ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Říjen 2015
Alband – Jaroslav A. Kronek. Hodový pátek 11. září 2015 ve Velké Bíteši.

Foto: Tomáš Škoda

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní bítešské hody máme za sebou a život města
se opět vrátil k běžným záležitostem. Pocity, veskrze
pozitivní z těch letošních hodů u většiny z nás jistě
budou přetrvávat ještě nějaký čas. Rychtářský pár,
konšelé a chasa s prvním stárkem a stárkovou byly
skvělými reprezentanty bítešských hodů a zejména
tradiční hodové neděle. Ve sledu událostí a při zápalu
o nejlepší výsledek hodů by však ani jejich aktéři neměli zapomínat na organizátora celé městské slavnosti
- Informační centrum a Klub kultury a jeho pracovníky, kteří se snaží vždy vyjít vstříc požadavkům všech
aktérů hodů bez výjimky. Při hodnocení a kritice jejich
práce by však vždy hodnotitelé měli být objektivní. Neměli by současně zapomínat na realitu minulých ročníků. Na to, co se v minulých letech dařilo lépe nebo také hůře. V každém
případě by však nemělo chybět jejich poděkování za organizaci vlastních hodů. Alespoň za
sebe tak tímto činím. Jedno je však podle mého názoru jisté. Hody opět zaznamenaly posun
ve své kvalitě a obsahu. Daly prostor všem věkovým kategoriím. Do budoucnosti by se
však měly ještě více profilovat do podoby největší jedinečné národopisné a folklorní události jak bítešského regionu, tak i Kraje Vysočina. To však současně neznamená, že město
nebude podporovat jiné hudební žánry a hudebně – kulturní projekty, pro které budeme
hledat prostor i mimo termín hodů. Vždyť právě tímto bychom pro domácí i návštěvníky
města chtěli a měli být do budoucna zajímaví.
Rekapitulace stavebních projektů uplynulého měsíce zahajuji ohlédnutím za pracemi na
ulici kpt. Jaroše. 14. září bylo staveniště po dokončení rekonstrukce hlavních řadů vodovodu
a kanalizace předáno společnosti OHL ŽS. Tím se celá akce dostala do své závěrečné fáze,
kterou je rekonstrukce vlastní vozovky komunikace. Ke konci října by tak rekonstruovaná
komunikace měla být dokončena v plánovaném termínu a připravena ke zprůjezdnění.
Objekt mateřské školy v Lánicích byl v září rovněž dokončen a zkolaudován. Od října tak
převezme do dvou tříd 48 malých předškoláků. Pro zlepšení příjezdu a parkování při mateřské
škole bylo současně ubouráno křídlo objektu ubytovny Lánice 42. Definitivní řešení celého
areálu umožní až případná demolice objektu, která je vedením města zvažována na příští rok.
Stavební práce na zateplení základní školy Sadová byly zahájeny v září opravami hydroizolací a prováděním tepelné izolace podzemního zdiva objektu a po postavení lešení
vlastními pracemi na kontaktním zateplovacím systému. V rámci této dotační akce je počítáno s výměnou stávajících dřevěných, technicky nevyhovujících oken za nová plastová.
Jejich montáž bude zahájena na počátku měsíce října.
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V případě zateplení druhé budovy školy Tišnovská 115, objektu Za Školou rada města
po předložení upřesňujících nabídek uchazečů o tuto stavební zakázku a zpracovaném odborném stanovisku rozhodla s ohledem na nutnou požadovanou výši dofinancování akce
z vlastních finančních zdrojů města o zrušení soutěže. Vzhledem k tomu, že podmínkou realizace celé akce včetně jejího financování bylo ukončení této investice do konce kalendářního roku znamenalo to pro nás, že jsme následně pro letošní rok odstoupili od realizace této
druhé dotační akce. Opakované výběrové řízení s nutnými zákonnými termíny, nadcházející
technologicky nevhodné zimní období pro stavbu, v rámci které měly být provedeny kromě
kontaktního zateplovacího systému rovněž úpravy střešní konstrukce a přestavba části objektu s kuchyní a jídelnou včetně atypického fasádního opláštění byly důvodem pro toto
naše rozhodnutí. S ohledem na připravovanou rekonstrukci ulice Na Valech, která v příštím
roce svým rozsahem bude zasahovat až k tomuto školnímu objektu budeme opakovaně připravovat realizaci zateplení objektu na další období s tím, že rozsah záměru bude rozšířen
o přeřešení současného hlavního vstupu do objektu, který je situován do prostor bývalé jídelny a dále o případné související úpravy vnitřní dispozice objektu školy.
Vážení spoluobčané,
do nadcházející poslední čtvrtiny letošního roku vám přeji pokud možno hodně prosluněných podzimních dnů, klid a pohodu, více vzájemné lidské tolerance a ohleduplnosti
a k tomu všemu energii na dokončení vašich letošních cílů a plánů.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin přijďte k nám do „POHODY“
potěšit oko a na ochutnání něčeho dobrého i zdravého.
Studio Oriflame, náměstí Osvobození 106
Marcela Machalová tel: 607909462 info@studiovbitesi.cz
Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Každý čtvrtek počínaje 1. říjnem 2015 od 8.30 a od 9.30hodin
CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
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Od 5. října do 16. října 2015 po – pá 8.00 – 17.00, so a ne 13.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – IV. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizují: manželé Petra a František Šínovi z Lesního Hlubokého
Od 20. října do 30. října 2015, otevřeno po - pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30,
so 9.00 - 12.00 a ne 13.00 – 16.00 hodin
„TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME II.“
Prodejní výstava výrobků klientů Domova bez zámku a dětí z Mateřské školy U Stadionu
ve Velké Bíteši. Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 20. října v 16.00 hodin ve výstavní síni Klubu kultury.
Výstavní síň, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Domov bez zámku Velká Bíteš ve spolupráci s Mateřskou školou U Stadionu
Velká Bíteš
Úterý dne 6. října 2015 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – „Rak a Rak“
Kytarový koncertní projekt otce se synem - Rak a Rak.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Pátek dne 9. října 2015 od 9.00 do 11.30 a od 14.30 do 17.00 hodin
BAZÁREK S PODZIMNÍM A ZIMNÍM OBLEČENÍM PRO DĚTI
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Sobota dne 10. října 2015 v 18.00 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT V RÁMCI SVATOVÁCLAVSKÉHO FESTIVALU
DUCHOVNÍ HUDBY STABAT MATER
Účinkuje Vernum 2013 Ensemble.
Kostel. sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Cordial Musica ve spolupráci s farností a městem Velká Bíteš
Neděle dne 11. října 2015 v 18.00 hodin
ISLÁM: CO ZNAMENÁ PRO EVROPU?
Beseda s Pavlem Hoškem v rámci Bítešské akademie.
Pavel Hošek je autorem řady knih. Podle jeho názoru v současné době prochází svět islámu
obrovskou krizí. Tento fakt je třeba brát velmi vážně. Ve své přednášce se zamyslí nad nebezpečími i příležitostmi, které přináší Evropě svět islámu.
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Téma je velmi aktuální v souvislosti se stávající uprchlickou krizí.
Na Základní umělecké škole, Hrnčířská 117, Velká Bíteš.
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL.
Úterý dne 13. října 2015 v 17.00 hodin
JIŽNÍ AFRIKA
Beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem.
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum a knihovna ve Velké Bíteši
Čtvrtek dne 15. října 2015 v 15.30 hodin
DRAKIÁDA
Začátek v 15.30 hodin na poli mezi 1. a 2. mlýnem. Odchod ze školky je v 15.00 hodin.
Velká draková soutěž, diplomy pro nej…, dárek, sladkost a čaj pro všechny děti, opékání
špekáčků přinesených z domova.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Sobota dne 17. října 2015 ve 13.00 hodin
Cvičíme s katkou
Sportovní hala TJ Spartak. Kontakt: Hana Holíková, tel. č. 737 743 444
Organizuje: TJ Spartak
Pondělí dne 19. října 2015 v 17.30 hodin
ÚDRŽBA A ULOŽENÍ KROJŮ
O údržbě, čistění, praní, škrobení, žehlení a uchovávání krojů promluví Mgr. Eva Tomášová a Silva Smutná z Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny
Třebíč. Následovat budou praktické ukázky.
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Středa dne 21. října 2015 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Přednáška o bylinkách s Karlem Steinbauerem.
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek dne 22. října 2015 v 18.00 hodin
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, JAROUŠKU!
Hudební komedie s originální zápletkou se známými herci (Jaroslav Sypal, Martin Maxa,
Kateřina Kornová, Michal Roneš/Michal Holán , Petr Jančařík, Josef Mladý, Tereza Šefrnová Karolina Gudasová/Helena Langerová, Libor Petrů/Jan Jiterský).
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Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké
Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek dne 23. října 2015 v 19.00 hodin
GEDEON – MUZIKÁL VE VELKÉ BÍTEŠI
Spojené farnosti uvádějí nový muzikál Gedeon. Úspěšná řada muzikálů autora Luďka
Strašáka v podání mladých lidí ze Zbraslavi a širokého okolí včetně Velké Bíteše.
Více viz www.spojenefarnosti.webnode.cz
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš
Neděle dne 25. října 2015 v 18.00 hodin
Vít Kaňkovský (poslanec): JAK SE STARAT O SVÉ ZDRAVÍ?
Vít Kaňkovský je lékař, bývalý ředitel nemocnice v Havlíčkově Brodě a v současnosti poslanec. Přijďte s ním diskutovat, co vás trápí a jak by se mělo změnit české zdravotnictví.
Na Základní umělecké škole, Hrnčířská 117, Velká Bíteš.
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL
Úterý dne 27. října 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
PROHLÍDKA NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ ŠKOLKY – pozvánka pro rodiče
a veřejnost
V Mateřské škole Lánice 300
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí
Úterý dne 27. října 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Lánice
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí
Úterý dne 27. října 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – v Zelené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Sobota dne 31. října 2015 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – na Svatou horu za sv. Zdislavou, závěrečné posezení
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
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ZPRÁVY Z RADNICE
ZAHÁJENÍ PRODEJE STAVEBNÍCH POZEMKŮ
Město Velká Bíteš zahájilo prodej prvních osmi stavebních pozemků v lokalitě Babinec. Jedná se o I. etapu, na kterou budou navazovat další. Pozemky
mají výměry od 711 m2 do 1180 m2.
Kupní cena je min. 1200,- Kč/m2, každý
pozemek bude prodán za nejvyšší nabídku kupní ceny. Podrobnější informace
jsou zveřejněny na www.velkabites.cz
na úřední desce.
Město Velká Bíteš

ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY
Město Velká Bíteš se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu
s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a usnesením Rady města Velká Bíteš č. 14/22/15/RM ze dne 20. 7. 2015 záměr prodat:
- bytovou jednotku č. 275/7 v budově č.p. 275 na p.č. 794 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275, byt. dům, na p.č. 794
v k.ú. a obci Velká Bíteš ve výši id. 85/1000,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří ve výši id.
85/1000 v k.ú. a obci Velká Bíteš
za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 619.700,- Kč se splatností kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy.
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1 v I. nadzemním podlaží domu č. p. 275 na
ul. U Stadionu ve Velké Bíteši.
Byt sestává ze dvou pokojů o výměře 14,9 m2 a 13,6 m2, kuchyně o výměře 14,2 m2, předsíně o výměře 2,5 m2, koupelny s WC o výměře 4,5 m2 a balkónu o výměře 1,5 m2.
Celková podlahová plocha bytu činí 51,2 m2. K bytu náleží sklepní kóje o výměře 6,02 m2.
Výše kauce činí 50.000,- Kč. Kauce musí být v plné výši připsána na účet
č. 19-1726751/0100, VS: 2757 nejpozději v den ukončení příjmu nabídek, tj. 9. 10.
2015. V případě, že úspěšný zájemce vezme před uzavřením kupní smlouvy nabídku
kupní ceny zpět nebo do doby provedení vkladu vlastnického práva odstoupí od
kupní smlouvy, bude kauce v plné výši prodávajícím použita na náklady související
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s prodejem předmětných nemovitostí. Úspěšnému zájemci bude kauce započítána do
nabídnuté kupní ceny.
Nabídky kupní ceny budou předloženy v uzavřených obálkách označených „NEOTVÍRAT – PRODEJ BYTU č. 275/7“.
Nabídky je možno podávat do 9. 10. 2015 do 11.30 hod. na podatelně Městského úřadu
Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš. K později podaným nebo neúplným
nabídkám nebude přihlíženo.
Náležitosti nabídky:
- fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo,
podpis,
- fyzická osoba podnikající zapsaná v obch. rejstříku: obchodní firmu, místo podnikání, IČ,
- fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku: jméno, příjmení, místo podnikání, IČ,
- právnická osoba: název, sídlo, IČ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za právnickou osobu a její podpis, telefonní číslo,
- výše nabízené kupní ceny,
- doklad prokazující zaplacení kauce ve výši 50.000,- Kč na účet č. 19-1726751/0100, VS: 2757,
- číslo účtu, na který bude neúspěšnému zájemci kauce vrácena.
Bytová jednotka č. 275/7 je oceněna znaleckým posudkem č. 44-12/2015 ze dne 12. 8.
2015, znalecký posudek je k nahlédnutí na majetkovém odboru Městského úřadu Velká Bíteš.
Byt je vyklizený.
Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo záměr prodeje bytové jednotky č. 275/7 v budově
č.p. 275 na p.č. 794 v k.ú. Velká Bíteš zrušit.
Město Velká Bíteš

ŠKOLY
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
Mateřské centrum Bítešáček má v současnosti své působiště v kulturním domě ve Velké
Bíteši. Vzniklo z nadšení několika maminek na rodičovské dovolené a ve stejném duchu
i pokračuje.
A pro koho je určeno? Sdružuje hlavně maminky s dětmi na rodičovské dovolené, přičemž věk dětí není omezen. Děti si v našem centru pod dozorem svých maminek hrají,
malují nebo vyrábí, a to v rámci našich pravidelných úterních dopolední.
Mimo to pořádá MC řadu zajímavých akcí jako Cvičení s Kašpárkem, které je určeno
pro nejmenší děti od 1 do 3 let. Zapojili jsme se také do projektu Knihovna patří dětem ve
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spolupráci s Městskou knihovnou
ve Velké Bíteši, kde si děti vyslechnou pohádku a seznámí se s novými
dětskými knížkami a nakonec si
něco namalují či vyrobí. Dvakrát
ročně pořádáme oblíbený bazárek s dětským oblečením a obuví
a v listopadu se můžete těšit na již
tradiční Svatomartinský průvod
světýlek. Na konci školního roku
společně přivítáme léto a prázdniny
hrami a soutěžemi.
Pro maminky jsou určena hlavně
Děti v centru. | Foto: Archiv MC
středeční odpoledne, kde jsme
v minulosti například vyráběli šperky z fimo hmoty, pletli z pedigu a malovali na sklo.
Kromě toho se snažíme pořádat různé přednášky, například jsme si vyslechli První pomoc
zaměřenou na děti nebo seminář konzultantky Centra zaměstnanosti. Nově a hlavně v případě zájmu plánujeme masáže pro miminka a předporodní kurzy pro budoucí maminky.
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktuje prostřednictvím e-mailu mcbitesacek@seznam.cz, také nás najdete na facebooku.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Petra Pařilová za MC Bítešáček

CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM
Ve čtvrtek 1. října opět startuje oblíbené CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM, které je určeno pro
děti od jednoho roku. Bude se konat každý čtvrtek ve dvou skupinách od 8.30 a od 9.30
hodin v našem centru. Cena cvičení je 35 Kč/hod. a platí se pololetně. V případě zájmu
nás kontaktujte prostřednictvím mailu mcbitesacek@seznam.cz či facebooku, nebo osobně
každé úterý od 9.00 do 11.00 v našem centru.
Petra Pařilová za MC Bítešáček

BAZÁREK S PODZIMNÍM A ZIMNÍM OBLEČENÍM
Prodej se uskuteční v pátek 9. října 2015 od 9.00 do 11.30 a od 14.30 do 17.00 hodin
v prvním patře kulturního domu ve Velké Bíteši. Oblečení ve velkém a hlavně PEVNÉM
IGELITOVÉM PYTLI noste ve čtvrtek 8. října 2015 od 8.30 do 11.00 hodin a odpoledne od 15.00 do 17.000 hodin do našeho centra v kulturním domě. Co se týče velikostí,
přijímáme POUZE dětské zboží do max. velikosti 164. Věci opatřete dvěma kusy kvalitních nálepek (vždy jednu dovnitř), kde bude uvedeno jméno, číslo a cena. Komplety
a věci, které k sobě patří, sešívejte. Dále je třeba dodat seznam oblečení, kam prosím pište
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kvůli pozdějšímu dohledání třeba i barvu oblečení nebo značku (např. bunda modrá, svetr
NEXT...). Seznam může být samozřejmě i ručně psaný, ale prosíme o přehlednost a místo
na nálepku. Počet kusů je omezen na max. 200, z toho max. 5 párů obuvi a 5 kusů hraček.
Prodávající platí za každý kus 1 Kč + 5% z celého prodeje. Peníze a neprodané oblečení se
budou vydávat v úterý 13. října 2015 od 8.30 do 11.00 a od 15.00 do 17.00 hodin.
NOVĚ: Co se týče větších věcí, jako jsou kočárky, jídelní židličky, postýlky apod., můžete donést inzerát s obrázkem, který vyvěsíme na nástěnce v den bazaru, ale i po delší
dobu v našem centru. V rámci bazárku budeme opět vybírat věci pro potřebné, tentokrát pro chlapečka, a to ve velikosti 80 až 92. Můžete donést i různá chrastítka, kousátka
a hračky pro prcky.
Pokud při třídění narazíte i na zachovalé hračky v dobrém stavu (kromě plyšáků), které
už nepotřebujete, můžete je darovat do našeho mateřského centra. Předem děkujeme.
Petra Pařilová za MC Bítešáček

POZVÁNKA NA DRAKIÁDU
Mateřská škola U Stadionu zve všechny děti z našeho města a okolí
ve čtvrtek dne 15. října 2015 v 15.30 hodin na Drakiádu. Začátek v 15.30 hodin na poli mezi 1. a 2. mlýnem. Odchod ze školky je
v 15.00 hodin.
V programu je připravena velká draková soutěž, diplomy pro nej…,
dárek, sladkost a čaj pro všechny děti, opékání špekáčků přinesených
z domova.
Kolektiv Mateřské školy U Stadionu

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA V MATEŘSKÉ ŠKOLE U STADIONU
K datu 1. 9.2015 dochází k přečíslování telefonních čísel v rámci naší organizace.
Nově Vám budou k dispozici tel. čísla:
Ředitelka školy 				
566 789 611
Vedoucí školního stravování 		
566 789 612
Zelená třída 				
566 789 613
Modrá třída 				
566 789 614
Červená třída				
566 789 615
Žlutá třída 				
566 789 616
Kuchyň					
566 789 617
Stávající kontaktní telefonní čísla již od 1. 9. 2015 nejsou v provozu.
Jiřina Janíková, ředitelka MŠ U Stadionu
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VZPOMÍNKA NA KOLEGYNI
V srpnu t.r, kdy se celé Česko a s ním i Velká Bíteš koupalo v hřejivých paprscích
sluníčka, na naši školičku padl stín. Po dlouhé nemoci nás opustila naše milá kolegyně,
paní učitelka Jiřinka Brychtová. Potkalo ji to nejhorší, surová nemoc ji v posledních
letech jejího života přinášela utrpení a zmatek v jejím vědomí. Přesto z něho nedovedla vymazat to, k čemu byla určena, a to k lásce k dětem, humoru, šíření pohody,
vtipu a uvolněné atmosféry. K ní samotné však osud nebyl vždy přívětivý a připravil ji
nejednu tvrdou zkoušku.
Byla naší výbornou kolegyní, vnímavou učitelkou s přirozenou autoritou, ale především
kamarádkou, člověkem s obrovským smyslem pro humor. Byla člověkem naplněným pozoruhodným optimismem a entuziasmem, člověkem, jenž nikdy nepokazil žádnou legraci,
člověkem, který bojoval s nepřízní osudu se zanícením sobě vlastním až do poslední chvíle.
Říká se, že každý člověk, který projde naším životem, tu nevědomky něco zanechá
a něco si odnese. Osud snad chce, abychom v průběhu svého života poznali mnoho nesprávných lidí, abychom, až potkáme ty správné, je uměli ocenit a byli za ně vděčni. Na své
profesionální i osobní cestě jsem potkala ty správné i ty druhé. Za kolegyni Jiřinku jsem
vděčna, setkání s ní mě hodně obohatilo, ukázalo, že žít se má naplno a brát život i s jeho
prohrami … neumím to, ale Jiřinka mě moc naučila.
Dne 20. října by se dožila naše kolegyně padesáti tří roků.
Jiřinko, vzpomínáme. Budeš chybět nejen své rodině, ale i nám. Bude nám chybět
tvůj humor, optimismus, vtip, nadsázka se špetkou sebeironie… prostě to, co jsi do
poslední chvíle nám všem rozdávala.
Jiřina Janíková za celý kolektiv Mateřské školy U Stadionu

CO MŮŽEME OČEKÁVAT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V LETOŠNÍM
ROCE?
•
•
•
•

