků do podnájmu třetí osobě
jen na základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Pokud se pronajímatel k žádosti
o souhlas s podnájmem pozemků nevyjádří ve lhůtě do jednoho měsíce, považuje se souhlas za daný.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2016
• 10/51/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 38/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 12 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 9. 2016
• 11/51/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy DOSIP Servis s.r.o. Krahulov 37,
675 21 Okříšky, IČ: 27720713 na instalaci dynamického zpomalovacího semaforu za nabídkovou
cenu 243.700 Kč bez DPH a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 10. 2016
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• 12/51/16/RM – rozhoduje nesouhlasit s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení
a s realizací stavby: „H.Zhoř, rozš. NNk, Kopečný, pč. 6021“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 19. 8. 2016
• 13/51/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 2/40 pozemku p.č. 5474 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš s tím, že kupující
uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 14/51/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt části pozemku p.č. 3005/17 v k.ú.
a obci Velká Bíteš oddělené geometrickým plánem č. 2189-130/2015 a nově označené:
- p.č. 3005/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 326 m2,
- p.č. 3005/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 583 m2,
- p.č. 3005/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 443 m2,
- p.č. 3005/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2,
- p.č. 3005/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 326 m2,
- p.č. 3005/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 359 m2,
- p.č. 3005/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 404 m2,
- p.č. 3005/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 306 m2,
- p.č. 3005/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 9 m2,
- p.č. 3005/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2.
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587
33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 15/51/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 86,
obč. vyb., na p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 106 o výměře 143,28 m2 včetně
příslušenství.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 8. 2016
• 16/51/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 nájemní smlouvy uzavřené dne 6. 9. 2005 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., IČ: 63487977, se sídlem
Březské 46, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve znění jejího dodatku
č. 1 ze dne 30. 6. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2012, jehož předmětem je dohoda smluvních stran
spočívající ve stanovení výše nájemného za pronájem lesní půdy pro období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
tak, že celková výše nájemného činí 25 % z tržeb za prodej dřeva z pronajatých pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 17/51/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemku p.č.
4062/1 orná půda o výměře 1031 m2 k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to id. 1/5…, id.
1/5…, id. 1/5…, id. 1/5…, id. 1/5… (pozn. red. osobní údaje neuvedeny pro ochranu osobních údajů)
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 18/51/16/RM – v návaznosti na nové nařízení vlády 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná
údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, rozhoduje schválit předloženou změnu číslo
1 Pravidel pro provádění oprav, údržby, stavebních úprav a výměnu zařizovacích předmětů v bytech
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a nebytových prostorech, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví města Velká Bíteš. Předmětná
změna číslo 1 mění a doplňuje stávající Pravidla následovně:
- V odstavci 1. Článku II. se původní text ruší a nahrazuje takto:
1. Provádění běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor se řídí dle
nařízení vlády č.308/2015 Sb., není-li uvedeno jinak. V případě nejednoznačného určení předmětu drobné
opravy (např. v případě výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavcích pod písmenem g)
a h), § 4 nařízení vlády č.308/2015 Sb.,) rozhoduje o tom, kdo uhradí takovou drobnou opravu, pronajímatel.
- Článek VIII. se vypouští,
- Článek IX. se mění na Článek VIII. a odstavce 5. a 6. tohoto článku se nahrazují novým textem takto:
5. Změna číslo 1 Pravidel byla schválena Radou města Velká Bíteš dne…, usnesení č. …
6. Změna číslo 1 Pravidel nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 1. 9. 2016
• 19/51/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, Návrší 259, Velká Bíteš na dobu
neurčitou, a to od 1. 9. 2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.
Současně rada města rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5,
Velká Bíteš k 31. 8. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 8. 2016
• 20/51/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 1, U Stadionu 475,
Velká Bíteš, a to ke dni 31. 7. 2016 a za podmínek, že byt bude připravený k předání, tj. vyklizený
a vymalovaný v barvě bílé.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 7. 2016
• 21/51/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, U Stadionu 475, Velká Bíteš na
dobu neurčitou od 1. 9. 2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 8. 2016
• 22/51/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 14, Velká
Bíteš na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva
a s notářským zápisem (dohoda o plnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského
zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 9. 2016
• 23/51/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a za nájemné 54,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 8. 2016
• 24/51/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu na realizaci webových stránek Městské knihovny Velká Bíteš s poskytovatelem služby Ing. Alešem Janouškem, IČ 68062206, Lesní 2119/17, 594 01 Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 30. 7. 2016
• 25/51/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku p.č. st. 58
v k.ú. a obci Březské, jehož součástí se budova č.p. 46, uzavřené dne 06.09.2005 mezi městem Velká
Bíteš jako pronajímatelem a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., IČ: 63487977, se sídlem Březské
46, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2011 spočívajícího
v doplnění smlouvy o následující ustanovení:
„Pronajímatel je povinen přenechat předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém užívání.
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Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu.
Nájemce se zavazuje, že bude užívat nebytové prostory jen ke smluvenému účelu.
Nájemce bude pečovat o řádnou údržbu pronajatých prostor. Nájemce je povinen hradit náklady na
opravy a údržbu v obvyklém rozsahu, včetně výměny opotřebených stavebních prvků, a to maximálně v ceně do 50.000,- Kč za rok.
Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu velkých oprav, jinak
odpovídá za škodu takto vzniklou.“
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 26/51/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/5508/16.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 15. 8. 2016
• 27/51/16/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2016:
• Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková
organizace
• Jiřině Janíkové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
• Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková
organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2016

