ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Říjen 2012
Ohlédnutí za letošním festivalem – hosté z Troubska.

Foto: Jiří Zacha

LegenDa
Peter Dvorský
Beseda se světovou operní hvězdou
tenoristou Peterem Dvorským
a Jakubem Pustinou

átek dne 9. listopadu 2012 v 19 hodin
ulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
ořádá: Informační centrum a Klub kultury
ředprodej zahájen od 1. října 2012 v Informačním
centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

SLOVO Z RADNICE
Vážení spoluobčané
Se začátkem října jsme vstoupili do prvního měsíce
poslední čtvrtiny letošního roku.
Ten uplynulý měsíc nám přinesl nejen dokončení spojovacího chodníku kolem hřbitovní zdi z kamenné mozaiky
a s uloženými chráničkami na metropolitní síť mezi kulturním domem a Tyršovou ulicí, ale také například i zahájení provozu v rekonstruovaném přízemí městského objektu
v Lánicích 300, kde v nových prostorách, které budou patřit
mateřské škole na Masarykově náměstí, našlo svoje místo 48 dětí
z Velké Bíteše a okolí. Přinesl rovněž dokončení prací farnosti na
opravě kostelní věže a zahájení prací na opravě hradeb kostela.
Obě tyto akce jsou realizovány za pomocí dotačních zdrojů a finanční spoluúčasti města.
Ulice Vlkovská od fotbalového stadionu po BDS byla stále ve stádiu intenzivní stavební
činnosti dodavatelské firmy M-silnice. Vzhledem k tomu, že průběh prácí v tomto úseku byl
poznamenán projekční změnou na vsakovací galerii a změně sanace podloží nově budované
komunikace (krajský objekt stavby) a projekční změnou, vyplývající z komunikačního napojení dvou připravovaných soukromých investičních projektů – bytových domů naproti areálu
společnosti ITW PRONOVIA a obchodní zóně naproti BDS, uplatněných do celkového rozsahu stavby městem, dojde k částečnému zpoždění v harmonogramu prací pro letošní rok.
Ulice Vlkovská však bude přes zimní období průjezdná v celé délce a zbývající úsek po PBS
bude dle plánu dokončen do poloviny příštího roku.
Bylo potvrzeno sloučení společností Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. a Lesy města
Velká Bíteš s.r.o., a to do jednoho subjektu. Vedení technických služeb, jako nástupnické společnosti, tak do budoucna bude pro radnici partnerem i pro hospodářskou činnost v městských lesích.
Do své závěrečné fáze se dostala příprava bioplynových stanic ve Velké Bíteši a Holubí
Zhoři. Investoři jednotlivých investic jednali o podmínkách výstavby, které budou obsaženy
ve smlouvách o spolupráci při výstavbě s městem. Tyto smlouvy budou uzavřeny před vydáním územních rozhodnutí pro jednotlivé stavby.
Zástupci města jednali s ŘSD o podmínkách výstavby připravovaných rekonstrukcí silnice I/37 v úseku ulice kpt. Jaroše (předběžně v roce 2013) a Lánice (předběžně v roce 2014)
a jejich koordinaci se záměry města v uvedených lokalitách. Jednání, týkající se záměrů města
ve vztahu ke Kraji Vysočina a jeho komunikacím, budou zintenzívněna v závěru letošního
roku, po krajských volbách.
Ing. Milan Vlček
starosta města
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ZVEME VÁS
Od 1. října do 10. října 2012
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ
Otevřena Po–Pá 8–17 hodin, So 13–16 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Každou středu v měsíci říjnu 2012 v 9 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně
Od 29. října do 9. listopadu 2012
výstava obrazů Jiřího kristena
Otevřena Po–Pá 8–11.30, 12–15.30 hodin, So–Ne 13–16 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Úterý dne 2. října 2012 v 19 hodin
KONCERT BHP - KOMORNÍ SOUBOR ORBIS TRIO
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Neděle dne 7. října 2012 v 15 hodin
dětské představení michala nesvadby
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Pragokoncert Bohemia, a.s.
Čtvrtek dne 11. října 2012
zájezd – flora olomouc – výstava květin, ovoce a zeleniny
Prodej květin, ovoce, okrasných dřevin, pomůcky pro zahrádkáře.
Cena za dopravu: senioři – 100 Kč, ostaní – 200 Kč, přihlášky na Klubu kultury
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek dne 11. října 2012 v 15 hodin
DRAKIÁDA
Setkání: na kopci mezi 1. a 2. mlýnem
Odchod ze školky je ve 14.35 hodin
Organizuje: MŠ U Stadionu
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Sobota dne 13. října 2012 v 10 hodin
CVIČTE S NÁMI
Dance aerobik, Bodyform, posilování.
Lektorky Terka, Hanka a Katka. Srdečně zveme.
Sportovní hala TJ Spartak
Neděle dne 14. října 2012 ve 14.30 hodin
drakiáda
Louka u Chobůtek, pro děti připraven skákací hrad a trampolína.
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU ČSL
Pondělí dne 15. října 2012 od 16.00 do 18.00 hodin
BAZAR OBLEČENÍ A OBUVI PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Výběr oblečení a obuvi
V prostorách solné jeskyně
Úterý dne 16. října 2012 v 18 hodin
BESEDA NA TÉMA „DŮCHODOVÁ REFORMA“
Výstavní síň, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s ZFP akademií
Středa dne 17. října 2012
BAZAR OBLEČENÍ A OBUVI PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
V prostorách solné jeskyně
Podrobnější informace (jak označovat zboží k prodeji, maximální počet kusů atd.) najdete
na Facebooku ve skupině mateřského centra, zašleme Vám je na email, nebo sdělíme osobně
každou středu dopoledne v mateřském centru.
Středa dne 17. října 2012 ve 14 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Neděle dne 21. října 2012 v 18 hodin
beseda s václavem malým o křesťanství a politice
Základní umělecká škola Velká Bíteš
Organizuje: Bítešská akademie, Kolpingova rodina s KDU ČSL
Úterý dne 23. října 2012 od 15 do 17 hodin
BAREVNÁ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE
V Zelené třídě, MŠ U Stadionu
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Sobota dne 27. října 2012 ve 20 hodin
Taneční zábava se skupinou ROBUR – ROCK a skupinou DOGA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Informačním centru 100 Kč, na místě 150 Kč
Organizuje: Restaurace „Naše Bítešská“ ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Sobota dne 27. října 2012 ve 13 hodin
VÝLET NA KOLE – NA SVATOU HORU ZA SV. ZDISLAVOU
Sraz u fotbalového hřiště.
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI LISTOPADU:
Pátek dne 9. listopadu 2012 v 19 hodin
BESEDA S PETEREM DVORSKÝM A JAKUBEM PUSTINOU
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 13. listopadu do 23. listopadu 2012
výstava obrazů zory krupičkové
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
Neděle dne 14. října v 19.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Premiéra – 115 min. Mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč
Volné pokračování úspěšné komedie režisérky Marie Poledňákové, v hlavních rolích J. Bartoška,
K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, J. Langmajer, M. Issová, M. Šteidler, P. Nárožný a další.
Neděle dne 28. října v 19.30 hodin
POLSKI FILM
Premiéra – 113 min. Vhodné od 15 let. Vstupné 74 Kč
Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člověkem… Poprvé v jednom filmu se scházejí P. Liška,
T. Matonoha, M. Daniel, J. Polášek, J. Budař, J. Plodková a další.
Neděle dne 11. listopadu v 19.30 hodin
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA
Premiéra – 118 min. Vhodné od 15 let. Vstupné 74 Kč
6

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Říjen 2012

Celovečerní komedie, v hlavních rolích M. Krobot, O. Vetchý, L. Sobota, D. Novotný,
J. Hartl a další.
Program kina FLIP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip
a http://www.disco-caribic.cz/Program_kino.php

ZPRÁVY Z RADNICE
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2012
Volby do zastupitelstev krajů proběhnou ve dnech 12. a 13. října 2012. Volební místnosti
budou otevřeny v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin, v sobotu dne
13. října 2012 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. Město Velká Bíteš má devět stálých volebních okrsků. Ve Velké Bíteši jsou čtyři:
volební okrsek č. 1 – Klub kultury, Masarykovo náměstí 5 (výstavní síň)
volební okrsek č. 2 – Lánice 300 (budova SOŠ Jana Tiraye)
volební okrsek č. 3 – Kulturní dům, Vlkovská 482
volební okrsek č. 4 – Základní škola, Tišnovská 115.
Místní části mají pět volebních okrsků, a to:
volební okrsek č. 5 – Košíkov, obecní dům (volí obyvatelé Košíkova a Ludvíkova)
volební okrsek č. 6 – Jindřichov, kulturní dům (volí obyvatelé Jindřichova a Jestřabí)
volební okrsek č. 7 – Holubí Zhoř, obecní dům
volební okrsek č. 8 – Březka, kulturní dům
volební okrsek č. 9 – Jáchymov, kulturní dům (volí obyvatelé Jáchymova a Bezděkova)
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je
zapsán, vydá městský/obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz se
vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou
vyhlášeny volby. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to osobně u obecního úřadu do 10. října do 16.00 hodin nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října městskému/obecnímu úřadu;
toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Městský/obecní
úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle. Voličský průkaz opravňuje voliči hlasování ve volebním okrsku spadajícím do
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

7

územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Zásady hlasování:
- každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přístupné
- volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky
- voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat
ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování
- neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu umožněno volit
- volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi
- v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň
s voličem, a to ani člen okrskové volební komise
- s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky
- volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský/obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost
- volič může požádat o přenosnou volební schránku; v tomto případě vyšle okrsková
volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů.
Způsob hlasování:
- po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků; v tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek; na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost; jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv
- volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky; za
voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky,
může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise
- voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková
volební komise hlasování neumožní.
Milena Janštová, matrikářka, správní odbor
8

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Říjen 2012

OBNOVA FASÁDY VĚŽE KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
VE VELKÉ BÍTEŠI
Právě dokončovaná obnova fasády věže
bítešského kostela přinesla změnu v jejím
vzhledu, které si všiml snad každý. Co tedy
bylo cílem památkové obnovy a co vedlo
k současnému vzhledu, který už neprezentuje holé lomové zdivo?
Nejprve krátký exkurz do historie:
původní podoba nejen středověkých církevních a dalších významných staveb se
v našich končinách až na výjimky vyznačovala omítnutou fasádou. Tuto skutečnost
zde prokazují nálezy zbytků středověkých
a barokních omítek na obtížně přístupných místech. Od poloviny devatenáctého
století se při obnově středověkých památek
ujal, naštěstí jen na dobu několika desetiletí, puristický názor prezentovat kamenné
zdivo bez omítek, zejména proto, že poté
fasáda vyhlížela více starobyle. Šlo tedy
o estetizaci, o zkrášlování, v duchu dobových romantických představ. Tento způsob obnovy a zejména prezentace fasád s sebou však
přinesl neblahý efekt: potlačením, respektive absencí ochranné funkce omítky dochází
k urychlení procesu destrukce jednak spárování zdiva (je nutné toto spárování v krátkých
intervalech obnovovat, jinak jde narušení hmoty mezi kameny stále více do hloubky, což
vede dominovým efektem k dalším poruchám), jednak k rozpraskání samotných kamenů,
a to v závislosti na jejich složení, jinak se chová žula než břidličnatá metamorfovaná hornina.
Rychlost destrukce bez ochrany omítkou je také podřízena klimatickým podmínkám.
Obnova kamenných částí věže byla předem připravovaným procesem, část prací měla
charakter restaurování, a proto byl vypracován restaurátorský záměr na obnovu opracovaných kamenických prvků včetně způsobu obnovy ostatních kamenných ploch zdiva
a spárování. Vzhledem k tomu, že návrat k historickému stavu omítnuté věže by byl značně
finančně náročný a setkal by se i z tohoto důvodu s nesouhlasem, bylo nutné najít způsob,
který by nebyl tak značným zásahem a přesto dostatečně splnil zadání, tj. provést obnovu
takovým způsobem, který zaručí její trvanlivost. Bylo zapotřebí eliminovat poruchy ve spárování, které bylo výsledkem několikerého vyspravování v posledním století a začalo samovolně vypadávat. Ještě větším problémem bylo sice předpokládané, ale po postavení lešení
však v ještě větší míře prokázané rozpraskání a zvětrání kamene, a to jak opracovaných
kamenických článků z poměrně hrubozrnné magmatické horniny (durbachit), tak zdiva
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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z lomového kamene reprezentovaného především ortorulami - metamorfity bítýšské skupiny Moravika. A právě vrstevnatost jednotlivých kamenů zdiva vedla působením povětrnostních vlivů, zejména mrazových cyklů, k povrchovému, ale místy i hloubkovému
oddělování částí. Kamenné zdivo tohoto složení se zkrátka bez ochranné vrstvy omítky
v našich klimatických podmínkách začne rozpadat docela brzo. Bohužel každá prasklina se
rozšiřuje, pokud do ní přijde voda a ta mrazem zvětší svůj objem.
Aby se zabránilo dalšímu zvětrávání a destrukci, musel být zvolen vhodný způsob ucpání
těchto slabých míst kamenného zdiva bez omítky, tedy nejen širokých spár mezi kameny,
ale i prasklin a defektů v jednotlivých kamenech. Na základě dobrých zkušeností z památkové péče u nás i v Evropě bylo nakonec rozhodnuto o použití soudobých velmi kvalitních
materiálů, které se dají charakterizovat jako lazurní nátěr na vápenné bázi, ovšem s obsahem plniva, drobných částeček, v tomto případě s mletými schránkami mořských živočichů (alespoň jak uvádí výrobce). Plnivo tohoto nátěru při správné aplikaci vnikne do spár
a prasklin a zacelí je. Plochu je možné poté překartáčovat, nicméně v případě fasády kostela
sv. Jana Křtitele bychom se tím zbavili části účinku tohoto konzervačního postupu. Použitý
materiál má schopnost přirozeně stárnout. Je tedy zřejmé, že obnovená věž bude v čase získávat nové estetické kvality a její podoba se bude přibližovat původnímu vzhledu.
Závěrem lze říci, že jedinému riziku, danému nesprávným technologickým postupem při nanášení či nepřízní klimatu, se podařilo úspěšně vyhnout a že provedená
obnova je vykonána úspěšně a jako taková může být jen pozitivně hodnocena odbornou veřejností. Nezbývá než doufat, že síla zvyku, tedy vzpomínka na omšelou narušenou fasádu věže před obnovou, bude nahrazena novým příjemným dojmem z pláště
věže, který není ani bez omítky ani s omítkou, ale který zejména dále nechátrá vlivem
klimatických podmínek.
Mgr. Bc. Tomáš Vícha, vedoucí odboru péče o památky a Mgr. Petr Severa, památkář