Bude probíhat bloková výuka některých předmětů.
Zavedeme metodu CLIL do některých předmětů (výuka v části hodiny v anglickém jazyce).
Připravujeme zahraniční zájezd.
Jsme zařazeni do grantů Čtenářské dílny a cizojazyčné vzdělávání a Podpora polytechnické výchovy.
• Zavedeme čtenářské budky.
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměříme především na formy hodnocení
a sebehodnocení.
• Připravujeme rozšíření služeb Školního poradenského pracoviště o speciálního pedagoga (pro výuku s nápravou specifických potřeb žáků) a o etopeda (zjednodušeně odborník na vztahy v kolektivu). Školní poradenské pracoviště tvoří tým specialistů,
který je připravený pomáhat žákům, učitelům i rodičům.
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• Přichystali jsme rozšíření kapacity školní družiny o jedno oddělení, celkem na 175 dětí,
abychom mohli umístit všechny zájemce. Přestože počet žáků stoupl o 20, počet dětí
do školní družiny o 45, takže se při přijímání budeme muset řídit stanovenými kritérii.
Pomoc může přijít od rodičů, kteří jsou na mateřské dovolené a nemuseli by děti do
družiny umísťovat.
• Chceme rozšířit nabídku zájmových kroužků. Vedení kroužků občany z Bítešska bohužel naráží na legislativní omezení (nutnost pedagogického vzdělání).
• Zájmové kroužky chceme otevřít i veřejnosti.
• Vymalovali jsme všechny prostory na Tišnovské.
• O prázdninách jsme za přispění bývalých žáků vyklidili nepořádek z půdy.
• Nakoupíme nové žákovské lavice.
• Pořídili jsme obložení zadních stěn tříd ve 2. patře na Sadové.
• Radnice nám zajistila v rámci získaných dotací na podzim výměnu oken a zateplení na
Sadové. Čeká nás logisticky náročná organizace výuky.
• V historické budově Tišnovská jsme provedli na základě předchozího průzkumu nutné
stavební úpravy tří tříd ke snížení nadměrného výskytu radonu.
A nyní materiální ohlédnutí za třemi uplynulými roky.
O provoz školy se stará zřizovatel a všechny potřeby s ním průběžně projednáváme.
Opravy nyní plánujeme.
Společně s radnicí jsme řešili vytápění budov, aby jednak bylo vůbec zajištěno a jednak
aby bylo ekonomické. Seřídili jsme režim vytápění. Byla provedena výměna termostatických ventilů na prvním stupni a doplnění radiátorů v obou budovách. Instalovali jsme
termostat pro vytápění na Tišnovské i na Sadové.
Opravili jsme propadlý chodník před školní kuchyní; dále podlahové vpusti
v jídelně - výměna a oprava izolace; na Tišnovské zábradlí u nouzového východu
v suterénu.
Opravili jsme a vymalovali místnosti bufetu. Uzavřeli jsme novou smlouvu na jeho provozování.
Začali jsme po letech s vymalováním vnitřních prostor školy. Letos dokončíme budovu na Tišnovské, na Sadové máme hotovou vstupní halu, bufet a třetí patro - třídy.
Žáci vyzdobili schodiště. Těším se na jejich návrhy na vymalování a úpravu chodeb
na Sadové.
Vybudovali jsme obložení na zadních stěnách tříd jako ochranu před poškozením židličkami.
Začali jsme s výměnou nevyhovujícího žákovského nábytku. Nově vybaveny stavitelným žákovským nábytkem jsou 3 třídy na Tišnovské a 3 třídy na Sadové. Současně budeme podle možností vyměňovat nevyhovující nábytek v družině, kabinetech a ostatních
místnostech na Tišnovské.
Zakoupili jsme nové tabule do 5 tříd, opravu a nový nátěr do dalších 4 tříd.
Proběhla revize a oprava zatemnění oken.
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Udržujeme vybavení učeben a kabinetů moderními didaktickými pomůckami. Zajistili
jsme označení a evidenci stávajících pomůcek a nově pořízeného materiálu, provedli jsme
účetně i fyzicky odpisy a likvidaci materiálu. Všechny kabinety jsou vybavené; v dalším
období se zaměříme na obnovu těchto pomůcek.
Průběžně zajišťujeme obnovu ICT vybavenosti. Přichystali jsme novou PC učebnu
a vybavili ji novým nábytkem a počítačovými sestavami. Doplnili jsme projekční techniku
(dataprojektory) do všech tříd prvního stupně.
Vybudovali jsme také novou učebnu jazyků na Sadové a vybavili ji nábytkem. Na
učebny jazyků jsme se zaměřili prioritně - všechny jsou opravené, vybaveny nábytkem,
zatemněním a doplněné didaktickými pomůckami. Nově byla zřízena učebna AJ na Sadové v přízemí.
Na Tišnovské jsme zavedli videotelefony od vchodu do učeben ŠD, na Sadové do kanceláře. Opravili jsme telefonické dálkové otevírání dveří.
ŠKOLNÍ DRUŽINA: vytvořili jsme kritéria pro přijímání dětí do školní družiny. Abychom však mohli přijmout všechny zájemce, navýšili jsme kapacitu družiny ze 120 na 175
dětí. Provedli jsme úpravu stavební dispozice v prostorách ŠD (větší a přehlednější třídy),
prostory jsme vymalovali. Pro družinu jsme vyčlenili celé přízemí, což usnadňuje její provoz. Nyní máme problém s výskytem zvýšeného množství radonu v některých hernách,
takže je nelze používat. Se zřizovatelem pracujeme na nápravě - stavební práce. Družina
je vybavená pomůckami, hračkami a výtvarným materiálem. Nedostatečné je vybavení
nábytkem; k němu přistoupíme až po vyřešení stavebních úprav.
Otevřeli jsme sportoviště veřejnosti. Podařilo se nám zajistit značnou naplněnost pronajímaných bytů a sportovišť. Pro efektivní koordinaci a obsluhu sportovišť jsme vytvořili
za přispění města funkci správce sportovišť. Jsme připraveni nabídnout tyto prostory
veřejnosti ještě ve větší míře.
Další opravy máme zřizovatelem přislíbené: zatékání pod střechou v tělocvičně v podkroví a u terasy nad hlavním vchodem na Sadové; sedání budovy Sadová; hřiště Sadová propadlý chodník a zábradlí; Sadová v šatně uklízeček vykopat odpad, protispád; v šatnách
v suterénu Sadová vnější a vnitřní izolaci zdí.
V současné době vytváříme studii úprav hřiště a dvora na Tišnovské; nutné opravy kanalizace a drobné opravy na dvoře budou spojené s realizací těchto úprav.
Zdeněk Strašák, ředitel školy

SPORTOVNÍ DEN S DOBROVOLNÍKY Z GE MONEY BANK
První čtvrtek tohoto školního roku, tedy 3. září,
se v naší základní škole nesl ve sportovním duchu. Paní
učitelky si připravily pro děti „Antický osmiboj“, s jehož
realizací pomáhali dobrovolníci z GE Money Bank, kteří za
námi přijeli z Prahy. Jak již název napovídá, děti se utkaly
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v osmi disciplínách inspirovaných
soutěžemi konanými na Olympu.
Rozděleny byly do osmi družstev,
z nichž každé mělo jako patrona
jednoho z olympských bohů. Setkali jsme se tedy s bohem podsvětí
Hádem, poslem bohů Hermem, bohyní Athénou, jejíž jméno je spojeno
s moudrostí a válkou, a nechyběl samozřejmě nejvyšší z řeckých bohů
Zeus a další. Dobrovolníci se zapojili do organizace her, vysvětlovali
Ze sportovního dne. | Foto: Blanka Gaizurová
dětem disciplíny na stanovištích
a samozřejmě se podíleli i na bodování jednotlivých úkolů. Naši malí bojovníci soutěžili
v běhu těžkooděnců, hodu diskem, ale i skoku do dálky se závažím. Vyzkoušeli si hod
oštěpem, troubit co nejdelší dobu na trubku, zápasit s nepřítelem na špalcích a svou zdatnost předvedli také při jízdě na papírovém koni. Aby si také zkusili jízdu i z druhé strany,
museli předvést svoji rychlost při zapřažení do povozů. S nejvyšším počtem bodů zvítězila
skupinka boha Herma, ale sladkou útěchu dostali všichni udatní a stateční zápasníci. Dobrovolníkům bychom touto cestou chtěli ještě jednou poděkovat za výbornou spolupráci
a odměny pro děti. Těšíme se na další setkání!
Eva Ulmanová, ZŠ Tišnovská 116

KULTURA
PRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ S PAVLEM HELANEM

Z vystoupení. | Foto: Silvie Kotačková
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V parku před kulturním domem ve Velké Bíteši se v poslední prázdninovou neděli
30. srpna rozezněl příjemný hlas Pavla Helana. Oblíbený skladatel, kytarista a zpěvák vystoupil po půl čtvrté hodině odpolední společně s kolegou Davidem Ševčíkem, který Pavla
hudebně doprovodil na „neobvyklé“ hudební nástroje. Toto skvěle sehrané duo vystoupení
přilákalo velké množství diváků, kteří se dobře bavili od začátku až do konce. Pavel Helan
nezklamal. Příjemný, inteligentní, vtipný jako vždy. Svojí hudbou, inteligentním humorem
sobě vlastním doslova učaroval celému publiku. Hrál písničky ze své i cizí produkce. Dospělí zpívali, děti se bavily, limonáda a pivo od restaurace „Naše bítešská“ teklo proudem.
Na závěr nedělního odpoledne proběhla malá autogramiáda, a kdo chtěl, mohl si koupit
Pavlovo CD a zaposlouchat se do krásných uklidňujících písní i v klidu doma. Krásné
slunečné odpoledne uběhlo až moc rychle.
Informační centrum a Klub kultury

MIMOŘÁDNÝ PO VŠECH STRÁNKÁCH …
Bítešský hudební půlkruh zahájil 19. koncertní sezonu 10. 9. 2015 tradičním hodovým
koncertem. Za nás pořadatele musím říct, že jsme se nápadu přeložit koncert z hodové
soboty na čtvrtek trochu obávali, ale nakonec se ukázal jako vynikající. K našemu překvapení dorazilo 150 nadšených posluchačů. Při příchodu byli mile překvapeni dobrovolným
vstupným a sklenkou vína z rukou „krojovaných“.
Večerem nás provázela čtveřice mladých umělců – vynikajících violoncellistů, kteří společně tvoří originální uskupení Prague Cello Quartet. Toto kvarteto vzniklo v roce 2006
a hraje ve složení Jan Zvěřina, Petr Špaček, Jan Zemen a Ivan Vokáč. Všichni hráči jsou
absolventy AMU, mají za sebou studium hudby v zahraničí a četné účasti na prestižních

„Mimořádné“ kvarteto v sále KD. | Foto: Otto Hasoň
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domácích i zahraničních soutěžích a festivalech. Mimořádné je ovšem to, jakým druhem
hudby se zabývají. Jak jsme sami mohli slyšet, jejich hlavní snahou je tvořit, experimentovat a překvapovat posluchače hudbou sice známou, ale zcela originálně upravenou. Jejich
repertoár zahrnuje především hudbu filmovou, jazzovou, hity známých světových skupin
a občas se objeví i díla klasických mistrů.
V tomto duchu se nesl i hodový koncert ve Velké Bíteši. Jednou z úvodních skladeb
byly Rokokové variace P. I. Čajkovského, původně psané pro violoncello a orchestr.
Zde si rozdělili sólový i orchestrální part „na střídačku“ postupně všichni čtyři hráči.
Následující skladba Bellevile se nesla ve stylu pařížského jazzu 30. let 20. století.
Napsal ji původem belgický kytarista Django Reinhardt. Úprava pro čtyři violoncella
této skladbě dle mého názoru velmi slušela a okamžitě navodila v sále atmosféru dobové Paříže. Následovaly skladby filmové. Zazněly melodie z filmu Piráti z Karibiku,
Forest Gump a James Bond. Rovněž známé hity jako Nothing else Matters a Bohemian
Rhapsody publikum přijalo nadšeným ohlasem. Kromě hudby si mladí interpreti zaslouží pochvalu za navázání bezprostředního kontaktu s diváky a vtipné komentáře
k jednotlivým skladbám. Jako specialitu pro hodové publikum nám hráči přednesli
známý Montiho Čardáš – samozřejmě ve zcela originálním pojetí. Kdysi známé scénce
s „houslistou“ Oldřichem Kaiserem v hlavní roli tak přibyla vážná konkurence. Vysloužili si dlouhotrvající nadšený potlesk. Na samý závěr jsme se dočkali v rámci
přídavku i Vinnetoua.
Možná by se mezi posluchači našel někdo, kdo by stejně jako já uvítal více klasiky
a jazzu a méně hudby filmové a populární. Osobně bych si asi poslechla např. Mission
Impossible nebo Piráty z Karibiku raději v originálním znění než v této úpravě. Ale nutno
říct, že to všichni čtyři umělci dělají s dokonalou profesionalitou. Nechme tedy otázku výběru skladeb na osobním vkusu a preferencích každého z nás. Celkem vzato myslím, že se
koncert mimořádně povedl a posluchači odcházeli dobře naladěni. Pevně věřím, že nejen
na hody, ale i na další koncerty BHP.
Marika Kašparová

