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Listopad 2014

ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ



 

NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU 
 

Velká Bíteš, sobota 29. listopadu 2014 
 
 

 
 

Foto Silva Smutná, 2013 
 
XIII. ročník folklorního pořadu v Kulturním domě ve Velké Bíteši.  

Lidové písně, tance, hry a zvyky z Podhorácka i Horácka.  
Účinkuje národopisný soubor Bítešan, Bítešánek a Sluníčko.  

Začátek v 15 hodin.  
 
Předprodej vstupenek od 3. listopadu 2014 v Informačním centru města Velké Bíteše na Masarykově nám. 

5, tel.: 566 532 598, e-mail: info@ck-reko.cz. Vstupné: dospělí v předprodeji 50 Kč a na místě 70 Kč, 
mládež od 15 do 18 let 30 Kč. 

 
 



3

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám na tomto místě poděkovat za vaši účast při komunálních volbách 10. a 11. října 

letošního roku. Svojí účastí a svým hlasováním jak ve Velké Bíteši, tak v jednotlivých míst-
ních částech, jste potvrdili zájem o své město a směr jeho rozvoje. Výsledek hlasování je 
zejména pro mou osobu zavazující do dalšího nadcházejícího období. Na počátku listopadu 
bude pak na ustavující schůzi Zastupitelstva města definitivně potvrzeno obsazení postů 
starosty a místostarosty města a členů rady města na další čtyřleté období. 

Povolební jednání potvrzují shodu stávajících volebních skupin Sdružení za zdravé město 
bez kamionů, KDU-ČSL a Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš na spolupráci a dal-
ším směřování našeho města. S nabídkou na aktivní účast na veřejném životě města a širší 
povolební spolupráci ve prospěch města však do ustavujícího jednání zastupitelstva budou 
osloveny ostatní zbývající subjekty, které se voleb zúčastnily. Vyplývá to zejména z faktu,  
že poměrně velká část pro město objektivně potřebných staveb a projektů je více či méně 
podporována všemi těmito volebními subjekty. Otevření vzájemné komunikace a spolu-
práce napříč názorově rozdílnými volebními skupinami by mohly do budoucna přinést 
ozdravění místní komunální politiky a korektnější vztahy komunálních politiků v našem 
městě. 

Milan Vlček

www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com
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ZVEME VÁS

Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Od 29. října do 7. listopadu 2014 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ – „KAŽDÝ VES, JINÁ PES“
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 27. října v 17 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autory

Pondělí dne 3. listopadu 2014 v 16.00 hodin
DĚTSKÁ DÍLNIČKA  - VÝROBA LAMPIONŮ
Vstupné 60 Kč. V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482.
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Úterý dne 4. listopadu 2014 v 18.00 hodin 
„ŽÍT ZDRAVĚ… ALE JAK? Přednáška MUDr., N.D. Jaromíra Bertlíka
Obsahem přednášky jsou informace o zdraví, lidském těle, podmínky bezchybné funkce 
lidského těla a nepříznivé zdravotní vlivy současnosti a možnosti jejich nápravy. 
Předprodej vstupenek (á 30 Kč) je v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 
5, Velká Bíteš.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s nezávislými distributory 
kanadské společnosti Akuna

Čtvrtek dne 6. listopadu 2014 od 17.00 hodin
BESEDA „STRAVA NAŠICH PŘEDKŮ“
V prostorách knihovny, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš 

Pátek dne 7. listopadu 2014 od 9.30 do 11.30 a od 14.00 do 16.30 hodin
Sobota dne 8. listopadu 2014 od 8.30 do 10.00 hodin
BAZÁREK SE ZIMNÍM OBLEČENÍM A OBUVÍ PRO DĚTI
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
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Sobota dne 8. listopadu 2014 v 8.30 hodin
TURNAJ VE VOLEJBALU – SMÍŠENÁ DRUŽSTVA
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Petr Světlík tel. č. 603 429 878
Organizuje: TJ Spartak

Sobota dne 8. listopadu 2014 od 15.00 hodin
POVÍDÁNÍ NA MLÝNĚ
s vedoucím bítešského muzea Mgr. Ivo Křížem o Městské knize Bítešské založené roku 1414, 
hradebním opevnění budovaném po udělení plných městských práv v roce 1408 a dalších 
zajímavostech našeho města. Seznámení s prvním mlynářským řádem, jehož dvousté vý-
ročí vydání připadá na 1. prosince.
Na dolním Knollově mlýně
Organizuje: Okrašlovací spolek Dolní mlýn, o.p.s.

Pondělí dne 10. listopadu 2014 v 19.00 hodin 
KONCERT BHP - MARTIN KASÍK A KLAVÍR
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Úterý dne 11. listopadu 2014 od 17.00 hodin
DOKAZUJE MATEMATIKA EXISTENCI BOHA?
Přednášející doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo nám. 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Úterý dne 11. listopadu 2014 v 19.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA
K poslechu i tanci bude hrát cimbálová muzika Púčik. 
Předprodej vstupenek je v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká 
Bíteš. V ceně vstupenky Svatomartinská husa a ochutnávka Svatomartinského vína z vin-
ných sklepů Valtice. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek dne 13. listopadu 2014 od 13.00 do 17.00 hodin
OTEVŘENÉ DVEŘE K VÁNOČNÍ INSPIRACI A NÁKUPU  ve Studiu Oriflame
Přijďte nasát vánoční atmosféru a vybrat vánoční dárky pro své blízké.
Zjistíte, co je nového ve světě kosmetiky, ochutnáte dobroty ze Švédska a zahřejete se kávou, 
čajem nebo punčem. 
Více info ve Studiu, Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88 – 2. patro, otevírací doba: po, čt: 14.00 
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– 17.30 hodin, email: info@studiovbitesi.cz.
Organizuje: Studio Oriflame, Velká Bíteš

Sobota dne 15. listopadu 2014 v 8.05 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu - senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobusu. Vstupné si hradí každý 
sám. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd - zastávka na sídlišti v 8.05 hodin, Masa-
rykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 15. listopadu 2014 ve 13.00 hodin
„CVIČTE S KATKOU“
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Hana Holíková tel. č. 737 743 444
Organizuje: TJ Spartak

Úterý dne 18. listopadu 2014 od 10.00 do 18.00 hodin
BEAUTY DAY SALOME
Výstavní sál Klubu kultury na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši
Přijďte si prohlédnout novou dekorativní kosmetiku ALCINA. Profesionální tým vám po-
radí a nalíčí zdarma i bez objednání. Kadeřnická poradna stylingu. Prodej kosmetiky, pou-
kázek, permanentek. Dárkové balíčky – předvánoční slevy až 30%. 
Organizuje: SALOME –Mgr. Anna Kopáčková

Úterý dne 18. listopadu 2014 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
v Mateřské škole Lánice
Organizuje: Mateřská škola Lánice

Středa dne 19. listopadu 2014 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Středa dne 19. listopadu 2014 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Jak se nezbláznit z moderní doby - tipy a triky jak zvládat stres.
Naším hostem bude Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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Středa dne 19. listopadu od 15.30 hodin
PROŽIJ HUDBU – UKÁZKOVÉ HODINY PŘEDŠKOLNÍCH HUDEBNÍCH 
PROGRAMŮ
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Yamaha Class Velké Meziříčí ve spolupráci s MC Bítešáček

Čtvrtek dne 20. listopadu 2014 v 15.30 hodin
KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM – ADVENT
V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Čtvrtek dne 20. listopadu 2014 v 17.00 hodin
VZPOMÍNKY NA WALDEMARA MATUŠKU
V zábavném pořadu vystoupí Vladimír Walda Nerušil, Květa Fialová a Bohuš Matuš. Také 
zazní známé zpěvákovy písně. Předprodej vstupenek je v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 22. listopadu do 1. prosince 2014 od 9.00 do 17.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, keramika, 
patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné 
výrobky a mnoho dalších drobností.
Své výrobky můžete přinést na Klub kultury 20. listopadu 2014 v době od 8.00 do 16.00 
hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami

Sobota dne 22. listopadu 2014 v 17.00 hodin
KONCERT HUDEBNÍHO SESKUPENÍ „BOHUMILOVÉ“ – SOUROZENCI 
MACHOLÁNOVI
Kostel sv. Klimenta, Jasenice
Organizuje: Přátelé obce Jasenice – Antonín Smaha

Úterý dne 25. listopadu 2014 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE
V Mateřské škole U Stadionu
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
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Čtvrtek dne 27. listopadu 2014 od 17.00 hodin
JAPONSKO - PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO A ALENY MÁROVÝCH
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo nám. 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Pátek dne 28. listopadu 2014 v 16.00 hodin
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
   
Sobota dne 29. listopadu 2014 v 8.05 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu - senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobusu. Vstupné si hradí každý 
sám. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd - zastávka na sídlišti v 8.05 hodin, Masa-
rykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 29. listopadu 2014 v 10.00 hodin
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Ing. Zdeněk Šilhan tel. č. 776 267 471
Organizuje: TJ Spartak

Sobota dne 29. listopadu 2014 v 15.00 hodin 
NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
Předprodej vstupenek zahájen v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury a Muzejní spolek Velkobítešska

Neděle dne 30. listopadu 2014 v 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Vystoupí děti z mateřských škol z Velké Bíteše, děti Základní školy Velká Bíteš a Houslová 
muzika Bítešan.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI PROSINCI:

Pondělí dne 1. prosince 2014 od 8.45 hodin
VÁNOČNÍ ŘÁDĚNÍ, ANEB JAK ROZTANCOVAT SNĚHULÁKY 
Pro mateřské i základní školy. Děti pobaví oddíl moderní gymnastiky z TJ Spartak společně 
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s gymnastickým kolektivem Baver z Třebíče. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak Velká Bíteš

Od 4. prosince do 9. prosince 2014 od 9.00 do 17.00 hodin 
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. 5
Organizuje: Základní organizace Českého svazu včelařů 

Pátek dne 5. prosince 2014 v 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro Mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle dne 7. prosince 2014 ve 14.00 hodin
VČELAŘSKÁ BESEDA
Výstavní sál Městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje:  Základní organizace Českého svazu včelařů ve spolupráci s Městským muzeem

Od 11. prosince do 19. prosince 2014, po – pá 8.00 - 11.30, 12.00 – 15.30 hodin
PRODEJNÍ PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA
Ubrusy, obrazy, výrobky z papíru, malované sklo, ručně vyrobené kabelky, náušnice, palič-
kované výrobky, dřevořezby a jiné drobnosti.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 13. prosince 2014 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNÉ 2014 - PETR BENDE 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5.
Hosté: Bohouš Josef, Roman Horký, operní pěvkyně Alena Vacíková, cimbálová muzika 
Grajcar a pěvecký sbor Andante.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 3. prosince 2014 od 8.00 do 16.00 hodin
Středa dne 10. prosince 2014 od 8.00 do 16.00 hodin
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Čtvrtek dne 1. ledna 2015 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Novoroční přání starosty města Velké Bíteše, vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským.
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka. Během programu teplé nápoje zdarma. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ

V pořadí sedmé svobodné komunální volby proběhly v pátek 10. a sobotu 11. 10. 2014. 
Jejich výsledky a jejich porovnání se dvěma minulými komunálními volbami jsou násle-
dující. Údaje u politických stran a sdružení znamenají procento platných hlasů a číslo za 
pomlčkou počet mandátů.

10

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

Seznam zvolených 21 členů zastupitelstva města:
Sdr. za zdr. město bez kamionů: Ing. Milan Vlček, Alois Špaček, Zdeněk Řezáč, MUDr. 
Svatopluk Horek, Karel Navrátil, Marie Cahová;
ČSSD: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, Ing. Tomáš Pelán, Ing. Marie Šabacká, Ing. Ondřej Ma-
chola, Jan Vrba;
KDU-ČSL: Ing. Tomáš Kučera, Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, Jan Pavlíček, Eduard 
Rovenský;
KSČM: Ing. Alois Koukola, CSc., Vojtěch Pernica;
ODS: JUDr. Alena Malá, Mgr. Dalibor Kolář;
Sdruž. nez. pro město V. Bíteš: Ing. Bohumil Hejtmánek;
TOP 09: Ing. Miloš Zduba, MBA.

Zastupitelstvo města si zvolí začátkem měsíce listopadu sedmičlennou radu města. Infor-
mace o nové radě města uveřejníme v prosincovém čísle Zpravodaje.

Zdroj: www.volby.cz
Redakce

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

První kolo v pořadí čtvrtých senátních voleb volebního obvodu Žďár nad Sázavou se 
konalo zároveň s volbami komunálními. Jejich výsledky jsou následující:
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Druhé kolo senátních voleb se konalo o týden později ve dnech 17. - 18. 10. 2014. Jejich 
výsledky jsou následující:

Novým senátorem se stal Ing. František Bradáč (KDU-ČSL). Předchozími senátory byli 
Ing. Dagmar Zvěřinová (ČSSD) v letech 2008–2014, Ing. Josef Novotný (SNK ED) v letech 
2002–2008 a Ing. Jiří Šenkýř (KDU-ČSL) v letech 1996–2002.

Zdroj: www.volby.cz
Redakce

ŠKOLY

LISTOPAD S MATEŘSKÝM CENTREM BÍTEŠÁČEK

Na úvod chci pozvat všechny malé šikuly na dětskou dílničku, která se uskuteční v pon-
dělí 3. listopadu od 16.00 v našem centru v kulturním domě. Tentokrát si děti za pomoci 
rodičů vyrobí lampion, který mohou hned vyzkoušet na listopadovém průvodu světýlek, 
kde také proběhne soutěž o nejhezčí vlastnoručně vyrobený lampion. Vstupné činí 60 Kč.

Zima ťuká na dveře, a proto si k nám přijďte vybrat dětské zimní oblečení a obuv v rámci 
našeho dalšího bazárku, a to v pátek 7. listopadu od 9.30 do 11.30 a odpoledne od 14.00 do 
16.30. Pro ty, co to nestihnou, máme prodej ještě v sobotu 8. listopadu, a to od 8.30 do 10.00. 

A nebojte se, zboží je hodně, 
bude z čeho vybírat i druhý den. 
Oblečení noste ve čtvrtek 6. listo-
padu od 9.00 do 11.00 hodin a od 
15.00 do 17.00 hodin do našeho 
centra v KD. Věci opatřete dvěma 
kusy kvalitních nálepek (vždy 
jednu dovnitř), kde bude uve-
deno jméno, číslo a cena. Dále 
je třeba dodat seznam oblečení. 
POZOR NOVĚ: Počet kusů je 
omezen na max. 200, z toho max. 
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5 párů obuvi. Prodávající platí za každý kus 1 Kč + 5% z prodeje. Peníze a neprodané ob-
lečení se budou vydávat v úterý 11. listopadu od 9.00 do 11.00 hodin a od 14.30 do 17.00 
a ve čtvrtek 13. listopadu od 9.00 do 10.30 hodin. Peníze vybírané na bazárku jsou VŽDY 
využity pro potřeby MC.

Přijměte pozvání na ukázkovou hodinu předškolních hudebních programů hudební 
školy Yamaha Class Velké Meziříčí, která proběhne ve středu 19. listopadu od 15.30 v našem 
centru v KD. Obsahem jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, 
poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje atd. Každá hodina rozvíjí určité téma ze 
života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena od-
povídající píseň, báseň a poslechová ukázka. Bližší informace na ukázkové hodině.

Nejhezčí svátky roku  - Vánoce - se kvapem blíží. Přijďte nasát sváteční atmosféru a za 
doprovodu koled si vyrobit tradiční i netradiční adventní věnce, a to v pátek 28. listopadu 
od 16.00 hodin na SOŠ Jana Tiraye. S sebou si doneste pouze dobrou náladu, materiál i oz-
dobičky budou opět zajištěny. Cena 60 Kč + cena za dekorace. Rezervace nutná, neboť počet 
míst je omezen. Tímto děkujeme SOŠ Jana Tiraye za poskytnutí prostor.

Petra Pařilová, za Mateřské centrum Bítešáček 

ZÁŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

První měsíc nového školního roku 
utekl jako voda. Kromě tradiční a běžné 
výuky nás potkala i spousta zajímavých 
akcí. Některé si nyní připomeneme.

Myslíte si, že draci jsou vždycky zlí? 
Žáci druhých tříd by vás jistě vyvedli  
z omylu. V září totiž v brněnském diva-
dle Polárka zhlédli pohádku O hodném 
drakovi. Byla vtipná, a tak se jim líbila. 
Druhý den si jednotlivé postavy připo-
mněli i ve vyučování, třeba v matematice 
nebo výtvarné výchově. Paní učitelky 
konstatovaly, že namalované pohádkové 
postavičky byly jako živé!

Prvňáčci a také žáci z 2.B navštívili  
v měsíci září ještě další hru z reperto-
áru Polárky.  Dvacátého třetího září se 
vypravili na představení Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký. Paní učitelky Nováková, 
Schwarzbachová, Topinková a Viden-
ská nám sdělily, že dětem se představení 
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Jak jsem potkal ryby. Foto: Eva Hudcová
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velmi líbilo a už se těší na další divadelní 
návštěvu.

Paní učitelka Doubková se s žáky třetích 
tříd vydala na cestu kolem světa. Nevě-
říte? Je to opravdu tak! V enviromentál-
ním centru Podpovrch v Jihlavě společně 
putovali mezi jednotlivými kontinenty. Na 
své objevné cestě se seznámili s cizokraj-
nými rostlinami a zvířaty, ale třeba také  
s různými druhy písma a jazyků. Vzdělá-
vací program se velmi vydařil.

Žáci třetích tříd se blíže seznámili s dí-
lem Karla Maye. Malíř a ilustrátor Miroslav 

Pospíšil dětem vyprávěl o své ilustrátorské práci, prvních zkušenostech s malováním a také 
o tom, jaké to je ilustrovat stále oblíbené indiánky. V závěru besedy neúnavně odpovídal na 
zvídavé dětské otázky, za což mu patří poděkování.

Čtvrťáci se spolu s třídními učitelkami zúčastnili přírodovědné exkurze do rybochov-
ných zařízení v Oslavanech a Ivančicích. Cílem bylo proniknout do tajů rybníkářství a ry-
bářství. Žáci viděli různé zajímavosti, např. rybí líheň. Exkurze se vydařila.

V tomto příspěvku jsme věnovali pozornost zejména prvnímu stupni naší základní školy. 
Příště se ale jistě podíváme i k starším dětem na druhý stupeň.