LUDVÍKOVŠTÍ BUDOU MÍT NOVÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ
Na žádost občanů Ludvíkova město nově platí prodloužení spoje, který vyjíždí z Bíteše ve
13.05 a jezdil dosud jen na rozcestí v Košíkově.
Od nového školního roku mají děti z Ludvíkova možnost dostat se ze školy domů podstatně snáz než dřív. Město bude dopravci hradit ztrátu, která bude za jeden školní rok činit
necelých 20 000 Kč.
Ing. Tomáš Kučera

BÍTEŠ ŠETŘÍ CHYTRÝM ZPŮSOBEM
Vedení Velké Bíteše pokračuje v systematických krocích, které mají za cíl dlouhodobě
šetřit výdaje města.
Již se nám podařilo ušetřit za zbytečně drahý provoz veřejných záchodků (výdaje jsme
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snížili o cca. 20 000 měsíčně). Vypsáním výběrového řízení jsme o více než 60% snížili
náklady na mobilní telefony (cca. 10 000 měsíčně). Levnější je celkový provoz radnice (za
loňský rok byla činnost místní správy levnější o více než 800 000 Kč). Místostarosta Tomáš
Kučera k tomu dodává: „Nyní připravujeme nákup plynu pro městské objekty na komoditní burze. Očekáváme úsporu cca. 200 000 Kč ročně.“
Někteří občané se ptali, proč město nechalo zdarma hodinu parkování na náměstí, když
tak může získat až 50 000 Kč měsíčně. Odpověď je jednoduchá. „Lidem jsme to slíbili
a ty peníze raději necháme v jejich peněženkách. Tyto prostředky se nám daří šetřit jiným
způsobem,“ dodává Kučera.
Ladislav Koubek

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
OD ŘÍJNA ZAČÍNÁ PROVOZ MATEŘSKÉHO CENTRA
BÍTEŠÁČEK
V říjnu si opět můžete přijít pohrát se svými dětmi do mateřského centra, které se nachází
v prostorách Solné jeskyně (ještě jednou děkujeme panu Gaizurovi z Technických služeb,
který nám to umožňuje). Začínáme ve středu 3. října od 9 hodin, a aby ten začátek byl
speciální, děti mohou přijít v maskách.
V měsíci říjnu se uskuteční i bazar oblečení a obuvi pro děti a dospělé. Výběr oblečení
a obuvi bude probíhat v pondělí 15. října od 16.00 do 18.00, bazar se bude konat ve středu
17. října. Podrobnější informace (jak označovat zboží k prodeji, maximální počet kusů atd.)
najdete na Facebooku ve skupině mateřského centra, zašleme Vám je na email, nebo sdělíme osobně každou středu dopoledne v mateřském centru. Počet kusů je opět omezen,
děkujeme za pochopení.
Těšíme se na viděnou v mateřském centru nebo na našich akcích.
Jana Střechová, MC Bítešáček

OTEVŘENÍ NOVÉ MŠ LÁNICE 300, VELKÁ BÍTEŠ
S mírným zpožděním, přesto však v mimořádně krátkém termínu, zahájila od
17. září 2012 svůj provoz nová mateřská škola v Lánicích 300. Zrekonstruované přízemí této budovy se stalo tzv. odloučeným pracovištěm MŠ Masarykovo náměstí
86 se 48 novými místy pro předškolní děti.
Proč vznikla školka právě v Lánicích? Tuto otázku si možná položilo více občanů,
kteří se o školství ve Velké Bíteši zajímají.
Důvodů bylo několik. Město Velká Bíteš, jako zřizovatel škol, stálo především před
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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otázkou, jak vyřešit nedostatečnou kapacitu
MŠ. Možností se nabízelo hned několik.
Vybudovat jednu třídu v místní základní
škole. Vytvořit tzv. skupiny dětí v některém z bytů nebo využít tzv. kontejnerovou
školku. Po zvážení různých variant dospěli
představitelé města Velké Bíteše k tomu, že
nabídnou školce prostory v budově Lánice
300, která je v jeho majetku. V přízemí se
uvolnily prostory po bývalých nájemcích.
Rozhodnutí podpořil i fakt, že po úporných
mrazech v únoru 2012 došlo k narušení statiky budovy na Masarykově náměstí, jež si
vyžádá během 2-3 let výměnu stropů.
Vznikl tak dlouhodobější záměr města
Velká Bíteš pro řešení problematiky MŠ
na Masarykově náměstí. V první etapě, tj.
v roce 2012 zbudovat v přízemí budovy v LániPohled ze začátku stavby 3. 7. 2012.
Foto: Archiv MŠ
cích dvě nové třídy MŠ a současně zachovat
i provoz na Masarykově náměstí. V dalším roce uvolnit první patro této budovy přemístěním SOŠ Jana Tiraye na ulici Tyršovu. Následně toto patro zrekonstruovat pro
MŠ a přestěhovat sem dosavadní třídy z Masarykova náměstí.
Mateřská škola na Masarykově náměstí slouží dětem a jejich rodičům již 60. let od
roku 1952. Od 70. let začaly narůstat požadavky na provoz mateřských škol, zejména
neustále zpřísňující se hygienické předpisy. Prvotní problém tkví v tom, že budova na
náměstí nemá typizované prostory pro předškolní vzdělávání a i přes veškerou snahu
zřizovatele některým normám nevyhovuje. Nyní, kdy se buduje MŠ v Lánicích, si
teprve plně uvědomuji, že pro děti, ale ani zaměstnance není budova na náměstí ideální, i když má své kouzlo a vyrostlo
v ní již několik generací předškoláků.
V nové MŠ v Lánicích budou mít
děti a paní učitelky vše lépe zorganizováno; stravování, odpočinek, hry,
atd., budou mít „vše při ruce.“ Obě
třídy a veškeré zázemí ve zrekonstruovaném přízemí odpovídají nejnovějším normám na provoz předškolního zařízení.
Všechny ještě čeká mnoho práce.
Foto: Archiv MŠ
Například zbudování bezpečného Pohled ze dne 13. 9. 2012.
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přechodu pro chodce se signalizací, na kterém Město Velká Bíteš
usilovně pracuje, ale i vytvoření
zahrady s herními prvky, atd.
Jsem přesvědčena, že moderní
a prosluněné prostředí tříd i dalších prostor a blízkost přírody
budou pro děti velkým přínosem.
Na závěr bych ráda poděkovala
za nové prostory pro MŠ zastupitelům a radním města Velká
Bíteš, již tento projekt podpořili
a poskytli značné investice. PoděPohled ze dne 13. 9. 2012 – umývárna.
Foto: Archiv MŠ
kování patří stavební firmě Ncorp
s.r.o. a všem jejím subdodavatelům, kteří postupovali podle harmonogramu prací
a spolupráce s nimi byla příkladná. Dále pracovníkům městského úřadu a Technickým službám ve Velké Bíteši. V neposlední řadě si poděkování zaslouží i rodiče
a všichni obětaví zaměstnanci MŠ za pomoc při úklidu, stěhování a organizaci provozu MŠ v době posunutí termínu otevření MŠ. Rovněž bych touto cestou vyslovila
díky zaměstnancům MŠ U Stadionu, kteří po dobu prázdnin pečovali o děti naší MŠ,
a SOŠ Jana Tiraye za poskytnuté prostory pro dočasné uskladnění různého materiálu. Určitě nelze osobně vyjmenovat všechny, kdo přispěli ke zbudování a otevření
nového pracoviště MŠ, každému však poděkování patří.
Doufáme, že se záměr města Velká Bíteš, aby se celá budova v Lánice 300 stala
mateřskou školou, podaří uskutečnit. Dětem i jejich rodičům přejeme, aby se jim
nové prostory MŠ líbily a byli zde spokojení.
Mgr. Hana Sedláková, ředitelka MŠ

KULTURA
HODY VE VELKÉ BÍTEŠI SE NESLY V DUCHU NÁVŠTĚV
VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
Velká Bíteš – O víkendu 8. a 9. září Velká Bíteš přilákala tisíce návštěvníků jedné z největších folklorních akcí na Vysočině. Místní hody obohatily svou návštěvou předsedkyně
poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a europoslankyně a Evropanka roku Zuzana
Roithová. „Na lidech v Bíteši je vidět entuziasmus a mám radost, že zde společenský život tak
kvete,“ říká Roithová.
Tradiční hodový program v podání krojované chasy s rychtářem doplnil o víkendu
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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mimo jiné křest hvězdy olympijské vítězky Mirky Knapkové nebo herce Josefa Dvořáka.
Oba budou mít připomínku ve velkobítešském chodníku slávy.
Bíteš našla svého borce
Bítešský rychtář Bohumil Jirgl odměnil také nejlepší mladé sportovce, kteří zápolili
o titul Bítešského borce. Absolutním vítězem hlavní kategorie a borcem roku 2012 se stala
Markéta Kučerová.
Setkání starostů
Nedělní odpoledne však bylo důležité i pro vedení města. Uskutečnilo se totiž setkání
vedení bítešské radnice se starosty okolních obcí. Měli příležitost vyjádřit se k aktuálním
problémům regionu a navázat vztahy bez ohledu na hranici krajů, která Velkobítešskem
vede. „Jednání se uskutečnilo v přátelském duchu a věřím, že jsme založili novou tradici,“ říká
k tomu bítešský místostarosta Tomáš Kučera.
Velká Bíteš je mladým a rozvíjejícím městem. Na Žďársku je zároveň jediným městem
s rostoucím počtem obyvatel. Jeho prioritou je nyní úsilí o vybudování obchvatu a zejména
kompletní rekonstrukce náměstí, která město čeká v příštím roce.
Mgr. Ladislav Koubek, radní pro kulturu města Velká Bíteš

MÁJA NÁM PADLA K ZEMI, HODY SKONČILY
Každý, kdo projížděl od 5. do 12. září Velkou Bíteší, zvedl jistě svůj zrak k nebi, kde nám
náměstí zdobila hodová mája. Ta ve středu, po krátkém přemlouvání, zahájila celé dění.
Otevřely se sklípky, zazněla hudba a zpěv.
Hlavní víkendový program provázelo slunečné počasí, které dodalo místním i příchozím návštěvníkům dobrou náladu. Z té také chasa čerpala při tančení České a Moravské
besedy, do kterého šla s maximálním nasazením, a které poté bylo odměněno bouřlivým
potleskem.
Velké díky patří organizátorům, paní rychtářce, panu rychtářovi, celé chase a všem těm,
kteří přispěli k tomu, že hody 2012 se nám tak krásně vydařily.
Jan Brym a Marie Zavadilová, první stárci

BÍTEŠSKÉ HODY 2012 Z POHLEDU RYCHTÁŘKY
Pokusím se v mysli vrátit čas asi tak o pět týdnů zpět, kdy k nám domů přišlo šest
mladých lidí a požádalo nás, zda bychom se nechtěli stát letošním rychtářským párem.
Byli milí a odhodlaní současně, a tak jsme po krátkém zvažování překonali obavy
z neznáma a pustili si do již tak hektického a povinnostmi přeplněného života další
starosti, ale také – jak jsem v duchu doufala – i radosti.
Chtěli jsme tuto čestnou roli zvládnout a prožít se vším všudy a snažili jsme se tedy
co nejrychleji seznámit s plánovaným programem všech akcí a se všemi v chase a okolo.
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Zpravodaj | město Velká Bíteš | Říjen 2012

To znamenalo trávit s nimi co nejvíce času. Začali jsme sklípkem na Pálavě s velmi zajímavou degustací a už tam jsem pochopila, že bez této party nadšenců by hody nikdy
nebyly. Velmi se mi líbilo, kolik jsou přípravě na hody ochotní věnovat času a energie.
Rozhodli jsme se je podpořit, co nám budou síly stačit.
Postupně začaly další přípravné akce a organizační schůzky nabírat na obrátkách
a i při této příležitosti jsme si uvědomili, jak jsou v tak velké skupině složité mezilidské vztahy a co dá práce vše domluvit a sladit, což je jedním z hlavních úkolů prvního
stárka a stárkové.
Vlastní hodový den pak proběhl ve velmi rychlém tempu od ranní mše až po večerní
posezení „na Pětce“.
Hody proběhly dobře a věřím, že i díky velmi pěknému počasí si je všichni – i ti,
kteří folklóru příliš nehoví - náležitě užili, čímž jsme splnili naše počáteční předsevzetí.
A sami jsme si je užili moc a zůstanou nám krásné vzpomínky.
My rychtáři už budeme vždy hody vidět jinak než dosud - budeme totiž velmi dobře
vidět tu obrovskou práci všech nadšenců, kteří se na organizaci podílejí.
A budeme doufat, že se ta skvělá parta dá vždycky znovu a znovu dohromady, aby
tradice bítešských hodů mohla pokračovat a budeme jim všem držet palce….
Dana Jirglová a Bohumil Jirgl, letošní rychtářka a rychtář