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM ZA BÍTEŠSKÉ
HODY 2015
Letošní hody jsou úspěšně za námi a jménem celé naší organizace Informačního centra
a Klubu kultury města Velké Bíteše bychom rádi poděkovali všem, kteří jakkoliv pomohli
při hodech, které se uskutečnily od 9. září do 16. září 2015. Děkujeme městu Velká Bíteš,
řediteli SOŠ Ing. Josefu Chytkovi, jejím žákům, především mistrům Bc. Aleši Janíčkovi,
Vladimíru Markovi a Josefu Jackovi, obvodnímu oddělení Policie Velká Bíteš, Technickým službám Velká Bíteš, s.r.o. a službám Security Monit, s.r.o. jmenovitě Ivaně Mandátové za skvělou spolupráci.
Poděkování patří Silvě Smutné, Elišce Hradilové a všem ostatním, kteří se aktivně podíleli při organizaci folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“.
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Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli buď finanční nebo věcnou cenou, a to zejména Auto Dobrovolný VM, s.r.o., J.P.N. Cars s.r.o., Hyundai Velké Meziříčí, PBS Velká Bíteš, Středisko praktického vyučování, Žďárský deník, Rádio Čas, ATIKA – Lysý s.r.o., ITW
Pronovia, s.r.o, Zdeněk Mazánek – www.mazos.cz, RS Elektro s.r.o, Eurotisk Václav Navrátil
s.r.o., Club Xanadu Jihlava, Vinařství Jan Plaček, Pivovar Svijany, Uzenářství a Lahůdky Sláma
s.r.o, Cukrárna U Zdubů, Mihal s.r.o., Hotel U Raušů, Dios Trading s.r.o., a všem ostatním firmám a lidem, kteří se aktivně podíleli na hladkém průběhu letošních hodů.
Rádi bychom se na tomto místě ještě omluvili PBS Středisku praktického vyučování
a celému vedení PBS za neúplnou reklamu. Prezentace partnerství byla uvedena na všech
tiskovinách a materiálech týkajících se hodů, nicméně nedošlo k vyvěšení reklamních bannerů na hlavním hodovém pódiu.
Informační centrum a Klub kultury

FOLKLORNÍ FESTIVAL – SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
V sobotu 12. září 2015 se ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí sešli příznivci folkloru. Konal se zde XIII. folklorní festival s příznačným názvem Setkání na Podhorácku.
Festival zahájil pěvecký sbor Bítešan písní – V Brně na Špilberku. Krojovaní tanečníci
z místní folklorní skupiny Bítešan, ale i hosté z Ostrovačic, Březníka, Brna, Náměště nad
Oslavou nebo Žďáru nad Sázavou předvedli nejen lidové tance, ale také zvyky našich
předků z oblasti Horácka a Podhorácka. Na festivalu si také zatancoval folklorní soubor
Skaličan – senioři ze Slovenska. Dále zahrál a zazpíval mládežnický lidový orchestr Igrici
z Igramu, taktéž ze Slovenska.
Mladší děti se předvedly v nových krojích, za které touto cestou děkujeme Klubu Kultury a vedení města. Také děkujeme paní Drlíčkové z Květinářství za finanční příspěvek
pro mladší děti z Bítešanu.
Velký dík patří všem pořadatelům, především Klubu Kultury za přípravu a zdárný průběh festivalu.
Eliška Hradilová za Bítešan 10

CHASO, DĚKUJEME!
Návrat k aktivnímu hodování nám letos zajistila bítešská chasa. A když řekneme návrat,
myslíme to doslovně.
V posledních letech jsme se hodů účastnili asi jako většina bítešských občanů: od zvaní
na hody jsme očekávali v první řadě pozvánku a tombolu, nenechávali jsme si ujít středeční stavění máje, pak jsme prošli hodové sklípky, v nich ohodnotili kvalitu vína i jiných
moků a pochutnávali jsme si na vypečeném masíčku. Jsme matky a otcové od rodin, řídíme
se tedy také časovým harmonogramem babiček a dědečků našich dětí. Mimo jiné i z tohoto důvodu jsme v posledních letech z týdenního hodového programu pečlivě vybírali to,
co nás opravdu zajímá. O hodové neděli jsme pak se svými ratolestmi obešli kolotoče, na-
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koupili kvalitní české bavlněné ponožky, dětská
pyžámka, no a ve středu jsme nemohli chybět
u kácení máje, kterým pro nás hody končívaly.
Letošní rok nám přinesl hody jiné, a přece
známé, i když viděné najednou z nového úhlu
pohledu. Bítešská chasa, parta mladých lidí
plných elánu a energie, nás mnoha svými aktivitami vrátila do časů minulých. Viděli jsme
sami sebe před lety, zavzpomínali jsme na
skvělé hlavní stárky, na rychtáře a rychtářky,
kterých si dodnes hluboce vážíme. Zase jsme
stáli mezi chasou, ale na zcela jiném místě – na
Společné foto. | Foto: Archiv rychtáře
místě rychtáře, rychtářky, konšelů. Vstoupili
jsme znovu do řeky, tekla v ní opravdu jiná voda, ale osvěžila nás nádherně.
Je příjemné vidět, jak se tradice, které se před zhruba 10, 15 lety v Bíteši předávaly nebo
teprve vznikaly, stále udržují. Velmi mile nás překvapilo např. zorganizování víkendového
pobytu na Pálavě. Dobře si totiž pamatujeme, jak se pobyt bítešské chasy v kempu na
Pálavě udál poprvé. A po nějakých 13 letech zjistíte, že se akce, organizovaná tehdy více
méně náhodou, stala tradicí. Zanecháte za sebou stopu a za nějaký ten rok vidíte, že ve vašich stopách jde parta mladých lidí. A to je opravdu krásný pocit. Těší nás, že naše tehdejší
aktivity nebyly jen naší soukromou zábavou, ale částečně se staly i zdrojem pobavení pro
někoho dalšího. A že to, co kdysi bavilo nás a naše předky, není cizí ani dnešním mladým
lidem, kteří by místo tančení v kroji na pódiu mohli docela v klidu sedět doma u počítače
nebo před televizí, případně svůj volný čas trávit úplně jinde a jinak.
Bítešská chasa je výjimečná. Ti, kteří v ní někdy byli, vám to potvrdí. Není organizovaná
jako v jiných obcích, kde „učitel tance“ stanoví datum a svolá si skupinu mladých lidí,
aby je naučil tančit. Chasa v Bíteši je jako živý organizmus, je to naprosto soběstačná parta
lidí, ve které si postupně se měnící členové předávají tradice, znalosti i dovednosti. Hlavní
stárek si na začátku letních prázdnin chasu sám svolá a ke stávající partě lidí se připojí noví
zájemci, kteří se pod vedením hlavního stárka a za pomoci zkušenějších tanečníků naučí
tančit Českou a Moravskou besedu, polku, valčík. Na bedrech hlavního stárka leží zodpovědnost za skutečně velké množství povinností a aktivit. On i celá chasa obětují mnoho
času a energie k tomu, aby nám v Bíteši zajistili pěkné hody.
Jsme přesvědčeni o tom, že se letošní hody opravdu vydařily. Počasí bylo nádherné
(zajisté právě proto, že chasa s rychtářem, rychtářkou a dvěma konšelskými páry hojně
připíjeli „na počasí“). Bítešská chasa je skvělá. Je těžké uvěřit, že se v partě více než 60
lidí nikdo nehádal, všichni šli za jedním společným cílem a táhli za jeden provaz. Byli
příjemní, přátelští, veselí a odvedli kus poctivé práce. Jsme rádi, že jsme se k nim mohli
připojit a podílet se s nimi na organizaci letošních hodů. Bylo nám ctí.
Hlavní stárku, hlavní stárková, chaso, děkujeme!
Rychtář, rychtářka a konšelé
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RACI V BÍTEŠI
Letošní sezónu BHP jsme o hodech zahájili mimořádným koncertem
Prague Cello Quartet a koncert to byl
vskutku mimořádný! Jako první řádný
koncert devatenácté sezóny BHP jsme
pro Vás vybrali unikátní kytarový
koncertní projekt otce se synem - Rak
a Rak. Klasického kytaristu a skladatele Štěpána Raka v Bíteši uvítáme již
popáté. Tentokráte si sebou přiveze
svého syna Jana-Matěje Raka.
Štěpán Rak je světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie múzických umění. Procestoval
Otec se synem. | Foto:Rodinný archiv
se svou kytarou doslova celý svět, když
vystoupil v 76 zemích čtyř kontinentů. Jeho osobitý, nezaměnitelný styl hry a splynutí s duchem hudby, kterou interpretuje, přináší posluchačům jedinečný a strhující zážitek. Pětiprstá
kytarová technika Štěpána Raka se stala legendou, kterou se jezdí učit muzikanti z celého
světa, a jeho skladby jsou trvalou součástí repertoáru nejvýznamnějších kytaristů.
Jan-Matěj Rak se již 15 let zabývá hudbou Jaroslava Ježka, kterou si zpracoval pro sólovou kytaru. Výsledkem tohoto úsilí je i CD Ježkovy VWoči. Kromě slavných úprav písní
jako např.: Život je jen náhoda či Ezop a brabenec, zazní i Tři strážníci, a dokonce Bugatti
– step, což je v kytarové literatuře naprosté novum.
V programu „Rak a Rak“ zazní úryvky barokní hudby Ivana Jelínka v úpravě pro sólovou kytaru, loutnová hudba dávných mistrů, výběr z celovečerních cyklů Štěpána Raka
– např. Chvála čaje, Královská suita a Vůně a naproti tomu zcela unikátní přínos klasické
kytarové literatuře – hudba Jaroslava Ježka v podání Jana-Matěje Raka. Uslyšíme skladby,
Šaty dělaj člověka, Strejček hlad, Jen ze dne na den a další. V závěru pořadu uslyšíme
i společné duo otce a syna. Společný pořad tak dýchá originalitou a skutečným uměním
obou umělců.
Srdečně Vás tedy zveme v úterý 6. října 2015 do kulturního domu. Koncert začíná
v 19.00 hodin. Věřím, že nás čeká příjemný večer a už teď se těším!
Ondřej Sedlák