Eva Čermáková

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ ČÁSTI 
BUDOVY SOŠ JANA TIRAYE

Ve středu 24. září 2014 se uskutečnilo slav-
nostní  otevření zrekonstruované části budovy 
SOŠ Jana Tiraye v Tyršově ulici č. 239. Akce 
se kromě vedení školy zúčastnili za zřizova-
tele Ing. Milan Vlček (starosta města) a Ing. 
Tomáš Kučera (místostarosta), z ředitelů míst-
ních škol Jiřina Janíková (ředitelka MŠ Velká 
Bíteš), dále zástupci Odboru školství a kultury  
z Velkého Meziříčí (Ing. Stupka, Bc. Vávrová  
a Bc. Pospíšilová) a také zástupci První brněn-
ské strojírny Velká Bíteš, a.s. a zástupci firmy 
Sanborn, a.s. z Velkého Meziříčí.

V rámci rekonstrukce, která byla zahájena 
již v minulém školním roce se do Tyršovy ulice 
přesunuly všechny odborné učebny z budovy 
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Cesta kolem světa. Foto: Marcela Doubková

Slavnostní přestřižení pásky u vstupu do nově 
zrekonstruované části budovy. Foto: Archiv školy
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v Lánicích, se kterou se nyní 
po dlouhých letech naše SOŠ 
definitivně rozloučila. Veškeré 
prostory budovy v Lánicích se 
uvolnily pro nejmenší bítešské 
občánky – pro mateřskou školu, 
které touto cestou upřímně pře-
jeme, aby se dětem i zaměstnan-
cům školky v nové budově líbilo. 

V SOŠ v Tyršově ulici jsou 
nyní po zrekonstruování části 
budovy k dispozici tři nové od-
borné učebny pro kuchaře-číš-
níky a cukráře, další dvě učebny pro teoretickou výuku, kancelář pro pedagogy a navíc  
i sociální zařízení. Po dlouhých letech se také podařil dořešit problém s nedostatkem šat-
ních prostor. 

Rekonstrukci školy hodnotíme pozitivně a vítáme změny, které nám nejen nyní, ale i do 
budoucna přinese. Vedení školy má od letošního školního roku všechny žáky i zaměstnance 
„pod jednou střechou“, což v mnoha směrech zjednoduší organizaci výuky. Od vyučování 
v jedné společné budově si slibujeme mj. i úsporu finančních prostředků na provoz školy. 

Děkujeme zřizovateli školy, městu Velká Bíteš, za poctivý přístup k rekonstrukci a za 
vstřícné jednání, které od počátku směřovalo ku prospěchu školy. Řešení všech nečekaných 
komplikací probíhalo vždy s ohledem na dlouhodobou funkčnost a využitelnost starších 
i nových prostor budovy, na praktičnost řešení i na šetření městských financí.  Podpory 
města Velká Bíteš si velmi vážíme.

Všechny, kdo by si budovu školy chtěli prohlédnout, rádi uvidíme. Dny otevřených dveří 
organizujeme ve čtvrtek 4. 12. 2014 od 14.00 do 18.00, v pátek 16. 1. 2015 od 14.00 do 18.00 
a v sobotu 17. 1. 2015 od 8.00 do 12.00 hodin. 

Šárka Dohnalová, pedagog

 KULTURA

PRVNÍ KONCERT SEZÓNY -  KVARTETO MĚSTA BRNA

Když jsem přemýšlela nad úvodem tohoto článku, vytanula mi v mysli (krásné klišé – 
tanout v mysli…) věta z diktátu v učebnici gramatiky (už jsem jí asi také jednou použila): 
Houslista nasadil smyčec a z houslí se linuly líbezné melodie. A hned asociace na to, co se 
ten večer ještě také linulo, aspoň částí sálu KD: Sálem se linula vůně cibule, čerstvě nasekané 
na topinkách, připravených na pohoštění. 

15

Jedna z nových odborných učeben. Foto: Archiv školy
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Dvacáté století, představené Albertem 
Rousselem, Bohuslavem Martinů a Mau-
ricem Ravelem, bylo pro nás pořádné 
sousto. Pro začátek. Po chvíli se vytra-
til cibulový odér (jinak nic proti němu)  
a už se jen „linuly melodie“. Jak jed-
notlivé skladby plynuly, člověk začínal 
vnímat jednotlivé nástroje, vzájemný 
rozhovor čtyř rovnocenných partnerů. 
Zaznamenal sametový hlas violoncella, 
které v některých pasážích tvořilo jakoby 
oporu svým protihráčům. Mne zaujal 
především Ravelův Kvartet F dur. Jednot-
livé věty se lišily svou plností i barevností. 

Mít tak chvilku čas, snad bychom i vystopovali a odhalili příběh, vyprávěný smyčcem na 
strunách.

Vytleskali jsme si (samozřejmě) přídavek. Hudebníci se vrátili na svá místa a pan Martin 
Švajda nám poděkoval za to, že jsme příjemné publikum, a vyslovil domněnku, že i nám 
se tak dobře poslouchalo, jako jim se před námi hrálo. „Myslím ale, že bylo toho dvacá-
tého století dost…“ nepřesně cituji jeho slova, „tak se vrátíme v čase zpět k romantismu.“ 
Protože jsme již považováni za vyspělejší koncertní publikum, nepřiznali jsme hlasitě,  
že bychom teď opravdu rádi nějakou změnu.

Kvarteto nám ji dopřálo ve formě Dvořákovy Dumky. Na úplný závěr nás ukonejšily tóny 
druhé věty Haydnova kvartetu F dur – Andante cantabile, kterou přednesl primárius pan 
Lubomír Čermák za pizzicatového doprovodu ostatních hráčů. Líbezná melodie nás pak 
provázela na cestě domů.

Cestou domů po Tyršově ulici jsem si uvědomila, jak čas neúprosně letí. Procházely jsme 
s přítelkyní kolem zahrádky Klímova baru a nad námi svítily jako lampiony žlutooranžové 
listy škumpy, podsvícené lampami nad stolky a já si uvědomila, že jsem o tomhle světelném 
zážitku psala i před rokem jako o krásné tečce za koncertem.

A dokud podzim bude dál zbarvovat listy stromů, dokud pod nimi budou sedět přá-
telé u sklenice vína a dokud jiní přátelé budou odcházet z koncertu Bíttešského hudebního 
půlkruhu a budou v nich doznívat ještě takty posledního přídavku, budou panovat aspoň 
takové malé jistoty, že život není zase až tak marný.

Zora Krupičková

KLAVÍRNÍ RECITÁL

Druhý koncert XVIII. sezóny BHP zahájíme netradičně v pondělí 10. listopad u 2014  
v 19 hodin. Co však zůstává beze změny, je tradičně kvalitní program. Troufám si říct,  
že nás čeká jeden z nejlepších koncertů letošní sezóny.
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Kvarteto města Brna počtvrté v BHP. Foto: Otto Hasoň
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Představí se nám Martin Kasík, který se v sou-
časnosti řadí k nejúspěšnějším českým klavíris-
tům. Na piano začal hrát ve čtyřech letech, absol-
voval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a pražskou 
AMU pod vedením prof. Ivana Klánského. Zvítězil  
v mnoha domácích i mezinárodních soutěžích, 
např. v roce 1998 v soutěži Pražského jara či o rok 
později v jedné z nejprestižnějších soutěží Young 
Concert Artists Competition v New Yorku.

Koncertoval v mnoha věhlasných sálech Evropy, 
USA, Japonska a dalších zemí. Jako sólista vystu-
puje s řadou českých a zahraničních orchestrů, 
např. s Českou filharmonií, Symfonickým orches-
trem hl. města Prahy FOK, Janáčkovou filharmo-
nií Ostrava atd. Pravidelně nahrává pro český, ně-
mecký, švédský a missourský rozhlas a pro Českou 
televizi. Natočil přes 10 CD a s manželkou Kristi-
nou koncertuje na dva klavíry.

Od roku 2009 rovněž vyučuje na pražské kon-
zervatoři a na AMU. Úspěšně se věnuje také orga-
nizátorské činnosti, roku 2008 se stal prezidentem 
Chopinova festivalu v Mariánských Lázních a je členem výboru MHF Pražské jaro.

Ve Velké Bíteši se Martin Kasík představí poprvé. V první polovině koncertu zazní 
skladby F. Chopina – jednoho z největších básníků klavíru 19. století. Druhá polovina bude 
patřit M. P. Musorgskému a jeho snad nejslavnějšímu dílu – Obrázkům z výstavy. Pravidel-
ným návštěvníkům možná vyvstane v paměti vzpomínka na nezapomenutelný listopadový 
večer před pěti lety, kdy Musorgského Kartinky neopakovatelným způsobem přednesl kla-
vírista Serguei Milstein. Tato programově a zvukově nesmírně bohatá skladba jistě zaujme 
svou fantazií nejen dospělé návštěvníky, ale i děti.

Přijďte a nebudete litovat. Věřím, že Martin Kasík, který dokázal naplnit sály po celém 
světě, si získá svým uměním i srdce bítešského publika.

Marika Kašparová

POZVÁNKA NA BESEDU „STRAVA NAŠICH PŘEDKŮ“

Zdravá strava je v současné době velmi aktuální téma. Existuje řada přístupů a návodů 
na právě takové stravování. Ten, který se věnuje tradici našich předků nám představí Ing. 
Dita Desová, která se běžným životem lidí v minulosti zabývá. Co tedy bude náplní besedy?  