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám rodinný dům 2 + 1 v Kralicích nad Oslavou. Telefon: 603 570 388.
Mladá rodina koupí RD ve Velké Bíteši, možno k rekonstrukci. Tel. č. 603 222 210.
Hledáte práci z DOMU? Obor zdraví a kondice www.pracevevolnu.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 2016: 18. září 2016. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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JAZYKOVÉ KURZY 2016
angličtina
němčina
individuální

Možnost výuky i přes
Skype
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SALOME
WELLNESS BEAUTY SALON

ZAHAJUJE OD ZÁŘÍ

PROVOZ KADEŘNICTVÍ
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ STŘIHY
BARVENÍ, MELÍRY, TRVALÉ, SPOLEČENSKÉ ÚČESY

PROVOZNÍ DOBA DLE OBJEDNÁVEK
Salon
Kadeřnice
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Volné pracovní pozice - Náměšť nad Oslavou

Komerční sdělení / Inzerce

Svářeč - Zámečník
Sváření konstrukčních a nerezových ocelí - řezání závitů a vrtání na sloupových vrtačkách - práce s portálovým
jeřábem a manipulačním vozíkem - Požadujeme: ukončené středoškolské vzdělání v technickém oboru,
prokazatelná praxe (svářečský průkaz nebo reference) na podobné pozici nutná, převážně svařování v CO2,(
znalost TIG výhodou)

Frézař - CNC

Kompletní obsluha CNC frézovacího centra AKIRA SEIKI - řídící systémem Heidenhain iTNC530 - kusová,
malosériová i sériová výroba Požadujeme: ukončené středoškolské vzdělání v technickém oboru, základní
znalost frézovacích operací, orientace v řídícím systému centra, úpravy a korekce programů

Programátor CNC frézky

Tvorba programů pro frézovací centra s řídící systémem Heidenhain iTNC530 Požadujeme: ukončené
středoškolské vzdělání v technickém oboru, znalost 3D programu pro modelování (SprutCAM výhodou) technické myšlení, orientace v programovacích cyklech, upínání a řezných podmínkách

ATC Styl s.r.o. -- Zámek 64 - Náměšť nad Oslavou
tel.: 602 500 040 e-mail: p.hyks@atcstyl.cz web: www.atcstyl.cz/kariera/
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Koruna Vysočiny
destinační management turistické oblasti
Koruna Vysočiny, z.s., Kancelář managementu destinace se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868
spis. zn. L 20838 u KS v Brně, účet č.: 115 -1313450277/0100 vedený u KB, tel.: 566 788 406, 776 803 072, kancelar@korunavysociny.cz

Tisková zpráva k vydání turistické mapy
Od 2. července 2016 je k dispozici nová Cyklo a turistická mapa turistické oblasti Koruna Vysočiny. Mapa vyšla ve
spolupráci s kartografickým nakladatelstvím SHOCart, spol. s r.o.
Skládaná cyklo a turistická mapa Koruna Vysočiny s mapovými údaji v měřítku 1:60 000 byla vytvořena na objednávku
destinační společnosti Koruna Vysočiny. Města a regiony sdružené do této turistické oblasti od okraje Brna po Žďárské
vrchy se také aktivně podílely na aktualizaci obsahu, díky čemuž byly do mapového listu zakomponovány všechny
známé změny včetně novinek roku 2016. Tištěnou mapu v budoucnu doplní textový turistický průvodce v podobě
tištěné knihy a mobilní aplikace.
Vydání mapy si kladlo za cíl zahrnout celé území turistické destinace Koruna Vysočiny do 1 mapy. Dosavadní klad
mapových listů vždy dělil území mezi 3-4 různé mapy. Toto se podařilo vyřešit vydáním v podobě oboustranného
mapového listu. Vedlejším pozitivním efektem mapy je přehledné zobrazení i pro území, která se jinak nacházejí na
okrajích map z důvodu přítomnosti v tzv. krajském trojmezí jako je Olešnicko v Jihomoravském a Bystersko
v Pardubickém kraji.
Mapa má ve složené podobě formát 107 x 164 mm, je v průhledné plastové kapse. Jedná o produkt určený k prodeji,
doporučená prodejní cena je 100,- Kč. Mapa je k zakoupení v knižní síti, na informačních centrech v a vně regionu, na
pokladnách turistických cílů a recepcích ubytovacích zařízení, která o prodej projevila zájem, a rovněž v kanceláři
destinačního managementu.
V případě zájmu o mapu příp. odběr na nové prodejní místo je možné se obrátit na kancelář destinačního
managementu na adrese kancelar@korunavysociny.cz