NEJEN TÝDEN KNIHOVEN 2015
V letošním roce proběhne ve dnech 5. – 11. října již 19. ročník Týdne knihoven. Tuto
celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků a přidává
se k ní celá řada knihoven po ČR.
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Na co se můžeme těšit v bítešské
knihovně? Nabízíme čtenářské průkazy s registrací na rok zdarma, pro
děti i dospělé, studenty i pracující. Naše
knihovna má ve svém fondu řadu ověřených titulů i posledních novinek a bestsellerů, několik desítek titulů časopisů
s různou tématikou a tisíce naučných knih
(historie, alternativní medicína, životní
harmonie, cestování …). Pro děti máme
klasické tituly časopisů, současné české
i světové autory příběhů a pohádkových
knih, atlasy i encyklopedie z různých oblastí (příroda, technika, svět kolem nás,
vyrábění, …).
Našim stálým čtenářům bychom rády
daly možnost vyřídit svoje resty vůči
knihovně bez poplatků. Není to zrovna
ojedinělý jev, a tak pokud máte doma nějakou knihu či časopis, se kterým se chystáte do knihovny už nějaký ten týden, spíše
Foto: Archiv knihovny
několik týdnů, máte jedinečnou možnost
je přinést právě v Týdnu knihoven a my slibujeme, že nad poplatky přivřeme obě oči.
Pro žáky a studenty máme výtvarnou nabídku. Navrhněte si obálku na svou oblíbenou
knihu a společně s ní ji přineste do knihovny. Knihu vám s vaší novou obálkou profesionálně obalíme a mimo to vás čeká drobná odměna.
Mezi významné akce patří i setkávání spisovatelů se čtenáři. Ráda bych vás proto pozvala
za hranice tohoto týdne. V úterý 13. 10. v 17.00 hodin. se uskuteční v prostorách městského
muzea beseda se spisovatelem – cestovatelem Petrem Nazarovem. Člověkem s otevřenou
myslí, který umí velmi příjemným způsobem zprostředkovat neobyčejné zážitky, v případě
této besedy z tak exotického místa, jako je jižní Afrika.
Kateřina Brychtová
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VE VELKÉ BÍTEŠI ZAZNÍ STABAT MATER A TO HNED DVOU
AUTORŮ
Cordial Musica ve spolupráci s městem a farností
Velká Bíteš si Vás dovoluje pozvat na koncert v rámci
Svatováclavského festivalu hudby a umění.
V podání českého souboru Vernum 2013 Ensemble
zazní jeden z nejkrásnějších mariánských textů Stabat
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Mater (Stála matka bolestná). Posluchači ji uslyší latinsky v zhudebnění Francoise Poulenca a polsky od
Karola Szymanowského. Skladby zazní v úpravě pro
sbor a varhany. Řídí: Ondřej Tajovský
Vernum 2013 Ensemble je uskupení profesionálních
i amatérských zpěváků a hudebníků, kteří se při různých příležitostech setkávají a koncertují prostě pro
radost. Záměrem je také dostat krásnou hudbu v poctivém muzikantském provedení do zajímavých prostor
a míst a hlavně přinést hudbu lidem, kteří zde žijí.
Závěrečný koncert Svatováclavského festivalu
hudby a umění se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele
ve Velké Bíteši v sobotu 10. října 2015 od 18 hodin.
Přijďte si poslechnout krásnou hudbu v krásném prostředí.
Vstupné dobrovolné.

Jaromír Hlaváč

CESTOPISNÁ BESEDA V MUZEU

Blyde River Canyon. | Foto: Archiv Petra Nazarova

Cesta do Dračích hor. | Foto: Archiv Petra Nazarova
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Městské muzeum ve spolupráci s knihovnou pořádá v pořadí již druhou besedu
s cestovatelem Petrem Nazarovem. Tentokrát se podíváme do jižní Afriky. Putování
začneme v Johannesburgu, největším městě
Jihoafrické republiky. Odtud Petr Nazarov pokračoval do provincie Mpumalanga,
kde se na čas stal součástí života místních
farmářů i domorodého kmene Zulu. Zde se
setkáme s místní šamankou a zúčastníme se
rituálu zasvěcení. Podíváme se do třetího
největšího kaňonu na světě, který se nazývá
Blyde River Canyon. Skrze Svazijsko se
dostaneme na pobřeží Jihoafrické republiky
k Indickému oceánu do parku Cape Vidal.
Cesta končí v Namibii, kde Petr Nazarov
pobýval na území kmene Herero, poté v národním parku Etosha a nakonec doputoval na
pobřeží Atlantiku. Poslední tečkou za touto
nevšední dobrodružnou poutí je rudá poušť
v oblasti Sossusvlei.
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Perlou celé cesty bude návštěva Dračích hor a pohádkového království Lesotho.
Přednáška Petra Nazarova se uskuteční v úterý 13. října od 17 hodin ve velkém výstavním sále bítešského muzea na Masarykově náměstí 5.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 132:
Je možné, že počátkem
15. století mohl dům tvořit se
sousedním čp. 133 jednu domovní parcelu a byl počítán do
náměstí. Jistá posloupnost dnes
známých držitelů domu začíná
pak v roce 1594 Matoušem
Bednářem, který jej roku 1600
prodal za 160 zlatých Jíru Ouhrábkovi „z Křovýho“. Zároveň mu připrodal „dva stoly,
čtyři slepice, kohouta a co
hřebíkem přibito jest a polovici osetí na kousku“. Již roku
1602 od Ouhrábka koupil dům
„v ulici Hrnčířský“ za 155 zlatých kosař Pavel Vyskočil. Ten
Dům čp. 132 v současnosti. | Foto: Jan Zduba
v závdavku vyplatil Ouhrábka
dvaceti zlatými. Celý dům doplatil v roce 1610, kdy mu Matouš prodal svou zbývající
pohledávku 95 zlatých za 36 zlatých hotově. Poté, před rokem 1641, dům „Kosařovský“ zpustl a přináležející polnosti v roce 1690 obhospodařoval vlastník sousedního
čp. 133 Jakub Žemlička.
Obnova domu započala roku 1726, kdy „jest prodán požár po nebožtíkovi Jiříkovi
Šabackým, jinak Mlejnkovi, [sic!] vedle Františka Staňka a Lorence Prauna ležící,
a to Vojtěchovi Kamínkovi, manželce a potomkům jeho za sumu 40 zlatých, však
bez závdavku. Vejrunky při soudě po 2 zlatých spláceti má“. Později roku 1751 již
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Osvald Dobrovolný prodal tuto „chalupu“, kterou dříve koupil od vdovy Kamínkové,
za 40 moravských zlatých „poctivému mládencovi“ Jakubu Kokojanovi. Přitom Kokojan připlatil v hotovosti 35 zlatých, „poněvadž Osvald Dobrovolný na tu chalupu náklad
znamenitý vynaložil“. Následně roku 1752 koupil od Kokojana dům v téže ceně truhlář
Kristián Brendl. A „poněvadž pak ta chalupa v dobrém stavu se vynachází, tehdy nynější kupitel prodavateli z ohledu toho nákladu 20 zlatých v hotovosti položil“. Pak roku
1793 „předstoupivše [též truhlář] Václav Brendl před počestný ouřad, uctivě přednášejíc, poněvadž jeho otec Kristián Brendl na věčnost se odebral a on po něm jediný dědic
zůstal, by jemu ten domek jakožto pravému dědicovi v městských knihách poujištěný
a připsán byl. Nemohouce tehdy jeho slušnou žádost oslyšiti, pročež tehdy tento domek
v Hrnčířský ulici pod numerem 80. jemu, Václavovi Brendlovi, k svobodnému dědičnému
vládnutí a užívání [...] právně se připisuje“.
Později roku 1807 již vdova Mariana Brendlová postoupila dům se stodolou a polnostmi v ceně 620 zlatých svému novému manželovi obchodníku s moukou Šimonu
Cardovi s tím, aby o „její vlastní malý dvě děti, Bernarda a Antonii, do jejich vejrostu
otcovsky se staral, je živil a šatil, obzvláštně ale syna budoucně nějakému řemeslu na
svůj náklad vyučit nechal a jakožto mateřský podíl jim do zdejší sirotčí městské kase
200 zlatých po interese ještě tento běžící 1808. rok složil. Nápodobně těm třem cerám
z prvního manželstva, Marianě, Kateřině a Cecílii Brendlovejm, ten po jejím zemřelým
otci dle právního porovnání jim připatřících 60 zlatých do sirotčí zdejší kase nápodobně
odvedl“. Pak roku 1847 zdědili dům Jakub a Mariana Cardovi. Od nich jej koupili
roku 1850 za 1200 zlatých František a Jana Kolesovi. Následně roku 1868 jej pořídili
za 1700 zlatých Václav a Marie Kulichovi. A roku 1874 byl připsán v ceně 1400 zlatých
Antonínu a Marii Kulichům.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., fond Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 188, kn.
č. 11789, fol. 32, kn. č. 11793, fol. 80, kn. č. 11795, fol. 452.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HASIČSKÉHO DOMU
V sobotu 19. září 2015 v 16.00 hodin byl slavnostně otevřen nově vybudovaný Hasičský dům v Košíkově, který místní hasiči svépomocí vystavěli v letech 2012 – 2015.
Kromě společenského sálu s barem, toaletami a potřebným kuchyňským zázemím jsou zde
k dispozici i skladové prostory pro hasičský materiál. V podkroví je klubovna a kancelář.
V sousedství nové budovy je venkovní kulturní a společenský areál s dětským hřištěm.
Program zahájil starosta sboru Martin Brym, který přivítal přítomné a stručně shrnul prů-
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Ze slavnostního otevření hasičského domu. | Foto: Otto Hasoň

bohaté občerstvení.

běh výstavby Hasičského domu.
Za celý realizační tým poděkoval
všem, kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli. Dále zde
vystoupili místostarosta města
Velká Bíteš Ing. Tomáš Kučera
a starosta okrsku a člen odborné
rady organizační Ludvík Zavřel.
Po ukončení všech projevů byla
starostou SDH Martinem Brymem slavnostně přestřižena stuha
a všichni přítomní si mohli prohlédnout zákoutí celé budovy. Závěr programu patřil taneční zábavě
se skupinou Los Valos, která hrála
až do časných ranních hodin. Pro
všechny přítomné bylo připraveno
Martin Brym, David Dvořáček

SPORT
POHODOVÁ DEVÍTKA ZA NÁMI
Dne 19. září 2015 se v odpoledních hodinách uskutečnil 2. ročník běžeckého závodu
PoHodová devítka. Za téměř ideálního běžeckého počasí se postavilo pod startovní
bránu 47 účastníků (30 mužů, 17 žen), čímž překonali, co do počtu účastníků, „rekord“ z prvního ročníku o 12 závodníků. I když to zpočátku vypadalo, že se závodníci
přihlásili do (v poslední době čím dál více populárnějšího) překážkového závodu, byl
problém s bránou promptně vyřešen a běžci se mohli vydat vstříc 9ti kilometrům.
Sotva se stihli fanoušci občerstvit v místní příjemné hospůdce, protínal pomyslnou
cílovou pásku obhájce loňského vítězství Ondřej Rosa z TJ Sokol Velké Meziříčí, když
zaostal za svým časem pouze o 3 vteřinky, letošní vítězný čas se tak zastavil na 33:18.
Půl minutky za ním následován kamarádem Jakubem Procházkou ze Sportovního centra Velké Meziříčí, za další cca půl minutkou stíhán Procházkou Milanem z TJ Spartak
Třebíč.
Že tento závod není žádná procházka, dokázala skvělým výkonem nejlepší žena
Barbora Novotná, celkově na 9. místě, která překonala ženský traťový rekord o více
jak 2 minuty. Druhé místo v této kategorii obsadila Kateřina Sochorová z Krokočína
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pronásledována třetí ženou Janou Smrčkovou z Lesního Hlubokého, jež obhájila loňské 3. místo.
Organizátoři se na poslední chvíli rozhodli ocenit statečné výkony těch nejstarších
účastníků ve věkové kategorii 50+. Nejlepším „veteránem“ se stal Miroslav Fabrik
z Brna, „veteránkou“ již vyhlašovaná Jana Smrčková, která proháněla o poznání
mladší kolegyně.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem závodníkům za jejich hojnou účast. Závěrečný aplaus budiž snad důkazem, že se jim závod líbil a že vynaložené úsilí celého
organizačního týmu mělo smysl. Rostoucí počet účastníků reflektuje, že uspořádat ve
Velké Bíteši běžecký závod byla dobrá myšlenka.
Zároveň bychom chtěli poděkovat hojnému zástupu sponzorů (viz. www.behbites.
cz), bez jejichž pomoci by se náš sen v realitu nemohl proměnit.
Nechceme však usnout na vavřínech, proto již teď promýšlíme některé novinky,
které bychom rádi zařadili do příštího ročníku. Ty si však prozatím necháme uschované v našem běžeckém batůžku.
Běhu a PoHodové devítce ZDAR. 		
Za celý organizační tým Ondra Plechatý