HODOVÉ STŘÍPKY
Neřád
Stojím ve stínu, na chodníku u parčíku před radnicí, a diskutuji s jedním náhodným
hodovým hostem – Slovákem, o bývalém společném státě. Přitom pozorně sledujeme
Moravskou besedu na hodovém pódiu, která „cizince“ očividně zaujala. Jen tak mimochodem pozoruji malého pejska, jak před námi v parčíku usilovně vykonává svoji potřebu, aniž
by to majitelku, která se v tu chvíli od něho opovržlivě odvrací, nějak vzrušovalo. Když naše
diskuse vrcholí, tak se ten malý neřád na nás jen tak po očku koukne a nestydatě se vymočí
na piedestal bysty T.G. Masaryka, jakoby s netajenou škodolibostí říkal: „ a takhle ten váš
společný stát dopadl“.
Prodavači
Na závěr nádherného hodového odpoledne procházím s manželkou již klidnou ulicí
Lánice, stále však lemovanou množstvím stánků po obou stranách. Zastavujeme na
malé občerstvení, abychom si v klidu vychutnali zbytek sváteční atmosféry. U stolku
na chodníku před vinotékou kupujeme burčák i něco opékaného a sedáme si k připravenému stolku. Pojednou přichází od sousedního stánku malý „vietnameček“ a roztomilou češtinou bez přízvuku si objednává opékaný klobás – asi pro tatínka. Náhle
bolestivě vykřikne, to když mu na zápěstí „vyprskne“ rozpálený tuk. Příjemný prodavač ihned otcovsky reaguje a říká mu, aby si ruku rychle zchladil na barelu s moštem.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Chlapec to zkusí a s pláčem dodává, že je to málo studené a nepomáhá to. Prodavač
v dobrém úmyslu bere rychle do ruky velký nůž se slovy, že mu studená ocel pomůže.
Chudák malý se tak vyděsí, že se dá na útěk. Prodavač na něj volá, ať se vrátí, že mu
nechce ublížit. Potom mu trpělivě vysvětluje, že čepel nože je opravdu studená, aby se
sám přesvědčil. Chlapec se nakonec nechal umluvit, na nůž si sáhl a řekl, že už jej to
nebolí. Pak se mezi touto dvojicí rozvinul dojemný rozhovor. Prodavač se ho mimo
jiné zeptal, jestli už také prodává. On ale říká, že je ještě malý a končí slovy: „Ty budeš
pracovat, já se budu učit a příště už tady budeme spolu být prodavači“.
Bílá věž
Zatím, co se většina z nás v hodovém týdnu veselila, tak nám někdo „natřel“ staletou
kamennou kostelní věž na bílo. Opravdu povedený a dobře (pod lešením) utajený „husarský“ kousek, který v čase po skácení máje vzbudil údiv i zjevné nepochopení mnoha obyvatel i návštěvníků města. Ani zkušený hodový písař, který je schopen ve svých paragrafech
zachytit většinu povedených taškařic našich „moudrých a opatrných“ si tentokrát nevšiml,
že se něco takového chystá. Pro laickou veřejnost je těžko pochopitelné, že vše proběhlo
pod dohledem těch nejpovolanějších – odborníků na památkovou péči. Naopak je potěšitelné, kolik zejména starších občanů je sžito s pamětihodnostmi svého města, jak moc
jim záleží na jejich původním historickém vzhledu, a také to, co pro ně kostel jako symbol
města i domova znamená. Vysvětlení se přece jenom našlo: „ Prý to oprší a bílé zůstanou
jen spáry“.
S troškou nadsázky: Alois Koukola

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom jménem celé naší organizace Informačního centra a Klubu kultury
města Velké Bíteše poděkovali všem, kteří jakkoliv pomohli při Tradičních bítešských
hodech, které se uskutečnily od 5. září do 12. září 2012.
Děkujeme městu Velká Bíteš, letošní chase, hlavnímu stárkovi a stárce, rychtáři
a rychtářce, řediteli SOŠ Ing. Josefu Chytkovi, jejím žákům, především mistrům Aleši
Janíčkovi, Vladimíru Markovi a Josefu Jackovi, obvodnímu oddělení Policie Velká Bíteš,
Technickým službám a ochranné službě Security Monit, s.r.o. za skvělou spolupráci.
Poděkování také patří paní Silvě Smutné za Muzejní spolek Velkobítešska za uspořádání a organizaci folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“ a Kraji Vysočina za
finanční podporu.
Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli buď finanční nebo věcnou cenou,
a to zejména První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s., Labaře, s.r.o., Autu Dobrovolný
VM, s.r.o., firmám Prolog, Atika–Lysý, s.r.o., Dios Trading s.r.o., Pivovaru Černá Hora
i všem ostatním firmám a lidem, kteří se aktivně podíleli na hladkém průběhu letošních hodů.
Kolektiv Klubu kultury
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé,
bylo pro mne velkou radostí zúčastnit se X. ročníku folklorního festivalu ve Vašem městě. Je zásluhou nadšených příznivců
lidových zvyklostí, že Velká Bíteš navázala na dřívější tradice a je
stále po léta jedním z center živého národopisu na Podhorácku.
Ráda bych poděkovala všem organizátorům a členům souborů za krásnou atmosféru slavností, které jistě všem návštěvníkům přinesly stejné příjemné emoce, jaké jsem i já prožila mezi
Vámi.
S upřímnými díky
RNDr. Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast školství

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU LETOS PODESÁTÉ
Již deset let se daří organizátorům festivalu realizovat setkání
folklorních souborů podhoráckého regionu. „Kulaté“ výročí
podtrhla i účast patnácti souborů včetně těch z hostitelského
místa. Potěšitelná byla skutečnost, že soubory pocházejí nejen
z větších měst (Jihlava, Blansko…), ale i menších obcí (Jinošov, Břeník, Ketkovice, Ostrovačice, Lavičky, Martínkov…).
Foto: Jiří Zacha
Tam všude se scházejí příznivci Mladší děti Bítešanu.
folkloru, aby oživovali dávné lidové písně, tance i zvyky a udržovali je i pro budoucnost.
Pořadem festivalu provázel jako již několik roků člen národopisného souboru Bítešan
a Muzejního spolku Velkobítešska - RNDr. Josef Hájek. Tentokrát si pozval ke spolupráci
mladou kolegyni – Elišku Ouředníčkovou, která se svého úkolu zhostila na jedničku. Úvod
programu patřil představení prvního dílu publikace „Lidové písně z Podhorácka“, knihy,
která na více než pěti stech stránkách uvádí 340 písní z náměšťského a bítešského regionu.
Zazněla též ukázka z tohoto zpěvníku, a to svatební píseň „Co budeme dělat, my děvčátka“
v podání Kamily Coufalové, Kláry Jelínkové a Hany Sedlákové.
Potom už se roztočila přehlídka tanců, zpěvu i vyprávění. Mnohé ze souborů již pravidelní
návštěvníci festivalu znají z dřívějších let, včetně místního národopisného souboru Bítešan.
Úspěch měly starší i mladší děti. Poškoláci překvapili jako každoročně novým programem.
Skupina starších dětí Bítešanu působící při Muzejním spolku Velkobítešska spolu s hosty
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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předvedla výpravné pásmo se
svatební tématikou, místními
obřadními písněmi a mnohými starými obyčeji. Letos
do programu festivalu přispěla
i část dospělých, doprovázená
houslovou muzikou souboru,
takže Bítešan oslavil 10. výročí
festivalu v celé sestavě.
Nově se publiku představil skvělým programem např.
soubor Pramínek z Jihlavy,
Skupina Poškoláci.
Foto: Jiří Zacha
založený a vedený Miroslavem Brtníkem. K souborům, které vzbudily v publiku velký ohlas, patřil také Podskalák
z Troubska, a to nejen krásnými a pečlivě vypracovanými kroji, ale především díky bezprostřednosti a zaujetí, se kterým zpěváci a tanečníci v jedné osobě vystupovali. Ženy
z Březníka jako vždy zaujaly svižností a osobitostí tanečního projevu. Turkovan, manželské páry z Laviček, s pečlivostí předvedl tance ze svého okolí. Mládež z Martínkova vnesla
na pódium mladistvý taneční elán. Dojemně působily malé děti souboru Stárci z Ostrovačic a taneční projev jejich starších kamarádů. Na nejmladších účinkujících členech
skupiny z Jinošova mohou pravidelní návštěvníci festivalu pozorovat, jak rok od roku
rostou. Podhorácký soubor obce Ketkovice předvedl část tamního původního pásma sester Bočkových „Okolo Ketkovic“. Drahan z Blanska zaujal choreograficky pojednaným
vojenským tanečním pásmem o odvodech provázeným vlastní cimbálovou muzikou.
Významným hostem festivalu byla paní RNDr. Marie Kružíková, radní pro oblast školství Kraje Vysočina, která přijala pozvání od pořadatelů. Byla náplní programu velmi nadšena.
A nejen to. Na improvizované
besedě se setkala s vedoucími dětských skupin Bítešanu. Hovořilo
se především o celkovém rozvoji
folklorního hnutí na Podhorácku,
práci s dětmi a o úspěších i případných problémech.
Festival uzavřelo pásmo „Poděkování písničkou“. V hudebním
doprovodu Kamily a Jaroslava
Coufalových zazněly ukázky
písní, jimiž zástupci jednotlivých
souborů byli pozváni na pódium
Foto: Jiří Zacha
k poděkování. Zpívaly sólistky Starší děti Bítešanu.
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Kamila Coufalová a Klára Jelínková i ženský sbor Bítešanu. Zástupcům každého souboru
byla předána růže a symbolický dárek. Potlesk a uznání je jedinou odměnou za desítky
a desítky hodin volného času, věnovaných nácviku, přípravě programu i krojů. To pochopí
jen ti, kteří se do práce ve folklorním souboru zapojili a jejich příznivci. Všichni si na závěr
společně s hosty festivalu zazpívali zdejší oblíbenou píseň „Skleničko ty skleněná, skleničko
toufarová“.
Zora Krupičková

HODOVÁ VÝSTAVA BONSAJÍ
Tradiční hodové veselí je za námi a jedenáctá výstava bonsají také. A jaká výstava,
s podporou kulturních orgánů města
i vedení ZUŠ, za což jim děkujeme, vlastně
byla? No přeci zase o kousek jiná a lepší,
než ta loňská...
„Na tu příští jsme se rozhodli bonsajové zákoutí, které jste mohli letos vidět už
potřetí, celé předělat a pojmout nově.“ [Exit
162. Říjen 2011, s. 15] Jak se mohli letošní
návštěvníci přesvědčit, závazek z loňského
Foto: Archiv Bonsajového clubu
roku se nám opravdu podařilo dodržet.
Dominantou nového zákoutí už nebyl bazének s fontánou, jak tomu bylo v minulých letech,
ale téměř dvoumetrová skalní stěna s vodopádem! Výroba, podle slov autora Aleše Pavlara,
trvala 80 hodin a výsledek nás všechny mile překvapil. Při instalaci se sice vyskytly drobné
potíže, ale do otevření výstavy se je podařilo úspěšně odstranit. Přepracovaný koutek ale
nebyl jedinou novinkou. Přibyla i japonská brána Tori, která spolu s rákosovými stěnami
vkusně přispěla k oddělení výstavních a vstupních prostor.
Pokud jde o počet vystavovaných rostlin, tak ten přesáhl sedm desítek a celkem zde bylo
možno vidět bonsaje od 9 pěstitelů. Ale na výstavě byly k vidění výsledky i jiné, než bonsajové činnosti. Zapůjčené lavičky a dřevěné výrobky od p. Maloně z Kuřimského Jestřabí
pomohly jako vždy doplnit celou výstavní plochu a přispěly také k celkové atmosféře
výstavních dnů.
Jsme moc rádi, že se na hodový pátek v tak hojném počtu přidali k řadám návštěvníků
i studenti místních škol, v doprovodu svých pedagogů. Přišlo jich opravdu mnoho, i když
někteří se dostavili trochu předčasně, a tak nás zastihli uprostřed příprav a „dolaďování“.
Ale bonsaje už byly na svých výstavních místech, a tak se měli žáci na co dívat.
Nezbývá než za ostatní kolegy poděkovat všem organizátorům a hlavně Vám, návštěvníkům. I když je v Bíteši pokaždé tak rozsáhlý hodový program, najdete si čas a vracíte se
za námi. Je to pro nás odměna za všechny ty dny plné příprav a zároveň motivace pro další
práci. Děkujeme.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Na dalších bonsajových výstavách, které naleznete na www.bonsajova.banda.cz, se s vámi
těší na viděnou
Jiří Jašek

KONCERT BHP - MIMOŘÁDNÝ NA DRUHOU ANEB JAK PAN
MAŠEK MĚNIL ZLATO ZA ZLATO
V chrámové lodi bítešského kostela panovalo ticho jako před bohoslužbou. Občas je přerušily kroky dalších příchozích, jejich usedání do lavic, jinak nic. Publikum mlčelo. Mnozí
hleděli na dosud prázdné pódium, připravené před oltářem. Ticho. Najednou naplnil prostor kostela stříbrný hlas – mnoho hlasů. Vznášely se odněkud shory, obklopovaly nás – ty
dívky jsou snad neviditelné?
Nebyly. Členky Královéhradeckého pěveckého sboru Jitro přicházely odzadu v zástupu
pomalým krokem za zpěvu jednohlasého chorálu. Jejich krásné hlasy zněly i při nastupování na stupínky. Třicet osm dívek a jeden mládeneček.
Předstoupil dirigent, prof. Jiří Skopal. Uváděl jednotlivé církevní skladby, ale my jsme
snad ani nevnímali jeho slova, jen čekali, až zase zazní zpěv. Není jednoduché popsat prožitky, které v posluchačích vyvolávaly krásné cvičené hlasy sólistek i sboru.
Potom, v polovině koncertu nám připomněl pan profesor, že ví o našich hodech, a proto
druhou část naladí sbor na veselejší notu. Dosud vážné dívky se usmívaly, přemístily do
skupinek a zazněl úvodní sbor ze Smetanovy Prodané nevěsty, oživený gesty, která k tomu
patří. Následovala směs lidových písní upravená Otakarem Jeremiášem, Bošilecký mostek –
a najednou nás, publikum, měl pan dirigent „v hrsti“. Otočil se k nám a učil nás sloku písně
„Vijte holky věnce“. Opravdu naučil. Charismatický pan Skopal svým přísným zrakem pronikal mezi lavice k publiku, sledoval, jestli poctivě opakujeme předříkaná slova, pedagogicky
opakoval, povzbuzoval a opravdu se mu podařilo přimět část posluchačů víceméně ke spolupráci. Když byl s naším výkonem spokojen, předstoupila před nás skupina dívek. Zpívaly
sloku – jako ptáci, doslova: čiřikaly, cvrlikaly, pípaly - a na dirigentův pokyn vždy (ovšem
za podpory sboru) jsme spustili
refrén Vijte holky věnce, která má
mládence… Stále otočený k nám,
že jsem i já měla pocit, že kontroluje, jestli i já zpívám. No, využila
jsem zpěvu na „playback“, protože
jsem nechtěla být vykázána před
závěrem koncertu (kdo mne zná,
ví, o čem mluvím).
A potlesk, potlesk vestoje, dívky
v čele s panem profesorem odcházejí středem kostela k východu.
Pěvecký sbor Jitro.
Foto: Otto Hasoň
Ale objevil se člověk, který je
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i s dirigentem přiměl k návratu. Pan Mašek. Okouzlen z pěvem pozapomněl na svůj připravený závěr a rozhodl se to napravit, což se mu stoprocentně podařilo. Vytáhl z kapsy měšec
zlatých bítešských rychtářských dukátů a se slovy, že „…zlato v hrdle se má platit zlatem“,
jej předal dirigentovi. Ten vzápětí pokynem poslal děvčata ještě jednou na pódium a dal
znamení k úspěšnému opakování společné písně „Vijte holky věnce. Tak se – aspoň ti, kteří
opravdu zpívali – na chvíli mohli cítit jako členové toho nádherně znějícího sboru, který
dokázal pozastavit čas, osvěžit vyprahlé duše křišťálovou vodou krásy (no opravdu jsem to
jinak vyjádřit nedokázala).
Při odchodu z kostela, obklopeni ještě zpěvem, jsme nevnímali ani zvučné vyhlašování
borců z farské zahrady, ani ladění nástrojů rockové kapely u sokolovny (nebo už hráli?).
Děkuji za všechny návštěvníky koncertu, členy i nečleny BHP jeho výboru, že nám takový
zážitek umožnil. Co dodat? Brzy nashledanou v opraveném kulturním domě.
(P.S. Decibely interpretů na našich koncertech jsou umírněné, takže nám padání stropu
nad hlavou nehrozí. I když…ta sobotní sopránová fortissima…)
Zora Krupičková