„Tématem besedy bude způsob, jakým vařívaly naše babičky. Ty babičky, které sice ne-
znaly žádné výživové teorie ani diety pro štíhlou linii a přece vařily zdravě. Naučily se to 
totiž od svých maminek a babiček a ty zase od svých. Učily se využívat místní produkty da-
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„Hra Martina Kasíka vyniká obdivuhodnou 
technikou, plasticitou, silným smyslem pro barvu 
a inteligencí.“ (The New York Times, 14. 2. 2000).

Foto:  Archiv Martina Kasíka
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ného ročního období a některé z nich jednoduše uchovávat pro další využití. Často se setká-
váme s termínem „tradiční česká strava“ čímž myslíme svíčkovou a vepřo – knedlo - zelo... 
Ano, tato jídla patří na naše území, ale vařila se jen výjimečně při zvláštních příležitostech 
nebo ve vyšších vrstvách obyvatel. Lid se stravoval prostě, jednoduše a hlavně zdravě. Su-
roviny byly upravovány jen minimálně - na rozdíl od současnosti - byla zachována jejich 
nutriční hodnota, která je dnes snižována technologickými úpravami“. 

Beseda s názvem Strava našich předků se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu od 17.00 
hodin v prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši.  

Srdečně vás zvou knihovničky.

LISTOPADOVÉ PŘEDNÁŠKY V BÍTEŠSKÉM MUZEU

Přednáška docenta Zdeňka Pospíšila
Městské muzeum ve Velké Bíteši vás zve na přednášku s tématem „Dokazuje matematika 

existenci Boha?“
Při hledání odpovědi na takto položenou otázku je nejprve nutné vyjasnit, jak ma-

tematika chápe „existenci“ a „důkaz“. To vede k samotným počátkům matematického 
myšlení u Pythagorejců a přes snahu o přesné uchopení nejasných pojmů „neznámá  
(v rovnici)“, „(geometrický) prostor“ a „(mechanický) pohyb“ ke vzniku novověké ma-
tematiky. Ta se začala svými prostředky pohybovat v oblastech, které byly tradičně vy-
hrazeny teologii.

Sledovaný proud evropského myšlení vrcholí v práci brněnského rodáka Kurta Godela  
a jeho důkazu nutné existence dobrého Boha. Co tento důkaz vlastně dokazuje? Na tuto  
i jiné otázky nám přijde odpovědět v úterý 11. listopadu doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., 
který působí v Oddělení aplikované matematiky Ústavu matematiky a statistiky Přírodo-
vědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Přednáška začíná v 17.00 hodin ve velkém výstavním sále bítešského muzea, Masary-
kovo náměstí 5. 

Manželé Márovi o Japonsku
Městská knihovna ve spolupráci s Městským muzeem ve Velké Bíteši pořádá v pořadí již 

třetí přednášku manželů Márových. V minulých přednáškách nás Márovi provedli Dáns-
kem, Faerskými ostrovy, Islandem, Grónskem, Ekvádorem a Galapágami. Nyní se s nimi 
podíváme do Země vycházejícího slunce – Japonska. Nahlédnete přímo do života japonské 
rodiny a poznáte úžasnou pestrost tajuplné země. Společně navštívíme tajemné chrámy, 
překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti i nespoutané vodopády. Projedeme se rychlod-
ráhou šinkanzen, budeme obdivovat mohutné zápasníky sumó i křehké gejši. Ochutnáme 
exotické jídlo i neobyčejné zvyky v typických japonských restauracích a lázních, ve kterých 
se koupají dokonce i opice.

Jiří Mára je autorem sedmi cestopisných knih a dokumentárních filmů, které si můžete 
na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny.
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Přednáška proběhne ve čtvrtek 27. listopadu od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále 
muzea na Masarykově náměstí čp. 5. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

LISTOPADOVÁ AKCE NA DOLNÍM MLÝNĚ

Na sobotu 8. listopadu je připraveno pro zájemce povídání s ředitelem bítešského muzea 
Mgr. Ivo Křížem ještě jednou o první městské knize, prvním opevnění města po vyhlášení 
Bíteše městem v roce 1408 a dalších zajímavostech Bíteše. Připraveno bude malé překva-
pení pro účastníky a zejména pro majitele mlýna. Také si povíme o prvním mlynářském 
řádu, jehož dvousté výročí vydání připadá na 1. prosince.

Prosíme zájemce o video z akce na mlýně 7. září, aby se přihlásili na e-mail: milada.
vankova@seznam.cz.

Rádi bychom také poděkovali Haně Pöcklové (Jeřábkova pekárna) za materiální pod-
poru naší akce na Knollově mlýně dne 7. září.

Milada Vaňková, okrašlovací spolek dolní mlýn, o.p.s. 

„U MUZIKY NA SILVESTRA 2014“ VE VELKÉ BÍTEŠI UŽ  
V ŘÍJNU

Ano, je to tak, neděle 26. října se kulturní 
dům ve Velké Bíteši proměnil v silvestrovský rej. 
Natáčel se zde pořad České televize s názvem 
„U muziky na Silvestra 2014“.  V pořadu vy-
stoupil bavič Zdeněk Izer, který pobavil diváky 
svými osobitými vtipy i šarmem svým vlastním. 
Celý večer hrála a zpívala dechová hudba Ska-
ličané a DUO Kamélie. Silvestrovským večerem 
provedl vinař a zpěvák Jožka Šmukař.

Během pořadu prezentovali své produkty bí-
tešští podnikatelé Lahůdky a uzenářství Sláma 
s.r.o., Cukrárna Marie Knotková a Restaurace  
U Raušů.

Jak vše dopadlo, uvidíte 31. prosince po slav-
nostním novoročním přípitku na programu 
ČT1.

Informační centrum a Klub kultury
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Zpravodaj   |   město velká Bíteš   |   Listopad 2014

POZNÁVÁME SVŮJ REGION – LUDVÍKOV

I. POKRAČOVÁNÍ

HISTORIE OBCE

Do roku 1960 sdílel Ludvíkov společné osudy s Košíkovem jako jeho osada a jejich 
společná historie byla již v minulých zpravodajích podrobně popsána. Přesto budou ně-
které události, týkající se života „ludvíkovských“ ve společné obci, uvedeny ve stručném 
přehledu: 

1920  
 Zajímavá rozhodnutí OV:
	 •	Byla	 zamítnuta	 žádost	 J.	Drápely	do	Ludvíkova,	 „...poněvadž jest ze svazku obce   
 vymazán a jako příslušník města Vídně zaznamenán...“.
	 •	Byla	zvolena	„obecní	bytová komise“ ve složení František Večeřa, František Lop  
 a František Vrba z Ludvíkova. 
	 •	Dále	byla	ustanovena	obecní	nemocnička s dostatečným vybavením v Ludvíkově,  
 pro celou obec Košíkov – Ludvíkov.
1921
	 •	Zastupitelstvo	povolilo	„připsání“	obecních	pozemků	za	úhradu	občanům	ludví- 
 kovským, kteří je řadu let nepřetržitě využívali. Získané prostředky byly použity na  
 úhradu dluhů osady Ludvíkova, např. větší dlužný obnos byl odveden škole ve Stano- 
 vištích. 
1930
	 •	Obecní	 rada	Košíkova	 sestavovala	 tři	 samostatné	 rozpočty,	 které	 schvalovala	 fi- 
 nanční komise ve složení: August Janeček – předseda, Tomáš Kalla, František Cha- 
 loupka, Josef Koza, Josef Burian a Jan Večeřa       
  a) společný rozpočet obce Košíkova s osadou Ludvíkov
  b) samostatný rozpočet Košíkova
  c) samostatný rozpočet Ludvíkova

	 •	ELEKTRIFIKACE		
 Na svém prosincovém zasedání konaném tentokrát v Ludvíkově odsouhlasila  
 finanční komise (FK), aby také osada Ludvíkov byla připojena na elektrickou síť  
 Západomoravských elektráren, akc. spol. v Brně. FK doporučila poskytnout pro  
 tento účel Z.M.E. stavební příspěvek na přípojku vysokého napětí v hodnotě 38  
 475,- Kč a na sekundární síť obnos 24 500,- Kč, a to od Městské spořitelny ve Velké  
 Bíteši.
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1953
	 •	 Rada	 schválila	 návrh	 členů	 do	 (cituji)	 „Požárního sboru hasičského v Košíkově“  
 -  19 členů z Košíkova a 9 z osady Ludvíkova. Velitelem sboru byl Koza František.
	 •	Rada		navrhla,	aby	v	dozorčí	radě	„Velpa“	zastupoval	Košíkov	a	Ludvíkov	ve	věci	 
 spotřebního zboží Ladislav Blažek z Ludvíkova č. 10.
1954
	 •	Byla	dokončena	výkresová	dokumen- 
 tace pro vodní nádrž v Ludvíkově, hod- 
 nota díla byla vyčíslena na 13 000,- Kčs.   
1957 
	 •	Do	 správy	MNV	byl	 předán	auto- 
 mobil pro požárníky. Hasičská stří- 
 kačka byla uskladněna v Ludvíkově. 