PROVOZ SAUNY
Od 2. října 2015 bude opět zahájen provoz sauny.
Provozní hodiny: pátek – ženy
17.30 – 19.30 hodin.
		
sobota – muži
17.00 – 20.00 hodin
Od 7. listopadu bude provoz sauny rozšířen o rodinnou saunu, a to každou sobotu od 15.00
do 17.00 hodin.
Pro uzavřenou společnost lze objednat hodiny mimo provozní dobu.
Zveme všechny milovníky saunování do prostor sauny TJ Spartak Velká Bíteš, která přináší návštěvníkům vše, co mohou pro své zdraví udělat.
Výbor TJ Spartak

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU…
TJ Spartak Velká Bíteš Vás zve na hodinu cvičení v latinsko-americkém rytmu v podání
exotického tanečníka a instruktora aerobiku Didiho Zieda z Tunisu společně se zkušenými
instruktorkami aerobiku a posilovacích lekcí Terezou Mejzlíkovou a Hanou Karmazínovou, které taneční hodinu následně doplní – bodyform, závěrečný stretching. Přijďte si užít
skvělou taneční a posilovací lekci v chladném listopadovém počasí a spálit s námi kalorie
z martinské husy. Kdy? 14. listopadu v 10.00 hodin ve sportovní hale TJ.
Těší se na Vás Tereza a Hana
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CHCEŠ SI ZASPORTOVAT? PŘIJĎ MEZI NÁS.
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OSTATNÍ
PoHODOVÝ FEJETON
Blíží se 28. říjen – Den vzniku samostatného Československa, slavený bohužel už jen
v České republice. Mnoho moudrých mužů i žen se zamýšlelo i zamýšlí nad „smyslem
našich dějin“. Poptávka po nějaké věrohodné odpovědi, pokud vůbec existuje, je aktuální
zejména dnes, kdy snaha zakladatelů ČSR je často zlehčována.
V našem národě vždy byly a budou dvě hlavní křídla: jedno konzervativní (svatováclavské, katolické, jezuitské - individualistické), druhé revoluční (boleslavské, husitské, protestantské, havlíčkovské - sociální). Tak to prostě je a na tom po staletí nikdo nic nezměnil
a nezmění - vine se to jako červená nit našimi dějinami. V těchto historických souvislostech
bychom měli vnímat i rozmanitost současného kulturního, společenského i politického života
v naší vlasti i v našem městě. Ustoupit od zbytečného haštěření a pokusit se nacházet shodu,
při respektování a zohlednění názorů zdánlivých protivníků. Zejména nastupující mladá generace se musí ve vlastním zájmu oprostit od černobílého vidění světa, přestat si nadávat do
„černoprdelníků“ či „komoušů“ a nacházet v tomto složitém a současně nebezpečném světě
obecně prospěšná východiska. Osobně jsem skálopevně přesvědčen, že je to nejen možné,
ale i nutné. Chce to pouze zdravý „selský“ rozum – zdá se, že vysoká inteligence je mnohdy

T. G. Masaryk a A. Švehla. | Foto: Archiv ČTK
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na překážku. Bez nějaké snahy o společné hledání smyslu našeho pobytu „zde“, bez hledání
něčeho přesahujícího, spirituálního, se zde budeme jen „bezduše“ poflakovat, planě diskutovat a hlavně konzumovat, abychom naplnili „sebezničují“ teorii neustálého růstu HDP.
Když jsem dopsal tyto první řádky, narazil jsem čirou náhodou na moudrá slova,
která k 28. říjnu 1932 napsal jeden z mužů podílejících se významnou měrou na vzniku samostatného Československa - Antonín Švehla (český, poté československý agrární politik, účastník protirakouského odboje, ministerský předseda a blízký spolupracovník T.G. Masaryka):
„V našem národě jako v každém jiném jsou dva póly. Jeden pól individuálního
egoismu a druhý pól kolektivního altruismu. Mezi oběma póly musí dojít k dohodě
a harmonii. Bohatí nemohou pychnout v přepychu a chudí nemohou zoufat v nedostatku. Probuďme svá srdce a své svědomí, abychom v nich měli nejbezpečnější kompas“.
(Pozn.: „Altruismus“ = jednání ve prospěch druhých lidí, opak sobectví, egoismu.
Zdá se, že tato nadčasová slova se s myšlenkami výše uvedenými shodují).
V době, kdy mnohý „mlaďoch“, který se naučí trochu anglicky a hraje si na manažera,
kdy mnohé české názvy jsou často zbytečně a necitlivě nahrazovány anglickými, jsem zaslechl v čs. rozhlase následující rozhovor s mladým, údajně talentovaným hudebníkem: „Vy
skládáte a zpíváte téměř výhradně anglicky – proč? Nóóó, čeština není tak muzikální a anglicky lépe vyjádřím své city“... Debil – promiňte mi ten výraz, pane Švehlo i vy „staří pardové“ českého hudby – pánové Smetano, Dvořáku, Janáčku... i vy mistři českého jazyka,
paní Němcová, pánové Tyle, Dobrovský, Jungmanne, Mácho, Palacký..., kteří jste se v době
národního obrození zasloužili o vzkříšení českého jazyka, ale i vy pozdější i současní, kteří
jste jej mistrovsky používali, pane Seiferte, Demle, Hrabale, Suchý, Šlitře a mnozí jiní...
Je po hodech, starý bítešský rok skončil a nový začíná. Jaké byly ty letošní?
Bylo by možné celou tuto tradiční, pestrou a organizačně složitou „parádu“ atomizovat
a hodnotit jednotlivé dílčí akce. Tomu se však chci vyhnout, protože i při největší snaze se
vždy vloudí nějaká chybička a takovéto subjektivní hodnocení je málokdy spravedlivé. Přesto si
neodpustím zmínit již tradiční předhodový mimořádný koncert BHP, konaný tentokrát v kulturním domě, kde do posledního místečka zaplněný sál přivítal ve čtvrteční podvečer „PRAQUE
CELLO QUARTET“. Toto nezvyklé hudební těleso složené ze čtyř violoncellistů navázalo
s posluchači hned od počátku sympatický kontakt a jednotlivé skladby různých žánrů byly postupně odměňovány intenzivním potleskem – po závěrečné skladbě bouřlivým a ve stoje. Díky
Ing. Ottovi Hasoňovi, který se stal po T. Maškovi novou tváří BHP.
Důležitý je však celkový dojem z hodů a ten byl podle mnou dotázaných známých,
přátel a hostů velmi dobrý. Velkou roli hraje také počasí, které letos pořadatelům přálo
a svoji nepřízeň projevilo pouze při stavění máje. Diskutováno bylo také územní „rozprostření“ současně probíhajících akcí – od prostoru Za Loukama až po fotbalový stadion. Návštěvníci hodů se vždy těší na „paragrafy“ a následnou kritiku „moudrých
a opatrných“ - ta bývávala kdysi šťavnatější. Nakonec mi dovolte, vážení čtenáři, abych
i za Vás poděkoval všem, kteří se na organizaci (IC a KK) a realizaci (TS aj.) této re-
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spektované a v širokém okolí oblíbené akce
podíleli. Velice dobrou práci odvedla také letošní početná chasa, v čele s prvním stárkem,
první stárkovou a s rychtářským párem.
V současné době je často diskutována také
otázka zřízení městské policie.
K tomuto záměru vedení města se vyjadřují
jak občané, tak především zastupitelé. Názory pro a proti jsou zdá se vyrovnané. Máme
sice státní policii, ale ta je podle mne přetížena zbytečnou byrokracií. Poznal jsem to na
vlastní kůži, když jsem viděl, jak obsáhlá byla
dokumentace k podání žaloby na bítešského
sprejera... Jan Werich kdysi řekl: „Když už
někdo je, tak musí hledět, aby byl“ a to platí
i o policii, státní i městské. Vzpomínám na své
mládí, když jsme se někdy zdrželi v kavárně
„U Jelínků“ – a to byl v té době nóbl podnik,
tak jsme při rozchodu mohli s jistotou očekávat, že nás venku přivítá uniformovaný pan
Kuchyňka s otázkou na rtech: „Chlapci, kam
jedete, vždyť jste něco vypili...“ a vzal nám
Stavění máje přihlížel i sv. Jan Nepomucký.
klíčky od motorky. Takto on nás neformálně
Foto: Alois Koukola
„pomáhal chránit“. To myslím naprosto vážně,
bez ironie. Dnes tento bezprostřední kontakt většina občanů postrádá...
Dnes lidé nejvíce hovoří o migrantech, kteří se po tisících a neuvěřitelně chaoticky
„prochází“ Evropou. Tím přichází na přetřes i náš společný „nadstát“ - Evropská unie.
Nic proti ní, má mnoho výhod, ale způsob, jakým se s tímto problémem vyrovnává,
svědčí o neznalosti či o úmyslném zamlžování všech souvisejících sociálních a společenských jevů. Informace, kterých jsou plná všechna masmédia, jsou často neúplné,
protichůdné i tendenční. Uvedu příklad z druhé strany, která takto prosebně vzhlíží
k naší „křesťanské“ Evropě: Když papež František vyzval evropské farnosti k přijímání
migrantů, vyjádřil se syrský arcibiskup J. B. Hindo ze syrského města Hasaka takto:
„Je to projev milosrdenství. Lidsky nebylo možné postupovat jinak, ale pro syrské křesťany je to další pobídka k odchodu ze země.“ Syrský arcibiskup se obává oslabení křesťanství ve své zemi a je skeptický i vůči představitelům EU, kterým vyčítá jejich okázalou vstřícnost vůči migrantům:
„Možná se některý z evropských politiků snaží přijetím uprchlíků zbavit pocitu viny, my
už jsme však nedůvěřiví“, říká na adresu zejména německých politiků. „Nerad bych, aby
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to byla příprava na vojenskou intervenci. Někteří už delší dobu chystají zásah údajně proti
islámskému státu, ale ve skutečnosti proti Asádovi,“ obává se arcibiskup Hindo. Prezident
Bašár Asád je mezi křesťany velice oblíbený, protože je chrání před útlakem sunnitských
muslimů. Podobně jako arcibiskup se vyjadřuje i melchitský patriarcha Řehoř III. ze syrského hlavního města Damašku, který přirovnává masový odchod křesťanů k tsunami,
ohrožující samotnou existenci blízkovýchodních křesťanských obcí.
Skandální zneuctění Hradu a prezidentské zástavy. Členové performerské skupiny
Ztohoven stáhli v sobotu (19. 9.) prezidentskou vlajku a místo ní vyvěsili velké červené
trenýrky. Je to odporné a neomluvitelné zneuctění státních symbolů a Hradu českých králů
a prezidentů. Naposledy takto pošpinili Hrad nacisté 15. března 1939 vyvěšením vlajky
s hákovým křížem. Pak se toho už nikdo neodvážil, ani Sověti při okupaci v roce 1968.
Jako „kluk z dědiny“ jsem k tomuto symbolu českého národa vždy vzhlížel s posvátnou
úctou. Byli jsme k tomu vedeni i svými učiteli, například při školních výletech. Jisté je,
že my Moravané, máme k těmto národním symbolům mnohem větší úctu než tito pražští
kavárenští „rádobyumělci“.
Alois Koukola