ZAHAJUJÍCÍ KONCERT BHP – ORBIS TRIO
Nový ročník Bítešského hudebního půlkruhu zahájí v úterý 2. října český komorní
soubor ORBIS TRIO. Na prvním řádném koncertu 16. sezóny se tak posluchačům představí jeden z nejúspěšnějších evropských souborů své generace. Trio bylo
založeno roku 2008. Hned v následujícím roce se stalo laureátem čtyř mezinárodních
soutěží včetně prestižní „International Chamber Music Competition“ v Hamburku,
kde získalo třetí místo a stalo se tak nejlepším klavírním triem. V roce 2010 bylo trio
odbornou porotou zvoleno nositelem „Ceny Českého spolku pro komorní hudbu“.
Své schopnosti členové souboru prohlubují konzultacemi u věhlasných interpretů,
jako jsou např. Ivan Klánský, Daniel Veis či Ivan Moravec. Pro Norddeutsche Rundfunk trio nahrálo skladby Josepha Haydna, Antonína Dvořáka a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho.
Petra Vilánková (housle)
studovala na Gymnáziu Jana
Nerudy s hudebním zaměřením ve třídě prof. Jiřího
Fišera.
Pokračovala
na
Pražské konzervatoři u prof.
Jaroslava Foltýna. Poté získala stipendium na Michigan State University v USA,
kde studovala pod vedením
Charlese Avshariana. V současnosti je studentkou prof.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Ivana Štrause na AMU v Praze. Zúčastnila se mnoha prestižních mistrovských kurzů.
Je laureátkou několika mezinárodních soutěží, např. Kocianova houslová soutěž,
Beethovenův Hradec, Michagan State University Honor Competition, Henri Marteau
International Violin Competition, Pražské jaro 2010 – Cena Josefa Suka. Má bohaté
zkušenosti z domácích i zahraničních pódií, vystupovala např. v USA, Japonsku, Itálii, Slovinsku, Německu či Španělsku. Sólově koncertovala mj. s Pražskou komorní
filharmonií, Vogtlandskou filharmonií nebo Symfonickým orchestrem Michigan
State University. Spolupracovala s dirigenty Jaroslavem Krčkem, Ondřejem Kukalem,
Stanislavem Vavřínkem, Leonem Gregorianem a Maximem Samarovem. Od roku
2010 spolupracuje také s Českým nonetem.
Petr Malíšek (violoncello) absolvoval Pražskou konzervatoř u prof. Františka
Pišingera a Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Daniela Veise. Prošel
mnoha mistrovskými kurzy a studoval také hru na barokní violoncello na Dresdner
Akademie für Alte Musik. Je laureátem několika mezinárodních soutěží, mj. Concertino Praga, Beethovenův Hradec, Yamaha Music Foundation of Europe Award. Další
řadu ocenění získal jako člen několika komorních souborů, jejichž byl v minulosti
členem. Jako sólista vystupoval např. s Českým symfonickým orchestrem, Pražským
komorním orchestrem, Kamchatka Chamber Orchestra, či Symfonickým orchestrem
Pražské konzervatoře. Je vyhledávaným komorním hráčem, koncertoval ve většině
evropských zemí, Japonsku a v Jižní Americe. Uskutečnil několik nahrávek pro Český
rozhlas a Českou televizi.
Stanislav Gallin (klavír) se narodil v Rusku, ale již dlouhou dobu žije v České republice. Vystudoval hudební gymnázium v Petrohradě u prof. Vladimira Mischouka. Poté
vstoupil do třídy Petera Toperczera na Akademii múzických umění v Praze, kterou
v roce 2007 absolvoval Čajkovského klavírním koncertem ve Dvořákově síni Rudolfina. Studoval také na Mozarteu v Salcburku u prof. Petera Langa. Zúčastnil se mnoha
mistrovských kurzů. V současnosti je posluchačem doktorandského studia na VŠMU
v Bratislavě. Úspěšně se zúčastnil řady národních a mezinárodních soutěží, např.
v německém Nersingenu či Prague Junior Note. Jako sólista se představil s orchestrem Petrohradské filharmonie, Petrohradským rozhlasovým orchestrem, Solistes
Européens Luxembourg, Moravskou filharmonií Olomouc, Bruno Walter Festival
Orchestra aj. Spolupracoval s dirigenty Jackem Martinem Handlerem, Jakubem Hrůšou, Alexejem Anikhanovem a Peterem Vrábelem. Je vyhledávaným komorním hráčem, vystoupil na koncertech v mnoha evropských zemích, v USA i v Africe.
zdroj: www.orbistrio.com

TÝDEN KNIHOVEN 1. - 7. ŘÍJNA 2012
Začátkem října, jako každý rok, proběhne i letos celorepubliková akce na podporu četby
a knihoven. Letošní, 16. ročník nese moto: „Čti, žij zdravě!“ Obzvláště v dnešní přetech22
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nizované době není od věci zapomenout na mail,
facebook a další počítačová lákadla. Otevřít pěknou
knížku a číst. Tento týden je velmi zajímavý i pro nás,
knihovníky. Proběhne spousta akcí – předávají se
ceny nejlepším knihovníkům, nejlepším knihovnám
a studentům knihovnictví. Pro své čtenáře budou
knihovny pořádat mnoho akcí, jednou z nich bude
i velké říjnové čtení, letos zaměřené na Jiřího Trnku,
jednoho z našich nejlepších výtvarníků, scénáristů
a ilustrátorů, který svými motivy i krátkými filmy
zařadil mezi světové ilustrátory. My si jej připomeneme na některé z besed s dětmi.
Pro ty, kteří mají zájem navštěvovat knihovnu,
nabízíme registraci na 1 rok zdarma, stálým čtenářům budou prominuty upomínky. Po celý týden
budeme pořádat besedy a jiné akce. Více informací
získáte v knihovně.

Knihovničky

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ – BÝVALÉ ČP. 80
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní KOSTELNÍ ULICE, zaniklý dům čp. 80:
Domovní parcela někdejšího čp. 80 bývala součástí domu čp. 81 na náměstí (dnes pošta).
Až roku 1787 Leopold Odvářka při prodeji domu čp. 81 Jakubu Šabackému odprodal zvlášť
domek čp. 80 v odhadní ceně 150 zlatých svému švagru Antonínu Veselému. Ten jej vystavěl
již nedlouho po květnovém požáru roku 1776 na své náklady. Proto mu Odvářka prodal jen
„místo k vystavění domku, totiž síně, světnice, kuchyně, komory, dvoru a chlíva pro dobytek,
a to sice jak u přítomnosti k tomu schválně od počestnýho ouřadu spektirovaných pánů vyměřený jest, totiž odzadu tohož domu v Kostelní ulici naproti pivovaru počnouc od chaloupky [čp.
79], kterou Veruna macecha jest k bydlení svému právu uznanou má, dolů zrovna na sedum
sáhů [13,3 m], pak zasejíc odtud napříč až k tý zdi, úžej se taky tak z horní strany porozumívá,
jakož taky všecko to kamení, které se při obouch domí nepotřebné vynacházelo“. Součástí prodeje domku byla i role pod 3 1/2 míry „za starou katovnou [Tišnovská ulice čp. 110]“.
Roku 1794 byl Veselý již „věkem sešlý“, a tak chtěl prodat domek i s polnostmi. Kupcem měl být Jan Ventruba, který tu měl zajistit pro prodávajícího s manželkou výměnek
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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a zaplatit 300 zlatých dluhů. Z toho sešlo, a tak jej
prodal až roku 1799 za 320 zlatých a s povinností
výměnku vlastníku domu čp. 81 Jakubu Šabackému. Ten roku 1801 prodal domek dále svému
zeti náměšťskému valcháři Janu Nikodémovi za
400 zlatých. Polovinu z této částky dostal Nikodém věnem. Od Nikodéma koupil domek roku
1803 za 435 zlatých Martin Kamínek. Od něj
jej pořídil roku 1806 za 335 zlatých Jiřík Fiala
pro svého syna Josefa Fialu. O deset let později,
roku 1816, již vdova po Josefu Fialovi Antonie,
nyní provdaná za Augustýna Kamínka, prodala
domek za 775 zlatých Františku Mezenskému.
Bývalé č. p. 80 v šedesátých letech 20. století.
Přitom ještě tehdy byl domek zatížen povinností
výměnku pro vdovu Veselou. Obchodník moukou Mezenský pak prodal domek roku 1831
za 472 zlatých krejčímu Václavu Hájkovi. Poté od roku 1852 vlastnil domek za 720 zlatých
opět vlastník domu čp. 81, kterým byl obchodník Alois Trinks. Následně zdědili domek
Jan a Anežka Valentovi. A roku 1879 se stali vlastníky domku František a Josefa Slámovi.
Dodejme, že domek se navrátil k čp. 81 a jeho číslo popisné bylo v roce 1921 přiděleno
domu Pod Hradbami.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, č. 11793, fol. 34, 41, 81, č. 11795, fol. 191194.
Jan Zduba

POZNÁVÁME SVŮJ REGION
Málem zapomenutý heřmanovský rodák,
VÁCLAV ŽDÍMAL, divizní generál in memoriam,
který prožil rané dětství v našem regionu.
V neděli 5. srpna 2012 byla na budově OÚ v Heřmanově slavnostně odhalena pamětní
deska zdejšímu významnému rodákovi, legionáři, důstojníkovi čs. armády a příslušníkovi
odbojové organizace Obrana národa, Václavu Ždímalovi, diviznímu generálovi in memoriam. Akce, vzorně připravená starostkou Pavlou Chadimovou za podpory obecních zastupitelů a členů místního sboru dobrovolných hasičů, získala zasloužené uznání i v projevech
přítomných čestných hostů, kterými byli:
plk. Dr. Eduard Stehlík
- 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních
				
režimů, spisovatel a historik
24

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Říjen 2012

pplk. Pavel Koutenský		
				
Karel Černý			
Karel Linhart			
				
nrtm. Radim Chrást		
				
				
Dr. Václav Ždímal		

- předseda Okresního výboru Českého svazu
bojovníků za svobodu
- poslanec Parlamentu ČR, člen výboru pro obranu
- předseda Okresní pobočky Konfederace politických
vězňů ve Žďáře nad Sázavou
- místopředseda Československé obce legionářské
jednoty Vysočina a Svazu válečných veteránů kraje
Vysočina
- vnuk generála Ždímala a další zástupci rodiny