PO ROCE 1960

1960
	 •	František	Nevrtal se stává prvním předsedou občanského výboru již „samostatné“  
 osady Ludvíkov. 
1964
	 •	 Malý,	 ale	 pěkný	 kulturní 
dům si občané postavili svépomocí 
v akci „Z“.
1966
	 •	 „Velmi se snažili v Ludví- 
 kově, kde byla položena ka- 
 nalizace v délce 320 m, a to  
 po obou krajích vozovky přes  
 celou náves. Do této stavby se  
 zapojili všichni občané bez  
 rozdílu a vytvořili dílo, které velmi poslouží vzhledu osady. V čele akce stáli členové  
 občanského výboru s jeho předsedou s. Nevrtalem.“...Tak zní zápis kronikáře J. Ko- 
 tíka.
	 •	Novým	předsedou	občanského	výboru	se	stal	hajný	Josef Musil.
1972
	 •	„Vodovod Ludvíkov. Stavba nebyla v dlouhodobém programu. Náklad 253 000,- Kčs,  
 zahájeno v roce 1973 v akci „Z“. Místní občané se vydatně podílejí na pracích“. Výše  
 uvedený zápis kronikáře, který kladně hodnotí budovatelské nadšení místních ob- 
 čanů, nemůže zcela vystihnout velké úsilí, které bylo třeba vynaložit na vyhloubení  
 studní o průměru 1,5 m, hlubokých 15m.   

Alois Koukola, pokračování příště
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Vodní nádrž v Ludvíkově. Foto: Alois Koukola

Kulturní dům v Ludvíkově. Foto: Alois Koukola
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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. 122:

V roce 1414 držel dům patrně 
dršťkovač Mikuláš, později v roce 
1594 kožešník Brikci Brychetka. Po 
něm se roku 1613 ujal domu v ceně 
100 moravských zlatých Václav Zou-
bek. Dům po Zoubkovi pak roku 
1621 koupil za tutéž částku Jakub 
Borovička a byla mu „připrodána 
hlína, kruhy a co k řemeslu náleží“. 
Po Borovičkovi dům zpustl.

Teprve roku 1724 městský úřad prodal „pustý požár“, ke kterému se nevztahovali 
žádní dědicové, za 50 moravských zlatých Štěpánu Veselému. Ovšem, „poněvadž 
na něho slyšeti bylo, že by škůdcem lidským býti měl, jestli by se toho čeho dopustil,  
má všechno své tratit a od města pryč býti“. Přesto se za něj zaručili Lorenc Braun a Jan 
Konečný. Avšak již roku 1728, „poněvadž nahoře psaný Štěpán Veselý vedle svého zápisu 
se nezachoval, takový grunt na ten a takový způsob se připsal“ Jiříku Braunovi za stej-
ných podmínek jako předešle. Vejrunkové splátky měl ale platit až po uplynutí čtyř let, 
aby mezitím dům vystavěl. Poté roku 1739 „počestný ouřad městský, jakožto nápadník 
nejbližší gruntu, na kterým před časy Štěpán Veselý bydlel, však zle jse choval, potom skrz 
Jiříka Prauna budouc vyzdvižený a Jiljímu Wolfovi za 30 zlatých prodaný, však zas skrz 
téhož Wolfa zpuštěný a v kontribucích zadlužený, prodali grunt ten v Hrnčířskej ulici“ 
pekaři Karlu Šmídovi za 35 zlatých. Tato nižší částka byla odůvodněna tím, že dům 
„jest na díle zpustlý“.

Později roku 1773 vdova Anna Šmídová, která „skrze sešlost věku jejího již dýle hos-
podařiti nemůže“, prodala dům Matěji Suchánkovi za 175 zlatých hotově. Zároveň si 
vymínila „při tom gruntě vystavěnou sekničku“. Již roku 1780 „Matys“ Suchánek prodal 
dům za 200 zlatých Matěji Machátovi, který se tu uvázal v poddanost náměšťské vrch-
nosti. Machát pak roku 1795 postoupil zcela vyplacený dům svému stejnojmennému 
synovi tkalci Matěji Machátovi, ponechal si ale polnosti. Matěj Machát (ml.) pak roku 
1832 postoupil dům v ceně 340 zlatých svému synovi Janu Machátovi. Tento měl vy-
platit své bratry Antonína a France, rodiče si vymínili jednu roli, polovinu domovní 
zahrady a půl sklepu k svému užívání. Od roku 1858 byla majitelkou domu Františka	
Machátová. A roku 1865 byl dům v ceně 1600 zlatých připsán Janu Machátovi.
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Dům čp. 122 v současnosti. Foto: Jan Zduba
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Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 134, kn. č. 11788, fol. 46, 345(245), kn. 
č. 11789, fol. 23, kn. č. 11793, fol. 70, 76, kn. č. 11795, fol. 402.

Jan Zduba

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

OSLAVA 65 LET SDH BŘEZKA

Dne 4. října 2014 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v obci Březka u Velké Bíteše 
65. výročí svého založení. Sbor patří mezi nejmladší v okrese Žďár nad Sázavou. Slav-
nostní schůze proběhla v sobotním podvečeru v  Březce čp. 7 - Kovárna. Slavnostní 
schůzi zahájil br. Burian Miroslav a přivítal přítomné starosty a velitele okolních 
sborů a vzácné hosty. Všichni přítomní vzdali čest památce zesnulých hasičů minu-
tou ticha. V úvodu br. Burian Pavel ml. seznámil s historií obce a sboru. Následovalo 
předání ocenění zasloužilým členům sboru za vykonanou práci v požární ochraně. 
Dále proběhly zdravice hostí. Za okrsek Velká Bíteš vystoupil okrskový starosta br. 
Ludvík Zavřel, okrskový velitel br. Petr Fousek, za výkonný výbor OSH ČMS Žďár 
nad Sázavou pozdravil schůzi garant okrsku br. Jiří Klusák a předal „Pamětní list“ 
OSH Žďár nad Sázavou jako výraz ocenění za jejich úspěšnou dlouholetou činnost 
na úseku požární ochrany. Po občerstvení proběhl společenský večer. K tanci a dobré 
náladě hrála skupina LOS VALOS.

Březka je malá vesnice, část města Velká Bíteš v okrese Žďár nad Sázavou. Nachází se 
asi 4,5 km na západ od Velké Bíteše. V roce 2009 zde bylo evidováno 38 adres. K 1. 1. 2014 
v obci trvale žilo 93 obyvatel (70 dospělých a 23 dětí). Březka leží v katastrálním území 
Březka u Velké Bíteše o rozloze 3,93 km2.
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Záznamy o založení SDH nejsou a kronika nebyla vedena. Proto zpráva o historii sboru 
byla zpracována podle vyjádření několika pamětníků. Sbor byl založen v roce 1949 za účasti 
všech přihlášených 29 zakládajících členů. Prvním starostou sboru byl zvolen Jan Šilhan čp. 
8, velitelem Jan Janšta, čp. 9 a strojníkem Jaroslav Šilhan, čp. 11. Tito funkcionáři v prvním 
výboru byli vesměs zemědělci. Ihned po založení byla koupena za finanční podpory obce, 
sboru a za příspěvky občanů motorová stříkačka PPS 8. V pozdější době byla sboru přidě-
lena motorová stříkačka PPS 12.  Motorové stříkačky byly nejdříve uskladněny v prostorách 
domu čp. 3. Hasičská zbrojnice byla postavena své pomocí v roce 1973 a stříkačky byly do 
ní ihned přemístěny.

Požáry před založením sboru:
29. 10. 1907 Požár stohu slámy z letošní úrody v obci Březka „na Krevlicích“. Příčina zápalky 
dětí hrajících si se sirkami.
1924 oheň v obci Březka, hořelo u Hladíka
Od založení sbor zasahoval v obci u 2 požárů obytných domů a u požáru lesa.
1964 lesní požár v obci Březka
16. 9. 1995 Požár stodoly Březka č. 8.
7. 5. 2000 Požár lesa Korbel-Březka.
14. 5. 2001 Požár stohu pšeničné slámy asi 1000 q 6 x 5 Velká Bíteš (U kamenného kříže) 
Krevlice – část Březka. 
13. 7. 2006 Požár v soukromém lese u obce Březka, na místě zvaném „Sekera“. Oheň, který 
vznikl zřejmě od odhozeného nedopalku, zlikvidoval cca 300 m2 smrkového lesa.
21. 6. 2007 Požár kolničky v k. ú. obce Březka 17. Majiteli vznikla předběžná škoda požárem 
ve výši cca 5.000 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou min. 100.000 Kč. Příčinou 
vzniku požáru byl úder blesku při bouřkové činnosti.
12. 8. 2008 Požár lesa u obce Březka
28. 4. 2014 20:30 POŽÁR, LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA - Březka

Sbor se pečlivě staral o údržbu a pohotovost požární techniky a o odbornou přípravu 
svých členů. Rok 1950 byl změnou v hasičském životě. Sbory se staly výkonnými orgány 
národních výborů. Probíhala pravidelná praktická cvičení, teoretická školení a cvičení 
sborů. V roce 1951 byl dle směrnic utvořen požární sbor a tím zanikl starý název: 
Hasičský sbor. Nový zněl: Místní jednota československého hasičstva. V roce 1953 byl 
sbor přejmenován na Místní jednotu Československého svazu požární ochrany. Od té 
doby byl zaveden pro členy v požární ochraně název „požárník“. Pojem „hasič“ začalo 
být hanlivým pojmenováním. V roce 1970 se opět změnil název na Základní organi-
zaci Svazu požární ochrany. Zúčastňoval se cvičení a soutěží v rámci okrsku. Prová-
děl pravidelně ročně požární kontroly v obytných a hospodářských budovách občanů  
a spolupracoval s vedením obce při budování potřebných zařízení pro PO i pro občany. 
V roce 1990 se snad naposledy změnil název na Sbor dobrovolných hasičů a z požár-
níků se opět stali hasiči.
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Na výročních schůzích byly pravidelně prováděny volby nových funkcionářů, doklady  
o tom se však nezachovaly. Rovněž tak se měnila i členská základna. Současný výbor:

 

 
 
 

Jednotka je zařazena do kategorie JPO V. 