Tisková zpráva k zahájení přípravy Turistických novin podzim/zima/jaro 2016-17
Od 1. srpna 2016 byla zahájena obsahová příprava 2. vydání Turistických novin Koruna Vysočiny. Vydání zahrne
časovým rozsahem období mezi podzimem 2016 a jarem 2017, samozřejmě se zvláštním důrazem na zimní sezónu.
Vyjití a distribuce se předpokládá od konce října 2016.
Zimní Turistické noviny v klasickém novinovém formátu budou opětovně rozčleněny do 16 stran. Část obsahu bude
vyčleněna samostatným prezentacím jednotlivých regionů destinace a jejich unikátní turistické nabídce pro
„mimosezónní“ období. Obsah bude ovšem více orientován důrazem na tematickou nabídku celé destinace. V první
řadě to bude přehled příležitostí k zimním sportům na sněhu a ledu. Speciální strany věnované tipům pro rodiny
s dětmi zejména v situaci, kdy není sníh, nebo kulturní a společenské nabídce v období jako jsou Vánoční koncerty,
masopustní veselice, adventní trhy apod. Nebude chybět přehledný kalendář akcí. A v neposlední řadě i tipy na
očekávané turistické novinky roku 2017.
Svůj prostor zde dostanou opět i partneři z podnikatelské sféry k prezentaci své nabídky služeb a zážitků. Tento prostor
je pro členy spolku Koruna Vysočiny zdarma, pro ostatní zájemce je zpoplatněn formou možnosti objednání inzerce.
Turistické noviny v tištěné podobě budou distribuovány zdarma prostřednictvím sítě informačních center, recepcí
ubytovacích zařízení a u dalších partnerů v celém regionu destinace i v jejím blízkém okolí ve směru do kraje
Jihomoravského i Pardubického, a dále do metropolitních měst. Zároveň budou k dispozici v elektronické podobě ke
stažení ve formátu pdf na portálech zapojených měst.
Managament Koruny Vysočiny
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HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ NA PODZIMNÍ ÚKLID PRO ROK 2016
Datum:

Ulice:

Poznámka-místo stání:

29.9. - 3.10.

Sadová
Za Školou
Nová čtvrť
Tišnovská
Vlkovská

G-Team
Stanoviště sběrných nádob
č.p.362
Stanoviště sběrných nádob
Fotbalový stadion

3.10. - 6.10.

U Stadionu
U Stadionu
U Stadionu
Družstevní
Tyršova

č.p. 281
č.p. 574/573/475
č.p. 431
č.p. 550
Sokolovna

6.10. – 10.10.

Bezděkov
Jáchymov
Holubí Zhoř
Březka
Jestřabí

Náves
Náves
Náves
Náves
Náves

10.10. - 13.10.

Tyršova
Chobůtky
Pod Spravedlností
Pod Hradbami
Za Loukama

č.p. 233
Bývalá prodejna potravin
Stanoviště sběrných nádob
Vyústění na ulici Lánice
Stanoviště sběrných nádob

13.10. – 17.10.

Návrší
Návrší
Hybešova
Zmola
Za Potokem

Prodejna potravin
Bytové domy
Vyústění Malá Strana
č.p. 190
Stanoviště sběrných nádob

17.10. – 20.10.

Jindřichov
Košíkov
Ludvíkov
Pánov

Náves
Náves
Náves
Náves

20.10. – 24.10.

Na Valech
Masarykovo nám.
Lánice
Hrnčířská
Karlov

Herba Vitalis
Tržnice
Prodejna potravin
Pomník (ZUŠ)
Stanoviště sběrných nádob

Po telefonické dohodě lze kontejner přistavit znovu na jakékoliv místo ( tel.:566 789 751,2,3)
Do velkoobjemových kontejnerů je povoleno ukládat:
Listí, stará tráva, větve, uliční smetky, směsný komunální odpad z domácností,
velkoobjemový odpad z domácností.
Do velkoobjemových kontejnerů se nesmí ukládat nebezpečný odpad tj:
Plechovky od barev, barvy, obaly od nebezpečných látek, akumulátory, televize, lednice,
mrazáky, zářivky.
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www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?
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Velkobítešsko
je náš domov. Pojďme mu společně pomáhat!