Kdo byl Václav Ždímal?
Především statečný vlastenec, který za svobodu národa neváhal položit život. Narodil se
v Heřmanově dne 29. června 1890 v rodině místního učitele, jako druhé z osmi dětí. Rodina
se často stěhovala, a tak malý Václav prožíval svoje rané dětství nejen v Heřmanově, ale
také v nedaleké Radňovsi, Blízkově a Měříně. V roce 1896 začal chodit do školy v Holubí
Zhoři. Po pěti letech odešel do Slatiňan u Chrudimi ke svému dědovi, aby navštěvoval
tamní gymnázium. Po absolvování primy přestoupil na zemskou vyšší reálku do Velkého
Meziříčí, kde 11. července 1908 maturoval. Po prázdninách se zapsal ke studiu dvouletého
kurzu zeměměřičství na Českém vysokém učení technickém v Brně, který ukončil státní
zkouškou dne 5. 11. 1910.
Nejprve byl zaměstnán jako geometr v Brně a od června 1912 jako zeměměřič u zemské vlády Bosny a Hercegoviny. Je zajímavé, že nebyl třikrát odveden, a to v letech 1911,
1912 a 1913. Rakousko v lásce moc neměl, a proto se po skončení balkánské války v roce
1914 uchází o místo zeměměřiče u srbské vlády v Bělehradě, aby vypomohl při mapovacích
pracích v osvobozených krajích. Podmínky se mu
však zdají nevýhodné a vrací se zpět do Bosny.
Krátce nato začíná první světová válka. Tato
tragická událost se jej zprvu jako nevojáka netýká,
ale později paradoxně odstartuje jeho úspěšnou
vojenskou kariéru. V prosinci roku 1914 je totiž
v Sarajevu při nově vypsaných odvodech uznán
schopným vojenské služby. Opouští civilní službu
v Bosně a odjíždí na Moravu, kde se 1. března
1915 prezentuje jako jednoroční dobrovolník
u c.k. zeměbraneckého pluku č. 14 v Brně. Prochází základním výcvikem a odchází do Štýru, kde
absolvuje školu pro důstojníky pěchoty v záloze.
V hodnosti četaře je s pochodovou rotou odeslán
na ruskou frontu, kde při prvním určení velitelem
polní hlídky přechází dne 30. září 1915 k „nepříGenerál Václav Ždímal.
Foto: Archiv obce
teli“. Přitom málem přišel o život, protože dva
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kozáci, kteří jej zajali, se s ním
nechtějí tahat do zajetí a domnívají se, že by bylo snadnější jej
„odprásknout“. V Rakousku je
odsouzen vojenským soudem
k trestu smrti zastřelením a rodičům je zabaven jeho majetek.
V zajetí onemocní skvrnitým
tyfem a malárií.
Do legií vstoupil dne 20. 7.
1916 a byl začleněn do záložní
roty v Kyjevě jako dobrovolník. Po
nezbytném výcviku byl v prosinci Dům č. 7 (uprstřed), ve kterém se Václav Ždímal narodil, na fotografii
Foto: Archiv obce
1916 zařazen do 2. čs. střeleckého z roku 1928.
pluku, s nímž se zúčastnil všech významných bojů, včetně bitvy u Zborova 2. 7. 1917.
Potom pracoval jako kartograf ve štábu Čs. armádního sboru v Rusku i jako důstojník
jízdní baterie. Dne 23. 7. 1920 se v hodnosti kapitána ruských legií vrátil zpět do svobodné
vlasti a byl zařazen k dělostřeleckému pluku v Českých Budějovicích.
Následující období, ve kterém prošel mnoha vojenskými funkcemi a vzdělávacími kurzy,
spojené s neustálým stěhováním vynechám a přeneseme se do července roku 1936, kdy byl
povýšen do hodnosti brigádního generála.
V době ohrožení republiky na podzim roku 1938 vykonával v rámci svého mobilizačního zařazení funkci velitele dělostřelectva Hraničního pásma XIII v Hranicích. V souvislostí
s likvidací čs. branné moci byl v dubnu 1939 přemístěn do vojenského zeměpisného ústavu v
Praze, ale již v září byl převeden do ministerstva dopravy. To však již řadu měsíců pracoval v odboji.
Od dubna 1939 byl zapojen v Obraně národa (ON) jako velitel Oblastního velitelství Morava –
východ. Spolu s dalšími důstojníky Procházkou a Mazlem vybudovali efektivně pracující zpravodajskou organizaci a Ždímal jako velitel disponoval přímým spojením s Ústředním vedením ON
v Praze. Po rozsáhlé razii gestapa
proti vedení ON na Moravě byl
11. 12. 1939 zatčen. Vězněn byl
nejdříve v Brně na Špilberku,
potom v Sušilových kolejích
a v létě roku 1940 byl převezen
do Vratislavi (Breslau). Odtud byl
společně se svými spolupracovníky transportován do Wohlau,
potom do bavorského Landsbergu a nakonec do berlínské
věznice Alt Moabit. V procesu
Čestní hosté před budovou Obecního úřadu v Heřmanově. Foto: Archiv obce
u berlínského Volksgerichtu byl
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dne 13. dubna 1942 odsouzen k trestu smrti a k doživotní ztrátě čestných občanských práv.
Důvod: Příprava velezrady a jednání nepřátelské říši.
U soudu se choval statečně a všechnu vinu bral na sebe, čímž ostatním obžalovaným
zachránil život. Po vynesení rozsudku byl převezen do berlínské věznice Plötzensee, kde
téměř pět měsíců čekal na smrt. Popraven byl 2. září 1942 před pátou hodinou ranní. V roce
1946 byl posmrtně povýšen do hodnosti divizního generála.
Vyznamenání: Československý válelečný kříž 1918, Československý řád Sokol s meči, Československá revoluční medaile Vítězství, Croix de Guerre, Orděn svjatogo Georgija IV. stěpeni, Československý válečný kříž 1939 in memoriam.
Jak byl pro Heřmanov objeven?
Místo narození je jedním z nejdůležitějších údajů v životopise člověka. Když nadrotmistr Radim Chrást, výše uvedený účastník popsané slavnosti, shromažďoval materiály
k publikaci o naších zapomenutých hrdinech - legionářích, objevil u divizního generála
Václava Ždímala místo narození Heřmanov. Proto, za součinnosti generálova stejnojmenného vnuka, oslovil v lednu 2011 starostku „našeho“ Heřmanova (jednoho z možných
v ČR) paní Pavlu Chadimovou zda-li ví, kdo je jejich významným rodákem? Ta po konzultaci
s kronikářem panem Josefem Holánkem a dalšími nadšenci pro místní historii tuto překvapivou skutečnost potvrdila. Dokonce zjistili, že se narodil v kronikářově rodném domě č. 7., kde
byl jeho otec, učitel Václav Ždímal, se svou rodinou v podnájmu.
Alois Koukola

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V PRŮVODU ŠLO 25 SBORŮ A TŘI DESÍTKY POŽÁRNÍ
TECHNIKY, TO BYLy OSLAVY 140 LET ZALOŽENÍ
BÍTEŠSKÉHO SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
K nejstarším českým sborům na Moravě můžeme zajisté počítat i „Tělocvično-hasičskou jednotu Sokol ve Velké Bíteši“, založenou 16. 8. 1872, jejímž cílem bylo „při požárech v službu hasičskou a ochrannou se zavázat a pěstovat tělocvik vůbec a k účelům hasičským zvláště“. Významná
výročí založení požárních sborů jsou vždy důvodem k pořádání akcí, při nichž se široká veřejnost dozvídá o práci dobrovolných hasičů – 22. 8. 1887 oslavoval Velkobítešský hasičský sbor
25. výročí svého založení; roku 1907 sbor pořádal na památku 35letého svého trvání znamenitý
výlet; oslavy výročí 50ti letého trvání sboru v roce 1922 nebyly pro vnitřní politické poměry
konány nikterak honosně. Uspořádán byl pouze výlet na Letné a svolán župní sjezd do Velké
Bíteše; 17. 7. 1932 proběhly oslavy 60ti letého trvání sboru a 30ti letého trvání župy 41-Velkobítešské; v r. 1947 oslavy 75letého trvání nebyly konány slavně pro vnitřní politické poměry, v roce
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

27

1957 oslavili velkobítešští požárnicí 85.
výročí založení své organizace; oslavy
90. výročí proběhly 15. 7. 1962; 16.
a 17. 7. 1972 probíhaly oslavy 100letého
výročí; oslavy 120. výročí proběhly
ve dnech 14. a 15. 8. 1992; 15. a 17. 8.
1997 oslavil sbor 125. výročí založení;
16. a 18. 8. 2002 proběhly oslavy 130
let; oslavy 135 let proběhly 14. 9. 2007.
Další zápis do hasičské kroniky byl proZe slavnostního průvodu.
Foto: Archiv SDH Krásněves
veden o víkendu 31. 8. a 1. 9. 2012.
V pátek 31. 8. 2012 proběhla ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši mše svatá za
živé a zemřelé hasiče vedená otcem Tomášem Holcnerem, hasičským kaplanem z SDH Křižanov za asistence otce Bohumila Poláčka, faráře velkobítešškého.
Bohoslužby se zúčastnila početná skupina hasičů místních, ale i z ostatních sborů z okolí
Velké Bíteše. Při mši sv. byla požehnána pamětní deska obětí světových válek, německé okupace
a holocaustu z řad členů hasičského sboru: Antonín BARTONĚK, činný člen – zemřel 12. 8.
1915, Žoltanc, Ukrajina; František BARTONĚK, činný člen – padl 14. 5. 1917 na italském bojišti
Paljevo; Bohuslav KŘÍŽ, přispívající člen – popraven za protinacistický odboj v Brně-Kounicových kolejích 22. 6. 1942; Karel FUCHS činný člen, – narozen 6. 2. 1901 Hodonín, zemřel 13. 8.
1942 Osvětim. Následně v kulturním domě
proběhlo jednání slavnostní valné hromady, na kterou přijeli zástupci dvou desítek okolních hasičských sborů a pozvaní
hosté: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje
Vysočina; Jan Slámečka, starosta Krajského
sdružení hasičů; plk. Ing. Vladimír Sobotka,
ředitel HZS kraje Vysočina ÚO Žďár nad
Sázavou; ppor. Bc. Miroslav Volf, velitel
HZS stanice Velká Bíteš; Karel Herold, nestor dobrovolného hasičstva v Kraji Vysočina; Ladislav Švejda, vedoucí zasloužilých
hasičů KSH Jihomoravského kraje; Ladislav
Fajmon, vedoucí odborné rady zasloužilých
hasičů OR ZH a AZH při OSH ČMS Žďár
nad Sázavou; Jiří Klusák, člen VV a garant
okrsku Velká Bíteš; Miroslav Jágrik, člen VV
OSH Žďár nad Sázavou; Jan Janíček, čestný
starosta SDH Velká Bíteš a držitel titulu
Zasloužilý hasič; Bohumil Jobánek, držitel
Ukázka vysokozdvižné plošiny.
Foto: Silvie Kotačková
titulu Zasloužilý hasič a mnozí další. Za
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město přijal pozvání starosta Ing. Milan Vlček. Po přednesení zprávy velitelem sboru o historii
a o současnosti ze života sboru bylo na řadě předání ocenění a vyznamenání za odvedenou práci.
U příležitosti oslav 140 let založení sboru byla udělena 2 čestná uznání Sboru dobrovolných
hasičů; 6 čestných uznání Okresního sdružení hasičů, 7 čestných uznání Krajského sdružení
hasičů; 4 čestná uznání ÚSH. Dále bylo uděleno 11 medaili Za příkladnou práci, 1 medaile Za
zásluhy, 2 medaile Za mimořádné zásluhy, 2 medaile Čestný člen. Sbor jako kolektiv obdržel
Čestné uznání ÚSH. Slavnostní večer pokračoval kulturním programem.
V sobotu 1. 9. pokračovaly oslavy 140. výročí založení sboru hasičů. Oslavy samotné začaly
v deset hodin ráno dětskými soutěžemi, jež trvaly celé dopoledne, a statickou ukázkou požární
techniky, přičemž byla vystavena současná technika sboru CAS 20 MAN TGM 18.330 4x4 BB;
CAS 32 T 148 a DA 5 Renault Trafic. Každé soutěžící dítě po splnění soutěžní disciplíny obdrželo
sladkosti a čestné uznání. Bylo možné si zaskotačit na skákacím hradě od Požární bezpečnosti
s.r.o Jihlava a na trampolíně. Dále ve stejnou dobu proběhlo slavnostní zahájení hasičské výstavy
v městském muzeu „Pomoc v nouzi, naše poslání aneb tradice zavazuje“. Sbírkové předměty
zapůjčil ze své sbírky Jiří KREMZ z SDH Snovídky. V odpoledních hodinách pokračoval program výstavou hasičské techniky s ukázkami zásahové činnosti na Masarykově náměstí ve Velké
Bíteši. Po obědě se před kulturním domem začal řadit slavnostní průvod. V čele průvodu byl
nesen prapor sboru a města, následovaly slavnostní prapory zúčastněných sborů, historická
hasičská stříkačka F. SMEKAL r.v. 1924 tažená koňmi, za kterou v kráčeli hasiči v současných
i v historických uniformách následování dlouhou kolonou tří desítek hasičských vozidel a
zástupy veřejnosti. V průvodu bylo možné zahlédnout hasičský veterán Škoda 125 r.v. 1927;
Škoda 154 Hasičské závody Čechy u Prostějova r.v. 1930; Laurin & Klement r.v. 1932 a techniku PRAGA RN AS-16; DA Robur LO 2002A KdoW/KTW 4x4; DA Praga V3S. Celý průvod
uzavírala moderní technika sborů: VA Lada Niva; NA Avia; DA Avia; DA Avia 21.1 Furgon;
DA Volkswagen; DA IVECO Daily; DA 8 Renault Mascott; DA 9 Ford Transit; CAS 32 T 148;
CAS Škoda 706; CAS K 25
Liaz 101; CAS 25 Mercedes-Unimog U 2150; CAS
8 Avia A31T 4x4; CAS 30
RP-Tatra 815; CAS 24 Tatra
Terrno; PHA 40 MAN
TGM 18.290 4x4 BB; CAS
15 MAN TGM 13.240 4x4
BL; CAS K 27 Tatra 815
4x4; automobilová plošina
Bronto Skylift F44 RLX MB
ECONIC 2633 L/NLA. 240
kw. Zahájení slavnostního
dne se zhostily mažoretky
„Pusinky“ z Říčan u Brna.
Foto: Silvie Kotačková
Každý z přítomných sborů Ukázka hasičských aut.
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– Radňoves; Zbraslav; Hrušovany u Brna; Krásněves; Lavičky; Ořechov-Ronov; Přibyslavice;
Dolní Loučky; Domašov; Křižínkov; Lesní Hluboké; Zbraslav; Nové Sady; Kuřimské Jestřebí;
Tišnov; Kuřimská Nová Ves; Tasov; Veverská Bitýška; Velké Meziříčí; Svatoslav; Křižanov;
Osová Bitýška; HZSP Čepro Střelice, Jaderná elektrárna Dukovany; HZS Velká Bíteš a RZP
Velká Bíteš obdržel od velitele sboru upomínkovou plaketu. Na statické ukázce byly k vidění
historické „koňky“ R. A. Smekal Praha SDH Osová Bitýška r.v. 1900; SDH Přibyslavice r.v. 1910;
DS 12 V. Ig. Stratílek Vysoké Mýto SDH Ořechov-Ronov r.v. 1935; DS 16 typ MARS – SMEKAL
36 od firmy R. A. Smekal Slatiňany u Chrudimi r.v. 1938 a DS 16 typ MARS III – SMEKAL 36
r.v. 1953 SDH Velká Bíteš, vyprošťovací vozidla Silniční a odtahové služby Man 18.290 a Man
31.440. Následovala ukázka historického hašení, přehlídka hasičské techniky a ukázky zásahů
hasičů. Byl proveden zásah koňskou stříkačkou F. Smekal v dobových „mundurech“ SDH Radňoves. Následovaly ukázky s automobilovými stříkačkami Škoda 154 SDH Březejc a Škoda 125
SDH Hrušovany u Brna; PRAGA RN AS-16 SDH Lavičky; automobilová plošina Bronto Skylift
F44 RLX MB ECONIC 2633 L/NLA. 240 kw HZSP JE Dukovany; ukázka požárního útoku
mužů SDH Nové Sady. Poslední ukázkou předvedli domácí hasiči zásah u dopravní nehody, při
kterém jednotka spolupracovala s RZP Velká Bíteš. Ze zdemolovaného auta vytáhli hasiči zraněného muže pomocí vyprošťovacího zařízení firmy LUCAS. Své zranění však jen předstíral. Tyto
oslavy nebyly jen oslavami hasičstva jako takového, ale také poděkováním všem lidem, kteří
se po celých 140 let podíleli na rozvoji Sboru dobrovolných hasičů v městě!! Zvláště děkujeme
sponzorům, kteří finančně přispěli na konání této akce – MěÚ Velká Bíteš; Moravskoslezské s.r.o;
První brněnské strojírně a.s. Velká Bíteš; Labaře s r.o.; Bítešské dopravní společnosti s r.o. a NTC, s
r.o.; Strojírně Slavíček s r.o.; Slámovo uzenářství s r.o.; Jeřábkově Pekárně s r.o; Cukrárně u Knotků;
Zámečnictví Němec s r.o.; Building Centrum HSV Velké Meziříčí; Autoimpexu s r.o. Velká Bíteš.
Poděkování patří i autoservisu Havlis za poskytnutí autovraků na ukázku.
Existence Sboru dobrovolných hasičů je založena na ochotě, odhodlanosti a statečnosti
občanů - dobrovolných hasičů, kteří bez ohledu na svůj volný čas, možné nebezpečí a materiální požitky vždy na prvé místo kladli poslání této humánní organizace, totiž pomoc bližnímu v případě nouze.
David Dvořáček