STŘELECKÁ SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA VELKÉ
BÍTEŠE
V neděli 30. srpna 2015 se konal za slunečného počasí a účasti 25 střelců na brokové
střelnici Mysliveckého sdružení Velká Bíteš o.s. již XXI. ročník střelecké soutěže jednotlivců na baterii o putovní pohár města Velké Bíteše.
Vítězem se stal pan
1. Krejčí František z Velké Bíteše nástřelem 		
57 b. z 60,
2. Vala Jiří z Bystřice n/P. 				
54 b. z 60,
3. Vranka David z Bystřice n/P.				
53 b. z 60,
4. Oubrychta Petr ze Slavětic				
52 b. z 60,
5. Kadela Karel z Jihlavy				
52 b. z 60.
Josef Klapal, správce střelnice

NÁLEZY INJekčních STŘÍKAČEK NA VEŘEJNÝCH
MÍSTECH
Poslední dobou se k nám dostávají informace o zvýšeném výskytu injekčních stříkaček,
tzv. inzulinek, na veřejných místech, v parcích, na pískovištích nebo přímo na dětských
hřištích, kde si hrají děti. Jen šťastnou shodou náhod zatím nedošlo ke zranění. V rozhovorech, které vedeme s našimi klienty, se dozvídáme, že podobné chování odsuzují.
Tedy aspoň ti, co mají na své užívání náhled, chovají se zodpovědně a použité stříkačky si
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k nám chodí měnit za čisté. Podle jejich slov jsou tyto nálezy většinou důsledek neopatrnosti uživatelů, ne schválnost. Je ovšem otázkou, co tito lidé, většinou dospělého věku,
dělají na dětských hřištích. Toto chování vnímáme i my jako neomluvitelné a opakovaně
o tom s klienty hovoříme.
Co dělat, pokud se dítě nebo dospělý poraní o pohozenou jehlu? Na prvním místě je důležité nepodlehnout panice a zachovat klidnou hlavu. Je dobré nechat ranku volně krvácet,
tím se odplaví viry a mikroby. Poté místo poranění důkladně omyjte a vydezinfikujte. Viry
přenosných inf. onemocnění (HIV, žloutenky B, C) jsou extrémně citlivé na vyschnutí,
teplo, chlad a sluneční svit, takže vydrží aktivní na odhozené použité injekční stříkačce
pouze několik minut. Riziko nákazy při náhodném poranění o jehlu je tedy velmi malé,
nicméně přesto existuje. Proto neprodleně vyhledejte lékaře, vše mu řekněte a nechte si
odebrat krev, aby se zjistilo, jaké protilátky máte a v jakém množství. Pokud byste se
opravdu nakazili, dostanete protivirovou léčbu. Ta je vysoce účinná. Mnohem rizikovější
(pro nákazu žloutenkou typu B) jsou tetovací salony, manikúry, pedikúry a používání společných zubních kartáčků a žiletek.
Sběr infekčního materiálu je jedním z HR služeb (snižování rizik) K – centra Noe. Proto
neváhejte při nálezu kontaktovat Městskou policii na čísle 156 nebo proškolené pracovníky zmíněného zařízení na tel. 776 158 489. Mimo otevírací dobu K – centra stačí zanechat krátkou sms zprávu o místě výskytu.
Jako prevenci doporučujeme poučit děti o tom, že na nalezenou stříkačku nesmí sahat,
ale oznámit její nález někomu dospělému.
Zdeňka Čiháková za K – centrum, sociální pracovník

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 24/2015 KONANÉ DNE 19. SRPNA 2015
• 2/24/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 23/2015 ze dne 10. 8. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 19. 8. 2015
• 3/24/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí kopírovacích služeb s firmou COPY PLUS,
s.r.o., IČO: 27756904, Merhautova 64, 613 00 Brno.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 8. 2015
• 4/24/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.1 s příkazníkem Ing. Vladislavem Donaťákem, Mackovec 349/9, 664 31 Lelekovice na výkon TDI na akci „MŠ Lánice č. p. 300, Velká Bíteš – II. ETAPA
(Snížení energetické náročnosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš a Vnitřní stavební úpravy)“, kterým
se navyšuje cena díla o 20.000 Kč bez DPH a prodlužuje se doba výkonu TDI do 23. 9. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
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• 5/24/15/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Elephant smile CZ, s.r.o., Ježov 75, 696 48 Ježov, IČ: 29303052 předloženou smlouvu o dílo na zhotovení nábytku do mateřské školy v ul. Lánice
č.p. 300 za nabídkovou cenu 298.358 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 6/24/15/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti pana Stanislava Pelána o snížení nájmu v nebytových
prostorách číslo 102 na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí č. p. 86 a nájemné v uvedených
prostorách nesnižovat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 7/24/15/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti TC Matador Velká Bíteš o prominutí nájemného za
rok 2015 ve výši 19.292 Kč.
odpovědnost: starosta termín: 31. 8. 2015
• 8/24/15/RM – rozhoduje uzavřít s Mgr. Filipem Lederem, advokátem, IČ: 66248272, Lidická
710/57, 602 00 Brno 2 Smlouvu o právní pomoci v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 31. 8. 2015
• 9/24/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Jiřího Vrábela, IČ: 65754867, Růžová 146,
595 01 Velká Bíteš na provedení opravy střešního pláště bytového domu Jihlavská 282, Velká Bíteš
za cenu 242.976 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2015
• 10/24/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy KROS – stav, a.s., Körnerova 7, 602
00 Brno, IČ: 26227657 na doplnění slaboproudých rozvodů a úpravy el. rozvodu v budově mateřské
školy v ul. Lánice č.p. 300 za nabídkovou cenu 127.606 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2015
• 11/24/15/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2015:
• Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěv		 ková organizace
• Jiřině Janíkové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková orga		 nizace
• Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěv		 ková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka termín: 31. 8. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 25/2015 KONANÉ DNE 24. SRPNA 2015
• 2/25/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 24/2015 ze dne 19. 8. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 24. 8. 2015
• 3/25/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 13/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2015
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• 4/25/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče IMOS Brno, a.s., Olomoucká
704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257 na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti komplexu budov Základní školy Velká Bíteš p. o. na ulici Tišnovská č. p. 115 ve Velké Bíteši“ za cenu
10.284.384,96 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice, IČ: 293 07 163.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 26/2015 KONANÉ DNE 1. ZÁŘÍ 2015
• 2/26/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 25/2015 ze dne 24. 8. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 1. 9. 2015
• 3/26/15/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Březka finanční příspěvek ve výši 1.264 Kč
na nohejbalový turnaj dle žádosti č.j. MÚVB/6144/15.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2015
• 4/26/15/RM – rozhoduje poskytnout Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš dotaci z rozpočtu
města na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/5336/15 ve výši 20.000
Kč za účelem úhrady nákladů spojených s projektem Jednotná ustrojenost při pořadatelské službě
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2015
• 5/26/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 14/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2015
• 6/26/15/RM – rozhoduje uzavřít s nájemci bytu předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2015
• 7/26/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na zhotovení podlahové PVC krytiny ve třech
učebnách ZŠ Velká Bíteš dotčených prováděním protiradonových opatření od zhotovitele RADONtest
s.r.o., Na Nivkách 420, 674 01 Třebíč za cenu 117.046,00 Kč bez DPH (141.626,00 Kč včetně DPH).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2015
• 8/26/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnické podíly ve výši ½ na
částech pozemků, a to:
- parc. č. 4600 – orná půda o výměře cca 68 m2,
- parc. č. 4598 – orná půda o výměře cca 591 m2
- parc. č. 4683 – orná půda o výměře cca 1105 m2
za cenu 120 Kč/m2
- parc. č. 4683 – orná půda o výměře cca 1930 m2
za cenu 25 Kč/m2
s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků, vkladem KS do KN a daně z nabytí
nemovitých věcí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
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• 9/26/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit pozemek p.č. 36 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 10/26/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout
a) zamítnout žádost o směnu pozemku p. č. 5055 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k. ú. Holubí Zhoř,
obec Velká Bíteš,
b) zamítnout žádost o prodej pozemku p. č. 5055 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k. ú. Holubí Zhoř,
obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 11/26/15/RM – doporučuje ZM
a) nepřijmout nabídku na úplatný převod pozemku p. č. 542/2 zahrada o výměře 533 m2 za cenu
79.950,- Kč do vlastnictví města Velká Bíteš,
b) rozhodnout o uzavření smlouvy o zrušení věcného předkupního práva k pozemku p. č. 542/2 zahrada o výměře 533 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12.10.2015
• 12/26/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést pozemky p. č. 1543
ostatní plocha, zeleň o výměře 102 m2, p. č. 1544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 a část
pozemku p. č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 5 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.9.2015
• 13/26/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést pozemek p. č. 1545
zahrada o výměře 45 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.9.2015
• 14/26/15/RM – rozhoduje poskytnout Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Žďár nad Sázavou
dotaci z rozpočtu města na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/6297/15
ve výši 48.500 Kč pro podporu kulturního programu NZDM Wellmez ve dnech 11.-12. 9. 2015
v prostoru areálu fotbalového stadionu ve Velké Bíteši a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto
subjektem v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.9.2015
• 15/26/15/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Trade FIDES, a.s., se sídlem Dornych 57, Brno,
IČ: 61974731 předloženou „Smlouvu o poskytování servisních služeb“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.9.2015
• 16/26/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8 o velikosti 2+1 v domě č. p. 67 na
Masarykově náměstí, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2015 do 31.08.2016.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1.9.2015
• 17/26/15/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 28/23/15/RM ze dne 10.08.2015 v tomto znění:
„RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 o velikosti 2+1 v domě č. p. 249, Návrší, Velká
Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou od 01.09.2015 do 31.08.2016 s notářským zápisem
o výkonu rozhodnutí vyklizení bytu, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.“
a nahradit ho novým usnesením ve znění:
RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 o velikosti 2+1 v domě č. p. 249, Návrší, Velká
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Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou od 01.11.2015 do 31.10.2016 s notářským zápisem
o výkonu rozhodnutí vyklizení bytu, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 18/26/15/RM – rozhoduje financovat hlavní řady kanalizace a vodovodu v lokalitě Pod Sádkami
z prostředků města. Dále rada města rozhoduje financovat hlavní řady kanalizace a vodovodu v navazující lokalitě Na Vyhlídce z prostředků města s využitím příspěvků od majitelů pozemků uvedené
lokality, a to ve výši 100% ceny uvedených inženýrských sítí bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.9.2015
• 19/26/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti TOPENÍ-INSTALACE s.r.o.,
U Sokolovny 100, 664 34 Moravské Knínice, IČ: 292 01 951 na výkon činnosti koordinátora BOZP
na stavbě „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Velká Bíteš na ul. Sadová č. p. 579“ za cenu
23.958 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.9.2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 27/2015 KONANÉ DNE 7. ZÁŘÍ 2015
• 2/27/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 26/2015 ze dne 1.9.2015.
odpovědnost: rada města termín: 7.9.2015
• 3/27/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 15/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.9.2015
• 4/27/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – rekonstrukce kanalizace (2. část), novostavba kanalizace (konec zástavby)
ul. Lánice – projektová dokumentace“ ve výši Kč 59 000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15.9.2015
• 5/27/15/RM – rozhoduje provést kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš za období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 v průběhu měsíce října a listopadu
2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš jejich zajištěním. Součástí kontrol bude i prověření
realizace doporučení z kontrol minulých. Protokoly z těchto kontrol budou předloženy radě města
společně s účetními závěrkami příspěvkových organizací při jejich schvalování.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11.2015
• 6/27/15/RM – rozhoduje povolit Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě V. (třída přípravného stupně) dle § 23 odst. 4 školského
zákona pro období 1.9.-20.9.2015.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 20.9.2015
• 7/27/15/RM – rozhoduje souhlasit se zvýšením nejvyššího počtu žáků (kapacity) oboru 79-01-B/
Základní škola speciální o 6 žáků a se snížením nejvyššího povoleného počtu žáků (kapacity) oboru
79-01-C/01 Základní škola o 6 žáků dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace č.j. MÚVB/6441/15.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 30.9.2015
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• 8/27/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnické podíly ve výši ½ na
pozemku parc. č. 47/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m2 v k.ú. Košíkov za cenu
80 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 9/27/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout části nebytových prostor
v budově č. p. 86 obč. vyb. na p. č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to prodejnu č. 1 o výměře cca 18
m2 a prodejnu č. 2 o výměře cca 18 m2 včetně příslušenství.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.9.2015
• 10/27/15/RM – souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě určila za osobu užívající byt,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:
RM nesouhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě určila za osobu užívající byt, který užívá
za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 30.9.2015
• 11/27/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš prodat bytové jednotky:
- č. 275/8 v budově č. p. 275 na pozemku p. č. 794 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech budovy a na pozemku,
- č. 278/21, 278/24 v budově č. p. 278 na pozemku p.č. 800 v k. ú. a obci Velká Bíteš včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku,
- č. 280/11, 280/21, 280/24 v budově č. p. 280 na pozemku p. č. 803 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku,
za cenu dle znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.9.2015