 
 
 
 

Po svém založení byl začleněn pod Okresní hasičskou jednotu Velké Meziříčí č. 19, obvod II. Velká 
Bíteš do r. 1949, OV ČSPO Velká Bíteš 1949-1960 a od roku 1960 byl sbor začleněn do 2. okrsku XII. 
obvodu Velká Bíteš. Od roku 1975 – 1980 SPO spadá do okrsku Velká Bíteš. V letech 1980 – 1990 
spadá pod Městský požární výbor SPO ve Velké Bíteši. Po roce 1990 opět pod okrsek Velká Bíteš

Ve vyšších funkcích hasičstva pracovali:
František Dufek; člen okrskového výboru ve Velké Bíteši 1990  
Josef Burian čp. 35; člen okrskového výboru ve Velké Bíteši 1990 - 2005
Jiří Báňa čp. 1; člen okrskového výboru ve Velké Bíteši 2000
Radek Suchánek; člen okrskového výboru ve Velké Bíteši 2005
Burian Miroslav, David Dvořáček

Výbor SDH Velká Bíteš

BLAHOPŘÁNÍ BRATRU MILANU TESAŘOVI  
K 60. NAROZENINÁM

Významného životního jubilea 60 let se 15. října letoš-
ního roku dožil velmi obětavý hasičský funkcionář bratr 
Milan Tesař. V 15 letech vstoupil do ZO SPO v Újezdu  
u Rosic. Od roku 1975 do roku 2010 pracoval v První br-
něnské strojírně Velká Bíteš, nejprve jako konstruktér  
a posléze jako referent PZF. V roce 1979 se přestěhoval do 
Velké Bíteše. Do ZO SPO Velká Bíteš přestoupil 1. 1. 1988. 
V rámci jednotky „represe“ ZO SPO pracoval jako řidič na 
GAZ 69 a vyjížděl k požárům v okolí Velké Bíteše. Účast-
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STAROSTA Burian Miroslav
VELITEL JEDNOTKY Burian Pavel
STROJNÍK Burian Václav
POKLADNÍK Koza Josef

VELITEL Burian Pavel
ZÁSTUPCE Burian Miroslav
STROJNÍK Burian Václav
ČLENOVÉ Dvořáček Petr, Koza Milan

Milan Tesař. Foto: Archiv SDH
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nil se námětových a okrskových cvičení. Účastní se brigád na úklidu a údržbě požární zbrojnice. 
Brigádnicky pracoval na stavbě nové hasičské zbrojnice. Od roku 1990 pracuje u MěV SPO Velká 
Bíteš. Každoročně se podílí na přípravě okrskové konference. Podílí se na aktivitách pořádaných 
okrskovým výborem – Reprezentační hasičský ples, taneční zábava. Byl delegátem SDH Velká 
Bíteš při výročních oslavách okolních sborů. Při významných příležitostech a životních jubileích 
navštěvuje dlouholeté zasloužilé členy našeho sboru. Na poslední cestě doprovází zemřelé členy 
sboru. 21. a 28. 3. 1999 absolvoval kurz „Nositel dýchací techniky“ na HZS Žďár nad Sázavou. 

Funkce	ve	výboru	SDH:
	 •	 Jednatel	1992	–	2002
	 •	 Člen	výboru	2003	–	dosud
Jednotka SDH podniku:
	 •	 Velitel	družstva	jednotky	Sboru	dobrovolných	hasičů	podniku	První	brněnská	stro- 
  jírna a.s. do r. 2010 a od r. 1992 do r. 2010 preventista Útvaru vnitřních služeb
Vyšší funkce:
	 •	 jednatel	MěV,	později	okrsku	Velká	Bíteš	1990	–	dosud
Jako příkladnému funkcionáři hasičského hnutí se mu dostalo ocenění:
	 •	 1.	1.	1989	Čestné	uznání	SDH
	 •	 1992	„Čestné	uznání	okresního	výboru“	OSH	Žďár	nad	Sázavou
	 •	 1.	1.	1997	Medaile	„Za	příkladnou	práci“
	 •	 16.	8.	2002	medaile	„Za	zásluhy“
	 •	 1.	1.	1998	Stužka	„Za	věrnost	–	10	let“
	 •	 14.	9.	2007	„Medaile	sv.	Floriána“
	 •	 2014	Čestné	uznání	ústředí	SH	ČMS

Vše nejlepší k Tvému životnímu jubileu Ti přeje 
Výbor SDH Velká Bíteš

SPORT

IDEÁLNÍ ČAS NA SAUNU

Začátek podzimu přináší nachlazení, chmury. Jak proti tomu bojovat? Skvělou příleži-
tostí, jak posílit celkovou imunitu našeho těla, je pobyt v sauně. Při pravidelném saunování 
se posiluje obranyschopnost těla, které pak snáze odolává nachlazení a virózám. Kromě 
detoxikace organismu uvolňuje pobyt v sauně oběhový, dýchací i kožní systém. Prohřívání 
také tlumí a uvolňuje bolesti, působí také proti nespavosti.

Sauna je také mimo jiné místem pro povídání a relaxaci. Uvolnit svaly a zklidnit mysl 
je to nejlepší, co pro sebe v dnešní uspěchané stresové době udělat. Nejen dospělí, ale také 
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děti již od 3 let mohou saunu využívat. Ovšem za předpokladu, že nás netrápí známky zá-
važného onemocnění.
Přijďte i vy si vyzkoušet blahodárné účinky sauny na vlastní kůži. Budete vítáni.
Připomeňme si pravidlo – „Ve zdravém těle – zdravý duch“!

Provoz sauny:
Pátek: ženy 17.30 – 19.30 hodin
Sobota: muži 17.00 – 20.00 hodin
Od 1. listopadu – rodinná sauna - sobota: 15.00 – 17.00 hodin
Mimo provozní dobu lze saunu objednat pro uzavřenou společnost na tel. č. 737 743 444.

Hana Holíková, za TJ Spartak

BÍTEŠSKÝ DVANÁCTIBOJ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Jak se říká, uteklo to jako voda, první ročník je za námi a známe nejlepší bítešskou dva-
náctibojařku a dvanáctibojaře. Po celý rok jsme se v pravidelných intervalech scházeli,  
abychom mezi sebou změřili síly ve dvanácti disciplínách, přičemž některé z nich jsme 
absolvovali naposledy na základní škole.

Poprvé se místní i přespolní soutěžící poznali v listopadu loňského roku na úvodní disci-
plíně - halové překážkové dráze. O měsíc později jsme obuli brusle a v novém roce jsme si 
příjemně popovídali na bowlingu. Dvanáctiboj nabýval na obrátkách. V míčovém víceboji 
jsme si ověřili zručnost, při střelbě ze vzduchové pušky zase přesnost. Zima nám trochu 
zkomplikovala harmonogram soutěží, a tak běžecké lyžování bylo nahrazeno populárním  
a nevyzpytatelným stolním tenisem. To už ale každý pošilhával po venkovních disciplínách. 
V rámci atletického duatlonu všichni poznali svoji sprinterskou rychlost a sílu v odrazové 
noze. V našem sportovním 
itineráři nemohly chybět ta-
kové rutinní aktivity jako cy-
klistika, přespolní běh nebo 
plavání. Průběžně jsme se 
také mohli připravovat na asi 
nejzrádnější disciplíny, a sice 
na vrhačský a silový trojboj. 

Během celého roku jsme 
si otestovali snad všechny 
schopnosti, kterými by měl 
disponovat správný dvanác-
tibojař. Můžeme tak směle 
říci, že nejvšestrannějšími 
sportovci v našem městě 
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jsou vítězové Bítešského dvanáctiboje :-). Těmi se pro uplynulý rok stali Hanka Macholová  
a Marek Navrátil. Oba v celkovém hodnocení ztratili minimum bodů a po právu zvítězili.  
Na stupněch vítězů je doprovodili Lenka Kristková a Jitka Havlíčková, v mužské kategorii 
Pavel Blažek a Mirek Pospíšil. Vyhlášení výsledků, ale i celý průběh soutěže se nesly ve velmi 
přátelském duchu, za což jsme jako organizátoři byli velmi rádi. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu prvního ročníku: paní Haně Holí-
kové za bezplatné poskytnutí haly TJ Spartak, pánům Gaizurovi a Kroutilovi za bezplatné 
poskytnutí ledové plochy, Markétě Velebové za pomoc s organizací atletických disciplín 
a Honzovi Tučkovi za volný vstup do posilovny. V neposlední řadě patří velký dík našim 
sponzorům: První brněnské strojírně a.s., jež nám pořídila putovní poháry, společnostem 
AG FOODS Group a. s. a Biogena CB spol. s r.o. za překrásné dárkové balíčky pro všechny 
účastníky, Lukáši Černému z Velokrámu za dárkové poukazy, stejně tak za vouchery Jirkovi 
Košťálovi z jinošovského Skiservisu,  Jirkovi Božkovi za nemalé množství proteinových ty-
činek, Květinářství Drlíčková za pěkné kytičky pro naše dvanáctibojařky, Markétě Mičkové 
za dárkové poukazy na její výrobky a Aleně Kolesové z kavárny Creative za výbornou péči 
a poskytnutí slevy na občerstvení při slavnostním vyhlášení. Během celé organizace nám 
všichni oslovení vyšli maximálně vstříc a toho si nesmírně vážíme. 