OSTATNÍ
XVIII. ROČNÍK STŘELECKÉ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ NA
BATERII O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE
V neděli 26. srpna 2012 se konal za účasti 32 střelců na brokové střelnici Mysliveckého
sdružení Velká Bíteš o.s. již XVIII. ročník střelecké soutěže jednotlivců na baterii o putovní
pohár města Velké Bíteše.
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Vítězem se stal pan
1. Bělík Michal z Bystřice n/P. nástřelem
2. Pacal Antonín z Měřína
3. Janeček Miloš ze Žďáru n/S.
4. Maša Jiří z Třebíče
		
5. Beníšek Jiří z Hustopečí
		

71b. z 80,
70b. z 80,
68b. z 80,
68b. z 80,
52b. z 60

Josef Klapal, správce střelnice

4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ
Dne 1. září se k 150. výročí od
založení Sokola konaly již tradiční zábavné disciplíny k získání
4 klíčů k Velkomeziříčské bráně
již jako 21. ročník pod názvem
„Ve zdravém těle, zdravý duch“.
Letos se mezi sebou utkaly smíšené týmy mužů a žen z řad sokolů
z okolí Velkého Meziříčí. Jednalo
se o sokolské jednoty TJ Sokol
Velká Bíteš, TJ Sokol Křižanov,
Foto: L. Tuček
TJ Sokol Měřín a samozřejmě i TJ Účastníci soutěže.
Sokol Velké Meziříčí. Jednotlivé soutěže se odehrávaly na náměstí ve Velkém Meziříčí.
První disciplína spočívala v přetahování se na laně vlastní vahou, přesněji jsme měli za
úkol na laně přetáhnout protivníka co nejvíce na svoji stranu a uchopit pohárek umístěný
na stolečku na své straně. V této disciplíně jsme kvůli našim nízkým vahám skončili na
posledním místě, ačkoliv jsme se nevzdávali.
Za druhý úkol nám bylo uděleno táhnout se vzájemně ve dvojicích na trojkolkách, projet
slalom a nedotknout se přitom kuželů. V této disciplíně jsme se umístili o něco lépe.
Jako třetí soutěž pro nás byla připravená hra spočívající v přesném míření míče z pódia
do koše a rychlé a obratné nahazování střelci. V této disciplíně byla důležitá rychlost i přesnost zákroků, což se nám dařilo a umístili jsme se jako druzí.
Jako poslední úkol nám bylo uděleno sestavit z jednotlivých dílů potrubí trojčíslí 150,
právě k upomínce založení tělovýchovné jednoty Sokol. Jeden z našich hráčů i s panem
starostou Ing. Milanem Vlčkem stáli na pódiu a stavěli dané trojčíslí z dílů, které jsme jim
my ostatní donášeli. Pro jednotlivé díly jsme běhali do asi padesát metrů vzdáleného pytle
a předávali jsme si je coby štafetu. V této disciplíně jsme byli nejúspěšnější.
Součástí těchto her byl i bohatý doprovodný program, během kterého jsme mohli shlédnout vystoupení spolku karatistů z Velkého Meziříčí či klasické spartakiádní vystoupení.
Předcvičovat zpaměti jedno takové vystoupení měli za úkol i naši páni starostové a paní
starostka. My soutěžící jsme se též aktivně zapojili a našeho pana starostu jsme podpořili,
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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a musíme uznat, že měl spartakiádu ještě čerstvě v hlavě, neboť jeho číslo bylo nejzábavnější
a nejkreativnější.
Ve finále jsme obhájili stejně tak jako loni poslední místo, ale celý večer jsme si pěkně užili
a pobavili jsme, doufáme, nejen sebe, ale i přihlížející.
Klíče tedy nakonec, jakož i loni, vyhrálo družstvo z Velkého Meziříčí, které mělo i spolu
s panem starostou velkou radost, že klíče zůstaly na domácí půdě.
Po skončení soutěží nás pan starosta pozval do restaurace na pozdní večeři, za kterou
bychom chtěli ještě jednou poděkovat, jakož i za aktivní účast a podporu při soutěžích.
Za TJ Sokol Velká Bíteš: Markéta Ulmanová, Marie Hájková, Petr Klíma, Jan Tuček
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou mohl poskytnout informace vztahující se na činnosti
prováděné technickými službami v našem městě pro nadcházející období. Jedná se především o již dlouhodobě zmiňovaný přesun sběrného dvora z ulice Kozí do areálu Karlov 77.
Přesun sběrného dvora je realizován především z důvodu nedostatečné kapacity a velice
špatné obslužnosti tohoto místa, a to především velkými nákladními vozidly. Přesun sběrného dvora po dohodě s vedením města proběhne v několika postupných fázích tak, aby
nebyla narušena možnost odevzdávat odpady do zařízení bez větších problémů. Bude se
především jednat o postupné omezování provozní doby ve stávajícím zařízení a následné
nahrazení provozní dobou v zařízení novém. První změnou, která proběhne v první polovině října, bude zrušení sobotního provozu ve stávajícím sběrném dvoře a nahrazení
ve sběrném dvoře novém. O všech těchto změnách budou všichni občané s dostatečným
předstihem informováni na webových stránkách TS, tak i na stránkách města Velká Bíteš
a zároveň i ve stávajícím sběrném dvoře prostřednictvím informační cedule.
Jako další je informace o spuštění provozu zimního stadionu pro nadcházející sezónu
2012/2013. Zimní stadion bude spuštěn dne 26. 9. 2012. Veškeré podstatné informace
o pronájmu ledové plochy, rozvrhu jednotlivých zápasů a veřejného bruslení najdete na
stránkách TS ( www.tsvb.cz) v sekci zimní stadion.
Poslední informací pro toto období je poskytnutí harmonogramu rozmisťování velkoobjemových kontejnerů pro podzimní úklid a zároveň plán úklidu a údržby jednotlivých lokalit
města Velká Bíteš a satelitních obcí. Bližší informace lze taktéž nalézt na www.tsvb.cz.
Ing. Gaizura Pavel, jednatel společnosti

Harmonogram přistavování velkoobjemových
kontejnerů
na podzimní úklid pro rok 2012
Datum: 				
1. 10. - 4.10. 			
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Ulice:			
Sadová			

Poznámka-místo stání:
G-Team
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Za Školou		
Nová čtvrť		
Tišnovská		
Vlkovská		

Stanoviště sběrných nádob
č.p.362
Stanoviště sběrných nádob
Fotbalový stadion

4.10. - 8.10.			
				
				
				
				

U Stadionu		
U Stadionu		
U Stadionu		
Družstevní		
Tyršova			

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

8.10. – 11.10.
		
			
				
				
				

Bezděkov		
Jáchymov		
Holubí Zhoř		
Březka			
Jestřabí			

Náves
Náves
Náves
Náves
Náves

11.10. - 15.10.			
		
				
				
				

Tyršova			
Chobůtky		
Pod Spravedlností
Pod Hradbami		
Za Loukama		

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

15.10. – 18.10.
		
			
				
				
				

Návrší			
Návrší			
Hybešova		
Zmola			
Za Potokem		

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

18.10. – 22.10.

		
Jindřichov		
Náves
			
Košíkov			
Náves
				
Ludvíkov		
Náves
				
Pánov			
Náves
								
22.10. – 25.10.			
Na Valech		
Herba Vitalis
		
Masarykovo nám.		
Tržnice
				
Lánice			
Prodejna potravin
				
Hrnčířská		
Pomník (ZUŠ)
				
Karlov			
Stanoviště sběrných nádob
Po telefonické dohodě lze kontejner přistavit znovu na jakékoliv místo (tel. 566 532 007,8)
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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, to je:
plechovky od barev, barvy, obaly od nebezpečných látek, akumulátory, televize, lednice,
mrazáky, zářivky.
TABULKA S ROZPISEM VIZ. STRANA 37

TRANSFORMACE, ANEB JAK TO VIDÍM JÁ
V České republice dochází k transformaci sociálních služeb na rozdíl od západních zemí se zpožděním několika desetiletí. Každá změna s sebou přináší i obavy a neochotu až odpor vůči něčemu
novému. To je pochopitelné a přirozené. Každá strana má svůj rub i líc, svá pozitiva i negativa. Je
ale důležité vykročit krokem vpřed a více vnímat výhody a upřednostnit je před obavami z nové
situace. Důkazem jsou vyspělé země, kde přesun péče ze zdravotnických zařízení do přirozeného
prostředí, do domků, bytů, kde žije méně klientů, je tolik podobný rodinnému bydlení.
Na proces změny, která je součástí transformačního procesu, se můžeme dívat z několika hledisek. Jak bude působit na naše uživatele, zaměstnance, rodinné příslušníky našich klientů a v neposlední řadě, jak nás přijme okolí. Velmi důležitý je také dostatek finančního zabezpečení na celý
průběh přeměny.
Uvědomuji si, že spousta klientů žije v ústavních zařízeních už od útlého dětství. Nepoznali
jinou péči než tu ústavní a jsou izolováni, i když se ničím neprovinili. V Domově bez zámku se
v průběhu změny někteří klienti mohli přestěhovat ze služby poskytující celodenní péči dvaceti
klientům do chráněného bydlení s šesti až osmi klienty a již se nechtějí vrátit zpět. Tato skutečnost je pro mne velkým důkazem a dovolí mi přesvědčovat uživatele o výhodách života v menších domácnostech. Většina uživatelů s vysokou mírou podpory na ubytovně v Rouchovanech
zatím nemá možnost srovnání. V rámci terapie jsme vyráběli domek z lepenky a vyprávěli si,
jaké je to bydlet v menší budově s menší kapacitou lidí, který se architektonicky nijak neodlišuje
od ostatní zástavby, je součásti obce a ne na okraji města či vesnice. Zdůrazňujeme lepší úroveň
bydlení, více individuálního přístupu, možnosti sebe zapojení a podílení se na chodu domácnosti. Nevybočováním z běžného života a možnosti aktivního způsobu života. Nikdo z nás by
nechtěl bydlet společně s dalšími, třeba padesáti lidmi. Každý chce mít kus svého soukromí
a pocitu volnosti.
Jak naše klienty přijme okolí, závisí také z části na nás. Dokážeme jim pomoci se začleněním tak,
aby je okolí bralo jako součást města nebo obce? Lidé se jich někdy bojí – neví, co mohou od nich
očekávat, z médií znají některé duševní poruchy, které mohou být pro své okolí nebezpečné. Tento
názor mohou zastávat pouze lidé, kteří v pobytovém sociálním zařízení nikdy nebyli a nepřišli se
podívat např. na náš Den otevřených dveří. Je třeba veřejnost uklidnit např. osvětou ve škole nebo
pořádáním přednášek pro občany, jak se ke klientům chovat, a zdůraznit, že není důvod k obavám,
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že pro své prostředí nejsou nebezpeční. Je celá řada lidí, kteří jsou mnohem nebezpečnější, a ani to
o nich nevíme. Pokud na procházce potkáte občana s mentálním postižením, bude na Vás stejně
zvědavý jako vy na něho. Tím, že občanům majoritní společnosti pomůžeme poznat lidi s mentálním postižením, určitě přispějeme k jejich začlenění do města nebo obce. Například společná
aktivita se školními dětmi je vhodná k tomu, aby si děti mimo jiné uvědomily, že si mají zdraví
vážit, a i když zdravé jsou, mohou je kdykoliv ztratit. Každý rodič se také snaží své dítě maximálně
chránit před nástrahami, ale přesto jej nikam nezavírá.
Je důležité změnit pohled na sociální pobytové (dříve ústavní) zařízení. Každý člověk má mít
možnost volby. Všichni lidé se mohou rozhodnout, jakým způsobem života budou žít. Nesmíme
tyto možnosti upírat ani lidem s postižením. Nikdy nevíme, kdy budeme my nebo naši rodinní
příslušníci sociální služby potřebovat. Proto bychom je měli neustále vylepšovat tak, abychom se
jich pak nestyděli sami využít. Pracujeme na tom s vědomím, že služby nejsou nikdy tak kvalitní,
aby nemohly být ještě kvalitnější.
Je pro mě důležitá láska šťastných lidí a svým klientům přeji, abychom žili s nimi, ne vedle nich,
aby se z nás stali partneři.
Lenka Křížová, pracovnice v sociálních službách,DOZP Rouchovany, Domov bez zámku

PODĚKOVÁNÍ
Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš děkuje touto cestou panu Mgr. Daliborovi Kolářovi za dosavadní spolupráci při pořádání akcí TJ.

AKTUALIZACE KATALOGU FIREM
Připravujeme aktualizaci katalogu firem na informačním portále Bitessko.com. Firmy, které
budou chtít být bezplatně uvedeny v tomto katalogu, prosíme o nahlášení adresy, e-mailu,
telefonního kontaktu (případně i fotky, loga apod.) na program@bitessko.com, nebo volejte
na tel. 566 532 342 – Klub kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Klub kultury

SPORT
TJ SPARTAK ZAČÍNÁ SEZÓNU
Po hodovém maratonu je čas myslet i na své zdraví. Proto Vám předkládáme rozvrh jednotlivých oddílů naší Tělovýchovné jednoty Spartak. Pokud Vás nějaký sportovní oddíl
zaujme, rádi Vás uvítáme v našich řadách.
Hana Holíková
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

NEDĚLE

36

14

15

---

-----

16

16.30

16

7 - 8

8

-----

**MISTROVSKÁ UTKÁNÍ
STOLNÍ TENIS

9.00

12.00

12

---

-----

14.00

14

HEDBÁVNÝ

SÁLOVÁ KOPANÁ

12.00

12

14

ŽÁCI+DOROST+MUŽI

FLORBAL

-----

-----

16

19.00

-----

16

---

20.30

-----

22

22.00

20

-

19.30

ŠTEFEK

FLORBAL

-----

-----

FLORBAL
KOUBEK A.