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 6/2015 KONANÉHO DNE 19. SRPNA 2015
• 1/6/15/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Marii Šabackou a Aloise Špačka.
• 3/6/15/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2015
č. 9/2015 schválené radou města dne 7.7.2015, č. 10/2015 schválené radou města dne 20.7.2015
a č. 11/2015 schválené radou města dne 10.8.2015.
• 4/6/15/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 12/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.8.2015
• 5/6/15/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.7.2015.
• 6/6/15/ZM:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu pořizovatele k návrhu na vydání Změny č. 7 Územního plánu
		 města Velká Bíteš formou opatření obecné povahy
2. rozhoduje zamítnout námitky uplatněné k návrhu Změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš
		 tak,,jak je navrženo v příloze č. 6a) opatření obecné povahy č.1/2015
3. souhlasí s vypořádáním připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 7 Územního plánu města
		 Velká Bíteš tak, jak byly vyhodnoceny a vypořádány v příloze č. 6b) opatření obecné povahy
		 č.1/2015
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4. vydává Změnu č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona
		 č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znení pozdějších předpisů (stavební
		 zákon), za použití § 43 odst. 4 a po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení
		 s § 55 odst. 2 téhož zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
		 podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve
		 znění pozdějších předpisů, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
		 předpisů ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, formou opatření obecné
		 povahy, jak je obsaženo v předloženém návrhu
5. ukládá odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Velká Bíteš zajištění zpracování
		 čistopisu dokumentace Změny č. 7 ÚP města Velká Bíteš a dokumentace právního stavu po
		 vydání Změny č. 7 ÚP města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí termín: 30.10.2015
• 7/6/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p. č. 5080 ostatní plocha, silnice o výměře 95 m2
v k. ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady za podání návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 8/6/15/ZM: rozhoduje uzavřít bezúplatně a na dobu neurčitou smlouvu o zřízení věcného břemene
uzavíranou mezi
- městem Velká Bíteš jako oprávněným z věcného břemene
- jako povinným z věcného břemene a vlastníkem pozemku p. č. 1327 orná půda v k. ú. a obci Velká
Bíteš
- jako povinným z věcného břemene a vlastníkem pozemku p. č. 2542/1 trvalý travní porost v k. ú.
a obci Velká Bíteš
spočívající ve služebnosti uložení a provozování jednotného kanalizačního řadu a dešťové kanalizace včetně provádění jejich údržby a oprav v rozsahu dle geometrického plánu č. 218440/2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 9/6/15/ZM: nepřijímá nabídku na úplatný převod budovy č. p. 85 stavba pro rodinnou rekreaci na p. č. 1490/3 v k.ú. Březské, obec Březské z jejího vlastnictví do vlastnictví města Velká
Bíteš.
odpovědnost:odbor majetkový termín: 31. 8. 2015
• 10/6/15/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě směnné, jejímž předmětem bude
směna části pozemku p. č. 53/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 270 m2 v k. ú. a obci Velká
Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p. č. 1342/11 ostatní plocha, zeleň o výměře
35 m2 v k. ú. Velká Bíteš ve vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940,
se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš s tím, že rozdíl výměr pozemků bude uhrazen
na základě znaleckého posudku se stanovením ceny tržní a smlouva bude platná 5 let ode dne jejího
uzavření.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 11/6/15/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o nočním klidu.
odpovědnost: tajemnice termín: 4.9.2015
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INZERCE
POZVÁNKA NA MEDOVÝ VÍKEND
Základní organizace Českého svazu
včelařů Zbraslav a Obec Zbraslav pořádají o víkendu 17. a 18. října 2015
druhý ročník Medového víkendu.
Tato společenská akce se uskuteční
v prostorách Kulturního domu ve
Zbraslavi. Návštěvníci všech věkových kategorií se mohou seznámit
s celou řadou zajímavostí ze života
včel, se včelařstvím jako takovým,
s významem chovu včel pro lidi i příVčelařská výstava v r. 2014. | Foto: Archiv ZO ČSV Zbraslav u Brna
rodu. Pro návštěvníky bude připraveno
rozmanité sladké občerstvení. K ochutnání pořadatelé připravují medové nápoje. Pro děti
bude po oba dny připravena celá řada včelařsky zaměřených soutěží. I jejich doprovod se
může pobavit a poučit. Pro všechny věkové kategorie pořadatelé připravují přednášky a audiovizuální pořady o významu chovu včel a o významu včelích produktů na lidské zdraví.
Vlastní program bude slavnostně zahájen v sobotu 17. října 2015 ve 14:00 hodin vystoupením dětí zbraslavské mateřské školy, dále vystoupením žáků základní školy a závěr této
části bude tvořit hudební vystoupení studenta kroměřížské konzervatoře Marka Přibyla.
V neděli se kulturní dům otevře již v 10:00 hodin. Bohatý program po oba dny bude
ukončen v 19:00 hodin.
Po celou dobu bude otevřena Medová kavárna, která bude nabízet dobroty připravené
rodinnými příslušníky zbraslavských včelařů. Na výstavě bude možno vidět historické
i moderní včelařské zařízení. Součástí výstavy bude i úl s živými včelami. Tuto výstavu
doplní fotografie se včelařskou tématikou.
K prodeji bude připraven med a výrobky z medu, medová kosmetika, svíčky ze včelího
vosku, medové pivo i medovina.
Na návštěvu Medového víkendu srdečně zvou pořadatelé ZO ČSV Zbraslav a Obec
Zbraslav.
Pavel Řehořka, ZO ČSV Zbraslav u Brna

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Přijmu pracovníky ostrahy pro objekt ve Velké Bíteši. Podmínkou trestní bezúhonnost,
odborná způsobilost výhodou. Vhodné pro ID, SD. Tel. 602 728 559.
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Prodám řadový rodinný dům 4+1 ve Velké Bíteši. Tel. 607 249 135.
Hledám dům/chalupu ke koupi v této oblasti s dobrou dostupností do Brna. Děkuji T: 774
273 920.
Koupím byt, může být i k rekonstrukci. Atraktivní lokalita výhodou. Děkuji. T: 732 115 802.
Prodáme udržovaný RD 5+1 se zahradou v klidné obci s veškerou občanskou vybaveností.
6 km od Vel. Bíteše. T: 605 221 928.
Hledám ke koupi RD se zahradou ve Velké Bíteši nebo v okolí do max. 25km. Opravy mi
nevadí, nabídněte prosím. Děkuji: T. 774 193 566.

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro listopad 2015: 19. října 2015. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Nabídka nemovitostí k prodeji
773 500 753
E-mail: michal.brazdil@re-max.cz,

Chalupa 2+1 v Deblíně
pozemek 579 m2, UP 110 m2

www.re-max.cz

Chalupa 4+1 v Křižínkově
pozemek 737 m2, UP 210 m2

650.000,-Kč

598.500,-Kč

Prodáváte i Vy nemovitost?

Bezpečně Vás provedu celým realitním obchodem.
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Až 3 000 Kč zpět za Váš nákup!
Na vybrané pračky a sušičky

Akce platí do 31.12. Bližší podmínky akce
dostupné na prodejně.

až

Na Valech 512, Velká Bíteš, tel: 566 531 016
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NABÍZÍME:
stabilní finanční ohodnocení
příspěvky na dovolenou
6 týdnů dovolené
odchodné, výslužné
řada dalších výhod
POŽADUJEME:
občanství ČR, věk nad 18 let
maturitní vysvědčení
bezúhonnost
fyzickou a zdravotní způsobilost
bez stranické příslušnosti

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Vrchlického 46/2627, 587 24 Jihlava
nabor.ji@policievysocina.cz
tel.č.: 974 261 407
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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.

si Vás dovolují pozvat na tradiční

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pořádaný v sobotu 3. října 2015 v době od 8.00 do 12.00 hodin
v areálu společností na ulici Vlkovská 279, Velká Bíteš.
Zveme k návštěvě zaměstnance, jejich rodinné příslušníky, bývalé zaměstnance, obyvatele
města a přilehlého okolí a všechny příznivce PBS.
V tento den se můžete seznámit s pracovišti a zajímavými místy našich společností.
Zájemcům o učební obory představíme kvalitní zázemí střediska praktického vyučování.
Při příchodu obdržíte informační letáček s plánkem společností a umístěním
doprovodného programu. V letošním roce jsme si pro Vás připravili, při příležitosti
65. výročí vzniku První brněnské strojírny ve Velké Bíteši, např. lezeckou stěnu,
vozítka Segway, čokoládovou fontánu, ale nebude chybět ani tradiční skákací hrad
pro děti, malování na obličej a oblíbené nafukovací balonky.
V případě pěkného počasí bude probíhat mezi 10.–11. hodinou letecká ukázka s motorem
z produkce divize letecké techniky.
Pro všechny návštěvníky bude připraveno malé občerstvení.
Věříme, že s námi prožijete příjemné dopoledne.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš
Tel.: 566 822 111, Fax: 566 822 135
e-mail: info@pbsvb.cz, http:// www.pbsvb.cz
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