Možná se ptáte, zda dvanáctiboj bude pokračovat. Tato zpočátku zkušební soutěž si 
našla své příznivce, a tak by bylo škoda nezahájit druhý ročník. Více informací se dozvíte 
na webu bitessky12boj.webnode.cz a facebook.com/bitessky12boj.

Ondra Machola a František Drlíček

OSTATNÍ

POCHVALA SENIORKÁM – CYKLOTURISTKÁM

Zaslouženě a s potleskem.
Účast na všech výletech na kolech v průběhu roku, organizovaných v rámci činnosti 

Seniorklubu, evidujeme. Naší poslední akcí v  tomto roce byl výlet k prameni Bílého 
potoka a už tradičně na Svatou horu. A také už tradičně po návratu ze Svaté hory jsme 
společně provedli závěrečné vyhodnocení všech letošních výletů při posezení v Bud-baru 
U Staříka.

Je to každý rok stále stejné a to už jsme měli letos 14. ročník. Seniorky jsou nejlepší. Poslední 
sobotu v září, kdy jsme jeli k prameni potoka Haldy, nás bylo 19, z toho 10 seniorek a také  
5 seniorů. Najeli jsme 45 km. Pramen Haldy jsme společně označili naší tabulkou. Pokud se tam 
chcete také podívat, není to složité. Je to vpravo u silnice ze Skřinářova do Heřmanova, asi 300 
m před odbočkou k myslivně na Rohách. Na výletě jsme měli i příjemnou zastávku v Borovníku, 
kterou pro nás připravila starostka Vlaďka, která je naší věrnou cyklistkou.

28



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com 29

Naše kola odpočívají a my na ji-
ném místě také. Kde to je, jste určitě 
poznali.

V rámci činností Seniorklubu je 
cykloturistika oblíbenou aktivitou. Je 
určena nejen seniorům, ale také všem 
občanům a mládeži. Abychom se 
mohli podělit i s ostatními o příjemné 
zážitky z cest na kolech, už v Průvodci 
Bítešskem, svazek II., který vyšel  
v příloze v loňském listopadovém Zpravodaji, jsme doporučili zajímavé výlety ke smírčím 
kamenům. Po dohodě s vydavatelem Zpravodaje i letos bude Průvodce Bítešskem, sva-
zek III., věnován cykloturistice. Vyjde opět jako příloha v prosincovém Zpravodaji a bude  
o zajímavých výletech právě k pramenům našich nejbližších potoků.

Karel Smolík

JAK JSEM POTKAL SLUNÍČKA

 Nemohu za to, ale tak mně to vždy připadne, když si na tu příhodu vzpomenu. Ale od 
začátku. 

Bylo hezké nedělní srpnové odpoledne. Unaveni jsme se vraceli na kolech domů. Koli-
krát jsme už vlastně tuto dnešní cestu na Běliznu a kolem hájenky Křemelík u Hlubokého 
jeli? Když nevíme kam, volba je jasná. Je čas, kdy dozrávají ostružiny, ochutnáváme ještě 
nezralé švestky, šípky už nabírají jasně červenou barvu.

Vjíždíme do Krokočína a rozhlížíme se, kde bychom si odpočinuli, případně osvěžili. 
Zastavit stejně najednou musíme. Zvláštní situace. Před námi přes celou šířku silnice jde 
šest maminek s pěti kočárky. S tím šestým mě právě míjí tatínek. Škoda. 

Z výletu na kolech. Foto: Karel Smolík

„Zářivá sluníčka“. Foto: Karel Smolík
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Projet se nedá. Ustoupí maminky? Neustoupily. Je mi to jasné. Chtějí se pochlubit,  
jak jsou šťastné, pochlubit se svým posláním. Zastavuji a ještě na kole rychle vytahuji foto-
aparát. Příležitost, jaká se mně snad už asi nikdy nenaskytne.  Nebudou se maminky zlobit? 
Naopak. Usmívají se. Neprovokují ony snad i trochu?  Taková zářící sluníčka.

Místo k odpočinku jsme našli nedaleko před hezkou budovou. Určitě to byla dříve škola. 
Kolik takových jsme už na našich cestách na kolech minuli. Dnes to jsou hospody, prodejny, 
provozovny. Kdysi byly plné dětí.

Nekonečnou loukou, pod Košíkovem, se vracíme domů. Kola se boří do vlhké trávy, 
zrádné nenápadné stoupání, to už tady známe, nohy tady vždy bolí. Vzpomínka na nedávné 
setkání se stále vrací. Hlavou letí myšlenky: na minulost, představy o budoucnosti, o smyslu 
života. Že by dnes nohy bolely méně?

Večer sedíme na balkoně a vzpomínáme. Blíží se bouřka, tmavou oblohu občas rozzáří 
blesk. Začíná pršet. Měli jsme dnes štěstí, počasí vyšlo. Byl to hezký den.

Karel Smolík

Z ČINNOSTI SVAZU DIABETIKŮ VELKÁ BÍTEŠ V ROCE 2014  
A PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Blíží se konec roku a Územní 
organizace Svazu diabetiků Velká 
Bíteš může zamyslet nad plněním 
úkolů, které si vytýčila.

Hlavní naší činností je sezna-
movat členy s novými metodami 
léčení nemoci zvané diabetes 
mellitus (cukrovka) prostřednic-
tvím přednášek odborných lékařů 
a zdravotnických pracovníků, 
účast na rekondičních pobytech, 
kulturních a dalších akcích.

V tomto článku nelze všechny 
akce prezentovat, uvádím jen ty 

nejdůležitější z roku 2014.
V březnu zpestřili náš program záchranáři. David Dvořáček nás seznámil s prací záchra-

nářů a hlavně nám na konkrétních případech předvedl jak a kdy volat záchranku. Záchra-
náři ze Zdravotní záchranné služby ve Velké Bíteši pak ukázali vybavení sanitky, činnost 
přístrojů v sanitce a jak se provádí záchrana lidského života.

Tak jako v minulých letech jsme v květnu besedovali s MUDr. Svatoplukem Horkem. 
Vždy se jedná o nové téma. Tentokrát nás MUDr. Horek seznámil s epilepsií, vysokým 
tlakem, ischemickou chorobou srdeční, infarktem myokardu a anginou pectoris. Na závěr 
odpověděl na otázky přítomných o nebezpečí vedlejších projevů diabetu. 

Záchranářský program před kulturním domem. Foto: Archiv SDH
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Koncem května a začátkem června se uskutečnil rekondiční pobyt v hotelu Junior v Podě-
bradech. Pobytu se zúčastnilo 19 diabetiků. Během rekondičního pobytu se uskutečnily dvě 
zdravotní přednášky a samozřejmostí bylo i dietní stravování, odběry krve na glykémii a mě-
ření tlaku krve. Součástí pohybové aktivity bylo zdravotní cvičení, vycházky v okolí Poděbrad 
a okolí řeky Labe. V rámci kulturního vyžití jsme navštívili koncert na kolonádě. 

Velkým přínosem pro zdraví našich členů byla akce o dietním stravování diabetiků  
s praktickou ukázkou a ochutnávkou dietních jídel a moučníků, kterou pro nás připravili 
učitelé SOŠ Jana Tiraye Bc. Pecinová Ludmila a Bc. Kratochvíl Milan se svými žáky. Za 
vstřícný postoj k této akci děkujeme i vedení SOŠ.

A co nás ještě v tomto roce čeká?  V prosinci se sejdeme na přátelském posezení s výmě-
nou zkušeností s léčením naší choroby.

Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří podporují naši činnost: Městský úřad 
Velká Bíteš, První brněnská strojírna Velká Bíteš, Obecní úřad Osová Bítýška, Lékárna U tří 
sloupů, Jeřábkova pekárna, Mangold s.r.o., Potraviny Janda, Penzion U Raušů, Bytový textil 
Réman Jiří, TurboCar Fiker, Slovnaft Štefek, Drogerie Dana Ráčková, Květiny Bohumila 
Drlíčková.

Pavlištík Josef, předseda ÚO SD Velká Bíteš

SENIOŘI Z VELKÉ BÍTEŠE „KOMUNIKUJÍ“

Informační centrum a Klub kultury města 
Velké Bíteše, zajistilo pro seniory z Velké Bíteše 
týdenní bezplatný kurz na seznámení se s mož-
nostmi technologií III. tisíciletí. Kurz byl doto-
ván Nadací manželů Livie a Václava Klausových. 
V týdnu od 13. 10. do 17. 10. se konferenční 
místnost Klubu kultury proměnila v počítačo-
vou učebnu. Celý týden byl zaměřen na „komu-
nikaci“ nejen mezi sebou, ale na komunikaci, 
porozumění si s notebooky a internetem. 