19.30 - 21.00

20

22

22.00

MUŽI (KOUBEK)

FLORBAL

21.00 ----- 22.00

SÁL.KOPANÁ
MUŽI (ŠILHAN)

20.30

18.00 --- 19.30

18

-----

-----

(ŠILHAN)

20.30

MUŽI

VOLEJBAL
VEČEŘOVÁ

17.30

18.00

18

STOLNÍ TENIS

19.00

TĚLOCVIK

ZDRAVOTNÍ

JUDO
SEBEOBRANA

JUDO

16.30

21.30

-----

SÁL.KOPANÁ

20.30

-----

SÁL.KOPANÁ

20.00

SÁL.KOPANÁ
MICHALEC

21

MUŽI (MICHALEC)

ŽÁCI, DOROST

18.00

21

SVĚTLÍK
19.00 - 20.00

-----

-----

20.00 -----21.00

20

VOLEJBAL

---

18.00 -----19.00

16.30

AEROBIC

18.30

+ PŘÍPRAVKA

17.30 --- 18.30

STOLNÍ TENIS

20.00

MUŽI

-----

FLORBAL

18.30

20

ZDRAVOTNÍ
TĚLOCVIK

FLORBAL

17.30 --- 18.30

-----

19.00 - 20.00

19

**MISTROVSKÁ UTKÁNÍ
STOLNÍ TENIS
-

19

PŘÍPRAVKA
FLORBAL

10

19.00

-----

JUDO

------

18

DOROST, SEBEOBRANA

17.30

18

ŽÁCI+DOROST

16.30 --- 17.30

JUDO
ŽÁCI

-----

15.00

10

17

8.30 --- 10.00

-----

17

16.30 --- 17.30

-----

RODIČE A DĚTI
CHMELÍČKOVÁ

15.30 --- 16.30

MODERNÍ GYMNASTIKA
LANGOVÁ

14.30

15

** DLE ROZPISU ODDÍLU STOLNÍHO TENISU MISTROVSKÁ UTKÁNÍ V SOBOTNÍCH ODPOLEDNÍCH A NEDĚLNÍCH DOPOLEDNÍCH HODINÁCH

-----

22

22

-----

-----

24

23
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 22/12 KONANÉ DNE 13. SRPNA 2012
• 2/22/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 21/12 ze dne 26. 7. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 13. 8. 2012
• 3/22/12/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „III/3791 Velká
Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“ se zhotovitelem M – SILNICE, a.s., IČ: 42196868, kterým se
mění termín realizace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 8. 2012
• 4/22/12/RM – rozhoduje vyplatit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvková organizace příspěvek na program Tradičních bítešských hodů 2012 dle
žádosti.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2012
• 5/22/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000 Kč osadnímu
výboru Březka na nohejbalový turnaj konaný dne 11. 8. 2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2012
• 6/22/12/RM – souhlasí se změnou zápisu v rejstříku škol a školských zařízení týkající se
údajů o řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace podle usnesení Rady
města Velká Bíteš č. 3/15/12/RM.
odpovědnost: starosta termín: 17. 8. 2012
• 7/22/12/RM – souhlasí se změnou zápisu v rejstříku škol a školských zařízení týkající
se údajů o řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
podle usnesení Rady města Velká Bíteš č. 20/16/12/RM.
odpovědnost: starosta termín: 17. 8. 2012
• 8/22/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 544/6
– ostatní plocha, zeleň o výměře 127 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z majetku ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 180 00 Praha
2 – Nové Město.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2012
• 9/22/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. podíly na pozemcích v obci
a k.ú. Velká Bíteš uvedených v přiložené tabulce č.1 do vlastnictví města Velká Bíteš za kupní
cenu uvedenou v přiložené tabulce č.1, dále úplatně nabýt id.podíly na pozemcích v obci
a k.ú.Velká Bíteš uvedených v přiložené tabulce č.1 do vlastnictví města Velká Bíteš za kupní
cenu uvedenou v přiložené tabulce č. 1, dále úplatně nabýt id.podíly ve výši 1/4 na pozemcích
v obci a k.ú. Velká Bíteš uvedených v přiložené tabulce č. 2 do vlastnictví města Velká Bíteš
z majetku TJ Spartak Velká Bíteš za cenu dohodou, max. však za cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem, dále úplatně nabýt id.podíly ve výši 1/16 na pozemcích v obci a k.ú.
38