Josef Mach

Tomáš Kučera

František Bradáč

Kandidáti za KDU-ČSL do krajských voleb
Před čtyřmi lety se podařilo, aby tito tři pánové díky preferenčním hlasům
z nevolitelných míst pronikli do zastupitelstva Kraje Vysočina. Bítešsko a Velkomeziříčsko
tak má na kraji opravdu silné zastoupení. Je to pro nás dobře, protože máme přehled o tom, co se
na kraji děje, jaké budou dotace, a můžeme se ozvat, když jde o zájmy Velké Bíteše i okolních obcí.
V krajském zastupitelstvu jsme se mimo jiné ozvali proti rušení policie v Bíteši a zasadili o opravy
silnic na Bítešsku. Letos se například z krajských peněz financuje kruhový objezd a oprava ulice Na
Valech v Bíteši. Podařilo se také zachovat gymnázium ve Velkém Meziříčí.
Krajské volby budou 7. – 8. října. Přijďte k nim a podpořte svým hlasem Bítešsko.
Každý hlas bude rozhodovat – minule se Josefu Machovi a Tomáši Kučerovi podařilo do
kraje proniknout o cca. 50 hlasů.

Podporují nás starostové z Bítešska
Podporujeme Josefa Macha (starostu Osové Bítýšky), Tomáše Kučeru (místostarostu Velké Bíteše) a
Františka Bradáče (senátora z Velkého Meziříčí) ve volbách do krajského zastupitelstva. Chceme mít díky
¨
nim informace a přístup k dění na krajské úrovni:
Ing. Ladislav Melichar, starosta Březí, Marie Sýkorová, starostka Březského, Jan Požár, starosta Čikova,
Pavla Chadimová, starostka Heřmanova, Marie Svobodová, starostka Hlubokého, Blažej Gruber, starosta
Jasenice, Ing. Pavel Křeček, starosta Jinošova, Ing. Jan Strašák, starosta Krokočína, Marie Smejkalová,
starostka Křižanova, Luboš Mencler, starosta Křoví, Milada Strakerlová, starostka Milešína, Karel Klíma,
starosta Nových Sadů, Josef Svoboda, starosta Pucova, ing. Pavla Habánová, starostka Radňovsi, Petr
Dočkal, starosta Rozseče, Luděk Klíma, místostarosta Vlkova, Květuše Dubjuková, starostka Záblatí

60 | Září 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Komerční sdělení / Inzerce

Vedení společností První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.,
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš,
PBS ENERGO, a.s. a PBS Turbo s.r.o.

si Vás dovolují pozvat na tradiční

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pořádaný v sobotu 1. října 2016 v době od 8.00 do 12.00 hodin
v areálu společností na ulici Vlkovská 279, Velká Bíteš.
Zveme k návštěvě zaměstnance, jejich rodinné příslušníky, bývalé zaměstnance, obyvatele
města a přilehlého okolí a všechny příznivce PBS.
V tento den se můžete seznámit s pracovišti a zajímavými místy našich společností.
Zájemcům o učební obory představíme kvalitní zázemí střediska praktického vyučování.
Při příchodu obdržíte informační letáček s plánkem společností a umístěním
doprovodného programu. V letošním roce jsme si pro Vás připravili tradiční skákací
hrad pro děti, překážkovou dráhu, vozítka Segway, čokoládovou fontánu, nebude
chybět ani malování na obličej, líčení pro ženy a oblíbené nafukovací balonky.
V prostorách pod divizí přesného lití bude probíhat prezentace sportovní formule.
Na výrobě volantu se podílela divize industry.
Pro všechny návštěvníky bude připraveno malé občerstvení.
Věříme, že s námi prožijete příjemné dopoledne.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš
Tel.: 566 822 111, Fax: 566 822 135
e-mail: info@pbsvb.cz, http:// www.pbsvb.cz
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Přední dodavatel komponentů do aut všech
významných světových značek vás srdečně zve na ...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ITW PRONOVIA 17. 9. 2016
VELKÁ BÍTEŠ

10.00-15.00 h

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU
o

Kabát Revival a Zelená pára

o

Dílny pro děti, skákací hrad

o

3D rallye simulátor, auta na dálkové ovládání

o

Prohlídky výroby

o

Občerstvení

SPOJTE S NÁMI SVOJI BUDOUCNOST
o

Dozvíte se o otevřených pozicích

o

Budete informováni přímo našimi zaměstnanci

o

V případě zájmu přineste svůj životopis

www.itwpronovia.cz / Vlkovská 595, Velká Bíteš
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