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Říjen 2012

Velká Bíteš uvedených v přiložené tabulce č. 2 do vlastnictví města Velká Bíteš za odhadní
cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem, a dále úplatně nabýt id.podíly ve výši 3/16
a 1/12 na pozemcích v obci a k.ú. Velká Bíteš uvedených v přiložené tabulce č. 2 do vlastnictví
města Velká Bíteš za odhadní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2012
• 10/22/12/RM – rozhoduje souhlasit s požadovanými úpravami v nebytových prostorech
č. 102 a 109 v domě Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš, za podmínky, že práce včetně
materiálu bude provedena na vlastní náklady žadatele, tj. nájemce bez možnosti pozdější
návratnosti vynaložených finančních prostředků, odbornou firmou a v souladu se stavebním zákonem. Pokud nájemce uvolní z jakéhokoli důvodu nebytové prostory, uvede je
do původního stavu, nebo je ponechá v současném stavu včetně provedených stavebních
úprav bez nároků na jakékoli finanční vyrovnání. Pokud v průběhu stavebních úprav bude
vlastníkovi nebytových prostor způsobena škoda, zejména na nosných obvodových zdech,
budou její důsledky odstraněny na náklady žadatele.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2012
• 11/22/12/RM – doporučuje ZM uzavřít s Římskokatolickou farností Velká Bíteš smlouvu
o poskytnutí dotace v celkové výši 660 tis. Kč na opravu věže kostela sv. Jana Křtitele ve
Velké Bíteši v rámci Programu regenerace MPZ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2012
• 12/22/12/RM – souhlasí s pořádáním akce „KONCERT SKUPINY ROBUR-ROCK“ na
prostranství před Kulturním domem na ul. Vlkovská 482, Velká Bíteš dne 24. 8. 2012 dle
žádosti Informačního centra a Klubu kultury města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 24. 8. 2012
• 13/22/12/RM – schvaluje vyplacení odměny z dotace MŠMT na realizaci rozvojového
programu „Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků
se sociokulturním znevýhodněním“ ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 86, příspěvková organizace Mgr. Haně Sedlákové za I. pololetí roku 2012.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 8. 2012
• 14/22/12/RM - bere na vědomí příjmy a financování, výdaje města Velká Bíteš k 31. 7. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 13. 8. 2012
• 15/22/12/RM – doporučuje ZM navýšit finanční prostředky v rozpočtu města Velká Bíteš
roku 2012 na základní drobné vybavení MŠ Lánice dle žádosti ředitelky Mateřské školy
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 8. 2012
• 16/22/12/RM – bere na vědomí odstoupení Jiřího Nohela z dozorčí rady Lesy města
Velká Bíteš, s.r.o.
odpovědnost: rada města termín: 13. 8. 2012
• 17//22/12/RM - bere na vědomí informaci České spořitelny, a.s. o plánovaném termínu
ukončení pronájmu nebytových prostor v domě Masarykovo nám. č.p. 7 ve Velké Bíteši
a rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout uvedené nebytové prostory.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2012
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• 18//22/12/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš
spol. s r.o. bere na vědomí zápis společnosti COMPAG CZ s.r.o z auditu konaného ve dnech
13. - 17. 2. 2012 ve společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. a ukládá jednateli TS
zpracovat harmonogram odstranění nedostatků vyplývajících z auditu a předložit podnikatelský plán pro rok 2013.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 9. 2012
• 19//22/12/RM – bere na vědomí informaci Informačního centra a Klubu kultury města
Velké Bíteše, příspěvková organizace o primárních nákladech na Bítešské hody 2012
a ukládá řediteli ICKK připravit plán hospodaření příspěvkové organizace s rozčleněním na
jednotlivá střediska pro rok 2013.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 15. 10. 2012
• 20//22/12/RM – schvaluje poskytnutí dotace Tenisovému Clubu města Velká Bíteš ve výši
7.500 Kč na náklady spojené s pronájmem tenisových kurtů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2012
• 21//22/12/RM – navrhuje Kraji Vysočina zařadit do plánu rozvoje sociálních služeb
vybudování nízkoprahového centra ve Velké Bíteši a pověřuje člena rady města Mgr. et
Mgr. Ladislava Koubka jednáním s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou v této záležitosti.
odpovědnost: člen RM termín: 30. 9. 2012
• 22//22/12/RM – rozhoduje, aby město Velká Bíteš, po dohodě s majiteli nemovitostí,
uplatnilo u pořizovatele požadavek na rozšíření již zařazené dílčí změny 6-2 do návrhu
Změny č. 6 ÚP města Velká Bíteš tak, že pozemky v obci a k.ú. Velká Bíteš p. č.1356, 1355
(včetně domu čp. 485) a 1352/2, část pozemku p.č.1359, se navrhují přeřadit ze stávající
plochy bydlení (Bv) do plochy občanské vybavenosti (Ov).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 23/12 KONANÉ DNE 27. srpna 2012
• 2/23/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 22/12 ze dne 13. 8. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 27. 8. 2012
• 3/23/12/RM - rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 6 o velikosti
3+1 v domě č. p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 01. 10. 2012 o jeden rok nájemci
s podmínkou, že k uvedenému datu nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30. 9. 2012
• 4/23/12/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 5 o velikosti
3+1 v domě č. p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 01. 10. 2012 o jeden rok nájemci
s podmínkou, že k uvedenému datu nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30. 9. 2012
• 5/23/12/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 7 o velikosti
3+1 v domě č. p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 1. 9. 2012 o jeden rok nájemci
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s podmínkou, že k uvedenému datu nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31. 8. 2012
• 6/23/12/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 3 o velikosti
2+kk v domě č. p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 01. 11. 2012 o jeden rok nájemci
s podmínkou, že k uvedenému datu nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31. 10. 2012
• 7/23/12/RM – rozhoduje uzavřít s nájemcem dohodu o ukončení nájemní smlouvy
k bytu č. 5 v domě Masarykovo nám. č. p. 84 ve Velké Bíteši ke dni 30. 9. 2012.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30. 9. 2012
• 8/23/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti 1+0 v domě
č. p. 84 na Masarykově nám. ve Velké Bíteši od 01. 10. 2012 na dobu jednoho roku s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou, pokud bude nájemce plnit své povinnosti
a řádně platit v termínu nájemné a služby. Výše nájemného bude činit 55 Kč/m2/ měsíc +
stanovená valorizace.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30. 9. 2012
• 9/23/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 o velikosti 2+1 v domě
č. p. 475 A na ul. U Stadionu ve Velké Bíteši od 01.10.2012 na dobu jednoho roku s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou, pokud bude nájemce plnit své povinnosti
a řádně platit v termínu nájemné a služby. Výše nájemného bude činit 55 Kč/m2/ měsíc +
stanovená valorizace.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30. 9. 2012
• 10/23/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 o velikosti 2+1 v domě
č. p. 283 A na ul. U Stadionu ve Velké Bíteši od 01.10.2012 na dobu jednoho roku s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou, pokud bude nájemce plnit své povinnosti
a řádně platit v termínu nájemné a služby. Výše nájemného bude činit 55 Kč/m2/ měsíc +
stanovená valorizace.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30. 9. 2012
• 11/23/12/RM – rozhoduje uzavřít s nájemcem dohodu o ukončení nájemní smlouvy
k bytu č. 1 v domě Návrší č. p. 250 ve Velké Bíteši ke dni 31. 8. 2012.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31. 8. 2012
• 12/23/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 o velikosti 2+kk v domě
č. p. 250 na ul. Návrší ve Velké Bíteši od 1. 9. 2012 na dobu jednoho roku s možností jejího
prodloužení na dobu neurčitou, pokud bude nájemce plnit své povinnosti a řádně platit
v termínu nájemné a služby. Výše nájemného bude činit 55 Kč/m2/ měsíc + stanovená valorizace.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31. 8. 2012
• 13/23/12/RM – rozhoduje uzavřít s nájemcem dohodu o ukončení nájemní smlouvy
k bytu č. 1 v domě Masarykovo nám. č. p. 65 ve Velké Bíteši ke dni 30. 9. 2012.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30. 9. 2012
• 14/23/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek parc. č. 313/4
- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše z majetku
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ČR, se kterým hospodaří státní podnik Lesy České republiky, s.p. za cenu dle znaleckého
posudku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 10. 2012
• 15/23/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr bezúplatně převést část pozemku parc. č. 528
– ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš (díl „d“ dle GP).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 9. 2012
• 16/23/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směnit část pozemku parc. č. 528 – ostatní
plocha, neplodná půda o výměře cca 27 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 9. 2012
• 17/23/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemky v k. ú. a obci Velká
Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- parc.č. 1754 – zahrada o výměře 42 m2
- část parc.č. 1761 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2
za cenu 500 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 10. 2012
• 18/23/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek parc.č. 760/4
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví TJ
Spartak Velká Bíteš, se sídlem Tyršova 617, 595 01 Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 s tím, že
náklady spojené s vkladem KS do KN hradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 10. 2012
• 19/23/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek parc.č. 2503 –
vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 254 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120
Kč/m2 s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 10. 2012
• 20/23/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatně převést pozemky v k.ú. Ludvíkov
u Velké Bíteše a v obci Velká Bíteš označených v přiložené situaci jako č. 1, 2, 3, 19 dle podmínek stanovených usnesením Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 14/3/11/ZM ze dne 14.
2. 2011.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 9. 2012
• 21/23/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem k bytu č. 1 v domě Návrší
č. p. 259 ve Velké Bíteši o podlahové ploše dle výpočtového listu za nájemné 55 Kč/m2/
měsíc + stanovená valorizace. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s účinností od
1. 9. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový, ENCOM termín: 31. 8. 2012
• 22/23/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku č. 2012/28 společnosti Rbmont
s.r.o., Havířská 273, 664 84 Zastávka u Brna, IČ: 28312082 na realizaci opravy střechy kapličky v Ludvíkově.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2012
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• 23/23/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č.18/17/2010 na
poradenskou činnost společnosti Progrant, s.r.o., Vršovická 796/37, 101 00 Praha 10,
IČ: 26943131 na akci „Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 9. 2012
• 24/23/12/RM – rozhoduje provést kontrolu v Základní škole Velká Bíteš, příspěvková
organizace, která zdokumentuje stav školy před předáním novému řediteli v oblasti legislativy, personální a hospodaření.
odpovědnost: starosta, místostarosta termín: neprodleně
• 25/23/12/RM – rozhoduje uzavřít s Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., Březské 46, 595
01 Velká Bíteš, IČ: 63487977 Dodatek ke smlouvě o nájmu lesní půdy 1/2012 v předloženém
znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 9. 2012
• 26/23/12/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká
Bíteš“ č.projektu CZ.1.11/1.2.00/23.01317 s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, IČ: 75082241 v rámci oblasti podpory 11.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné
dopravy na částku 23.369.659 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 9. 2012
• 27/23/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy DOSIP Servis, s.r.o. ze dne 22.
8. 2012 na instalaci zpomalovacího semaforu u silnice I/37 v ulici Lánice ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2012
• 28/23/12/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace FV00305.0006 na realizaci akce „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská, 2. etapa – zpomalovací semafor“ s Krajem
vysočina v rámci programu „Bezpečná silnice 2012“ na částku 75.515 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 9. 2012
• 29/23/12/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1. až 8. měsíc roků
2010, 2011a 2012.
odpovědnost: rada města termín: 27. 8. 2012
• 30//23/12/RM - bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace o provedených opravách a o výsledku měření objemové
aktivity radonu v MŠ.
odpovědnost: rada města termín: 27. 8. 2012
• 31/23/12/RM – schvaluje:
■ platový výměr Jiřiny Janíkové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2012,
■ platový výměr Mgr. Hany Sedlákové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 86, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 1. 9. 2012
• 32/23/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít se Svazkem vodovodů a kanalizací
Ivančice Smlouvu o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby “Vodovod v Ludvíkově
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u Velké Bíteše” v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 10. 2012
• 33/23/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy STABIL, s.r.o. ze srpna 2012
na zpracování projektové dokumentace oprav domu Masarykovo náměstí 85 ve Velké Bíteši.
Současně RM pověřuje starostu města uzavřít smlouvu o dílo na tuto zakázku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2012
• 34/23/12/RM – souhlasí s pořádáním akce „KONCERT SKUPINY BRNĚNSKÉ KREDENC“ na prostranství před Kulturním domem na ul. Vlkovská 482, Velká Bíteš dne
7. 9. 2012 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury města Velké Bíteše, příspěvková
organizace.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 7. 9. 2012
• 35/23/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Jana Mikuláštíka, Štefánikova
23, 602 00 Brno na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Chodník
ul. Lípová, Velká Bíteš“ za cenu 8.470 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 9. 2012
• 36/23/12/RM – bere na vědomí stanovisko Mysliveckého sdružení Vlkov k řešení situace
v honitbě Vlkov a pověřuje starostu města jednáním v této věci s Mysliveckým sdružením
Vlkov.
odpovědnost: starosta termín: 31. 10. 2012
• 37/23/12/RM – rozhoduje vyplatit Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
příspěvková organizace příspěvek na financování nutného vybavení MŠ Lánice 300 dle
žádosti.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2012
• 38/23/12/RM – schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Jinošov ve výši
20.000 Kč na opravu fary v obci Jinošov.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 24/12 KONANÉ DNE 10. ZÁŘÍ 2012
• 2/24/12/RM – rozhoduje vyslovit poděkování Ing. Marii Šabacké za odvedenou práci ve funkci
ředitelky Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 10. 9. 2012
• 3/24/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 23/12 ze dne 27. 8. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 10. 9. 2012
• 4/24/12/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8 v domě č.p. 67 na Masarykově nám. ve
Velké Bíteši na dobu určitou do 31.03.2013. Výše nájemného bude činit 55 Kč/m2/ měsíc + stanovená
valorizace.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 11. 9. 2012
• 5/24/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v domě č.p. 65 na Masarykově nám.
ve Velké Bíteši se společností MIHAL, s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 65, Velká Bíteš, IČ 26968070,
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od 1. 10. 2012 na dobu jednoho roku s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou, pokud bude
nájemce plnit své povinnosti a řádně platit v termínu nájemné a služby. Výše nájemného bude činit 55
Kč/m2/ měsíc + stanovená valorizace.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30. 9. 2012
• 6/24/12/RM – schvaluje ústřední inventární komisi pro zajištění inventur majetku města Velká Bíteš
za rok 2012 ve složení JUDr. Radka Klímová, Bc. Hana Dočkalová, Milena Janštová, Ing. Ladislav
Rada.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2012
• 7/24/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem Mateřská škola Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, IČ 75021439, na pronájem nebytových prostor
v 1. NP budovy Lánice č.p. 300 ve Velké Bíteši o celkové ploše 397,95 m2 za nájemné 12 Kč/rok
s účinností od 10.09.2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 9. 2012
• 8/24/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy AXEC, s.r.o., Palackého tř. 93/238, 612
00 Brno a uzavřít přiloženou smlouvu o dílo na „Městský kamerový dohlížecí systém“ za cenu 973.408
Kč bez DPH.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit nabídku č. 2 uchazeče SKS s.r.o., Brněnská 21/b, 678 01
Blansko z důvodu obsahové neúplnosti nabídky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 9. 2012
• 9/24/12/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116,
příspěvková organizace za školní rok 2011/2012.
odpovědnost: rada města termín: 10. 9. 2012
• 10/24/12/RM – souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 15.800 Kč z rezervního fondu
Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace do fondu investičního.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 30. 9. 2012
• 11/24/12/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje města Velká Bíteš k 31. 8. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 10. 9. 2012
• 12/24/12/RM – revokuje usnesení Rady města Velká Bíteš č. 15/21/12/RM ze dne 26. 7. 2012 tak, že
schvaluje úpravu rozpočtu města Velká Bíteš roku 2012 dle rozpočtového opatření města č. 7/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 9. 2012
• 13/24/12/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu města Velká Bíteš roku 2012 dle
rozpočtového opatření města č. 8/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 24. 9. 2012
• 14/24/12/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o provedení stavby dle projektové dokumentace „I/37
Velká Bíteš, ul. Kpt. Jaroše“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 10. 2012
• 15/24/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt do vlastnictví města Velká Bíteš
nemovitosti, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku parc.č. 940/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z majetku Římskokatolické farnosti Petrovice u Moravského
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Krumlova, Petrovice 13, 672 01 Moravský Krumlov
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku parc.č. 940/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku parc.č. 940/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku parc.č. 940/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
za navrženou cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 10. 2012
• 16/24/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc.č. 53/2 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře cca 317 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 10. 2012
• 17/24/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- parc.č. 1543 – ostatní plocha, zeleň o výměře 102 m2
- parc.č. 1544 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 52 m2
- parc.č. 1545 – zahrada o výměře 45 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 10. 2012
• 18/24/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš,
a to: - část parc.č. 1499 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 270 m2
- parc.č. 1508 – ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m2
- parc.č. 1509/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2
- parc.č. 1510 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
- parc.č. 1511 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 106 m2
- parc.č. 1512 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 88 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 10. 2012
• 19/24/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt spoluvlastnické podíly na pozemcích
v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc.č. 2476/2 – trvalý travní porost
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc.č. 2476/2 – trvalý travní porost
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc.č. 2476/2 – trvalý travní porost
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc.č. 2476/2 – trvalý travní porost
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc.č. 2477- vodní plocha, koryto vod. toku
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc.č. 2477- vodní plocha, koryto vod. toku
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc.č. 2477- vodní plocha, koryto vod. toku
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc.č. 2477- vodní plocha, koryto vod. toku
s tím, že náklady spojené s vkladem do KN hradí nabyvatel.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 10. 2012
• 20/24/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti PRAGOPROJEKT, na zpracování
projektové dokumentace změn stavby „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“ a uzavřít přiloženou
smlouvu o dílo za cenu 164.380 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 9. 2012
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• 21/24/12/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
bere na vědomí informaci jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. o zápisu vnitrostátní
fúze sloučením do obchodního rejstříku a doporučuje ZM navrhnout jmenovat členem dozorčí rady
obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. zástupce z oboru lesního hospodářství,
a to Ing. Tomáše Pelána a Ing. Bohumila Hejtmánka.
odpovědnost: rada města termín: 24. 9. 2012
• 23/24/12/RM – rozhoduje změnit Smlouvu o pronájmu lesní půdy ze dne 15.02.2012 dle žádosti
jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. č.j. MÚVB/5459/12.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 9. 2012
Z kapacitních důvodů bude usnesení 24/24/12/RM – 30/24/12/RM uveřejněno v listopadovém čísle.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
20. - 21. října 2012 DÝŇOVÉ SLAVNOSTI (vyřezávání a malování dýní, strašidelná procházka zahradnictvím zakončená ohnivou show, dýňové speciality) v Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově, denně 8 – 18 hod. www.zahradnictvisebrov.cz.

JET Úvěr
úvěry od 50 000 Kč zajištěny nemovitostí splatnost až 10 let

Vyřešíme vaše exekuce, slou
číme vaše
stávající půjčky do jedné výho
dnější.

777 515 313

www.jetuver.cz

k49-inzerce135x85.indd
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KULTURNÍ DŮM
VLKOVSKÁ 482, VELKÁ BÍTEŠ

Představení přesunuto na 17. dubna 2013
v 19.00 hodin. Více informací v Informačním centru,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Pořádá: Informační centrum a Klub kultury
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Chcete ušetřit na palivech?
Nechte si přestavět své benzinové auto na
bioethanol nebo na LPG!

Informujte se u autorizovaného prodejce vozů FIAT a
certifikovaného prodejce řídících jednotek Europecon vyráběných v
České republice.

AUTO DUDA
SMETANOVA 948
675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 568 624 500
fiatduda@volny.cz
www.fiat-autoduda.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------!Po předložení této reklamy Vám bude poskytnuta sleva 200 Kč na montáž!
---------------------------------------------------------------------------------------------------www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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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. se těší na Vaši návštěvu!

V uvedený den můžete své blízké seznámit nejen se svým pracovištěm, ale i s jinými pracovišti
a zajímavými místy našich společností. Bude zpřístupněna většina pracovišť.
Zájemcům o učební obory představíme kvalitní zázemí střediska přípravy učňů.
Pro děti bude připraven dáreček, skákací hrad a vystoupení klaunů:
9:00 – 10:00 hodin – nafukování a modelování balonků
10:00 – 11:00 hodin – klaunské vystoupení
11:00 – 12:00 - nafukování a modelování balonků
Pro všechny návštěvníky bude připraveno malé občerstvení. Věříme, že prožijete příjemné dopoledne!

Zveme k návštěvě všechny zaměstnance, jejich rodinné příslušníky,
přátele a bývalé zaměstnance!

v areálu společností na ulici Vlkovská 279, Velká Bíteš.

pořádaný v sobotu 6. října 2012 v době od 8.00 do 12.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

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

Velkobítešsko
je náš domov. Pojďme mu společně pomáhat!

Josef Mach

Tomáš Kučera

Jaroslav Katolický

V krajských volbách máte čtyři preferenční hlasy. Jediná možnost, jak dostat
zástupce Bítešska do kraje, je spojit síly. Pokud dostanou cca. 950 preferenčních
hlasů, měli by kandidáti KDU-ČSL místa pro Bítešsko získat. Pojďme spojit síly.
Volme všechny tři naše kandidáty. Mají čísla 16, 26 a 46.“
„Mám radost vždy, když lidé umí spojit síly a jít za společným
pozitivním cílem. Lidé z Velkobítešska mají nyní šanci, bez ohledu na
různé názory, výrazně promluvit do budoucnosti kraje a tím i našeho
regionu. Byla by škoda této příležitosti nevyužít. Proto podporuji
Tomáše Kučeru, Josefa Macha a Jaroslava Katolického.“
Ing. Milan Macholán (generální ředitel PBS)

„Chceme, aby Velká Bíteš měla na krajské úrovni důstojné zastoupení. Když
budeme táhnout za jeden provaz, může se to podařit. Proto podporujeme volbu
Tomáše Kučery, Josefa Macha a Jaroslava Katolického do krajského zastupitelstva.“

¨

MUDr. Jana Ráboňová (lékařka), MUDr. Svatopluk Horek (ředitel polikliniky),
Ing. Alois Koukola, CSc. (kronikář a zastupitel), Mgr. Ladislav Koubek (radní),
MUDr. Jaroslav Štefek (lékař a zastupitel), RNDr. Josef Hájek (přírodovědec),
Jiří Rauš (majitel restaurace), Mgr. Marcela Doubková MgA. (šéfredaktorka),
Jan Brym (hlavní stárek), Ing. Otto Hasoň (muzikant) A MNOZÍ DALŠÍ…

Chceme na kraji řešit dopravu ● Chceme zachovat policii ● Chceme
svobodný výběr nemocnic ● Chceme pomoci s krajskými dotacemi ●

Chceme být hlasem Bíteše a okolí

velkabites.kdu.cz
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pro Vysočinu

DOBRÉ
ZPRÁVY
PRO VELKOU BÍTEŠ

Vláda schválila změnu ﬁnancování obcí. Obecní rozpočty
získají na daňových příjmech navíc 12 miliard korun, nejvíce
peněz získají obce s 500 až 50 tisíci obyvateli. Zvýší se úroveň
veřejných služeb, obce dostanou více peněz na provoz,
na školy, školky, opravy i obecní investice, na podporu sportu,
mimoškolních činností dětí i spolků.
V našem městě Velké Bíteši tato změna obcím přinese
13 553 000 Kč.

Miloš Zduba
zastupitel města Velká Bíteš
kandidát ve volbách do zastupitelstva Kraje Vysočina

www.top09-starostove.cz
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