Po týdnu již všichni ví, že s počítačem a in-
ternetem není nikdy nikdo doma sám. Snad 
nejvýstižnější je jedno poděkování od účast-
níka kurzu: „Miliony lidí touží po nesmrtel-
nosti, a přitom nevědí, co mají dělat, když v ne-
děli odpoledne prší. (Susan Ertz). Naučila jsem 
se zacházet s tím zázrakem, kterému říkáme 
počítač. Rozhodně se v neděli odpoledne nenu-
dím. Ani v jiné dny. Dohaduji se s notebookem 
a občas to není ani trochu jednoduché. Zima je 
však dlouhá. Uvidím, kdo vyhraje. …“ Foto: Silvie Kotačková

Foto: Silvie Kotačková

Společné foto na závěr kurzu.

Výuka na PC.
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Lektoři Chráněných ICT pracovišť Deep slíbili všem absolventům kurzu bezplatnou po-
moc, a to nejen na dálku, ale i další setkání naživo.  

Děkuji za pomoc všem, kdo pomohl oslovit a připravit kurz ve Velké Bíteši.
Našim skvělým absolventům, kteří se odvážili přijít, mohu jen popřát poslušné počítače 

a rychlý internet. 
Adéla Kolouchová, lektorka

BLAHOPŘÁNÍ K VÝSLEDKU

Výbor ZO KSČM blahopřeje všem kandidátům, zvoleným do Zastupitelstva města Velká 
Bíteš. Přeje jim úspěšná jednání a uvážená rozhodování. Současně děkujeme všem voličům 
za hlasy pro kandidáty KSČM jak v komunálních, tak i v senátních volbách.

ZO KSČM Velká Bíteš 

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 14/14 KONANÉ DNE 9. ČERVNA 2014 

Pokračování z minulého čísla Zpravodaje:

•	13/14/14/RM	–	rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce na pozemky v k. ú. Košíkov a obci Velká 
Bíteš, a to:
- část pozemku parc. č.144/1 – ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 84 m2 za účelem 
vybudování klidové zóny
- část pozemku parc. č. 144/1 – ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 500 m2 za účelem 
možnosti parkování návštěvníků HD Košíkov
se Sborem dobrovolných hasičů Košíkov, Košíkov, 595 01 Velká Bíteš na dobu určitou 10 let,  
s výpovědní lhůtou 1 rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
•	 14/14/14/RM	–	 rozhoduje vyloučit uchazeče DECRO BZENEC, spol. s r.o., Bzenec, U Bzinku 
1427, okres Hodonín, PSČ 696 81, IČ: 634 76 142 z účasti v zadávacím řízení „Výměna oken, dveří  
a výmalba společných prostor, Velká Bíteš“ z důvodu obsahové neúplnosti nabídky. 
Rada města rozhoduje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na základě závěru 
hodnotící komise přijmout cenovou nabídku uchazeče HZB spol. s r.o., Brno – Bosonohy, Pražská 
548/136, PSČ 642 00, IČ: 255 10 916 a uzavřít s ním předložené smlouvy o dílo na akci „Výměna oken, 
dveří a výmalba společných prostor, Velká Bíteš“ za cenu 2.607.364 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
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•	15/14/14/RM	–	rozhoduje souhlasit s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Březka ve Březce 
v domě č.p. 7, jenž je součástí pozemku parc. č. 1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2014
•	16/14/14/RM	–	rozhoduje zveřejnit záměr:
•	úplatného	převodu	bytové	jednotky	č.	280.22	(2+1)	v	1.	NP	bytového	domu,	U	Stadionu	č.p.	280,	
Velká Bíteš za min. nabídkovou cenu 850.000 Kč
•	úplatného	převodu	bytové	jednotky	č.	280.13	(2+1)	v	2.	NP	bytového	domu,	U	Stadionu	č.p.	280,	
Velká Bíteš za min. nabídkovou cenu 850.000 Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 15/14 KONANÉ DNE 23. ČERVNA 2014 
 
•	2/15/14/RM	–	schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 14/14 ze dne 9. 6. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 23. 6. 2014
•	3/15/14/RM	–	v	souladu	s	ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění, jmenuje Mgr. Blanku Gaizurovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Velká 
Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2014, podle přílohy usnesení č. 1.
Současně RM vyslovuje poděkování ředitelce Mgr. Blance Gaizurové za vzornou reprezentaci  
a vedení školy.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2014
•	4/15/14/RM	–	v	 souladu	s	ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění, jmenuje Františka Kratochvíla na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Velká 
Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2014, podle přílohy usnesení č. 2.
Současně RM vyslovuje poděkování řediteli Františku Kratochvílovi za vzornou reprezentaci a vedení 
školy.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2014
•	 5/15/14/RM	 –	 schvaluje nový obor vzdělání 23-41/M01 Strojírenství (ŠVP Řízení jakosti ve 
strojírenství) dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace 
doručené pod č.j. MÚVB/4291/14.
odpovědnost: ředitel SOŠ termín: 1. 9. 2014
•	 6/15/14/RM	 –	 rozhoduje poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč na vydání knihy Týdeník 
Velkomeziříčsko – 95 let s námi.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2014
•7/15/14/RM	–	rozhoduje	souhlasit s přijetím účelového finančního daru Mateřskou školou Velká 
Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4351/14. 
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 15. 7. 2014
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•	8/15/14/RM	–	rozhoduje souhlasit s přijetím účelového finančního daru Mateřskou školou Velká 
Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4289/14. 
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 15. 7. 2014
•	9/15/14/RM	–	rozhoduje souhlasit s přijetím účelového finančního daru Mateřskou školou Velká 
Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/422/14 a povoluje Mateřské 
škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci výjimku z počtu zapsaných dětí pro  
4 třídy na školní rok 2014/2015, a to ve dvou třídách na 28 dětí na třídu a ve dvou třídách na 25 
dětí na třídu. 
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 15. 7. 2014
•	 10/15/14/RM	 –	 rozhoduje souhlasit s opravami suterénní místnosti (školní dílny) v budově 
Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, Velká Bíteš. Opravy (výměna sklepních oken, provedení 
nové omítky a nové výmalby) budou realizovány za obvyklých podmínek, které budou stanoveny 
odborem majetkovým MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
•	11/15/14/RM	–	rozhoduje souhlasit se změnou užívání suterénní úklidové místnosti, v rámci které 
bude vybudováno bezbariérové WC v budově Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, Velká Bíteš. 
Předmětná změna užívání bude realizována v souladu s platnou legislativou a dále za obvyklých 
podmínek, které budou stanoveny odborem majetkovým MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
•	 12/15/14/RM	 –	 rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa velikosti O2 
pro osoby ZTP na přilehlém parkovišti před vchodem C domu U Stadionu 375, které se nachází na 
pozemku města parc. č. 850/1 v k. ú Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2014
•	13/15/14/RM	–	schvaluje úhradu dopravy táborového materiálu na letní tábor Prosatín dle žádosti 
Pionýrské skupiny Velká Bíteš č.j. MÚVB/4140/14. 
odpovědnost: odbor finanční termín: dle faktury
•	14/15/14/RM	–	rozhoduje poskytnout Sboru dobrovolných hasičů Košíkov finanční příspěvek ve 
výši 3.300 Kč na dětský den v Košíkově.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 7. 2014
•	15/15/14/RM	–	rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v domě Tyršova č. p. 239, Velká 
Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 7. 2014, nájemné 45 Kč/m2/měsíc, na dobu určitou 1 roku  
s tím, že si nájemce může požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude řádně plnit podmínky 
vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 6. 2014
•	 16/15/14/RM	 –	 rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Ing. Jaroslav Vaňatka, 
Vrchlického sad 1893/3, Brno na výměnu vodoměrů v objektech ve vlastnictví a správě města 
Velká Bíteš za cenu 478 Kč na výměnu jednoho vodoměru v domech s vodoměry ve společných 
prostorách a za cenu 528 Kč na výměnu jednoho vodoměru v domech s vodoměry v bytech, 
případně provozovnách. Současně Rada města Velká Bíteš rozhoduje výměnu vodoměrů u této 
firmy objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
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•	17/15/14/RM	–	rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina předloženou smlouvu o poskytnutí dotace na 
akci: „Modernizace hygienického zařízení MŠ U Stadionu, Velká Bíteš.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 7. 2014
•	18/15/14/RM	–	rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 12 o velikosti 1+0 v ZŠ na ulici 
Sadová č.p. 579, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou do 31. 8. 2015 s tím, že si může 
nájemce požádat o prodloužení nájemní smlouvy, která může být prodloužena za podmínky, pokud 
ZŠ nebude tento byt potřebovat pro svoje účely.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM spol. s r.o. termín: 15. 8. 2014
•	19/15/14/RM	–	rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 421/7 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 52 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 7. 2014
•	 20/15/14/RM	 –	 doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost o úplatný převod 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 83/519 na pozemku parc. č. 1039 – lesní pozemek o výměře 90 
m2 a na části pozemku parc. č. 1056 - lesní pozemek o výměře 410 m2 oba v k. ú. Níhov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 8. 2014
•	 21/15/14/RM	 –	 rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo č. 254/2014, jejímž předmětem je 
osazení vodoměru, tlakové zkoušky vod. přípojky a prověření funkčnosti zemního uzávěru u 
nebytového prostoru v místní části Košíkov. Dále RM pověřuje vedoucího odboru majetkového 
Ing. Ladislava Radu k uzavírání stejného typu smluv s VODÁRENSKOU AKCIOVOU 
SPOLEČNOSTÍ, a.s. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
•	 22/15/14/RM	 –	 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít předloženou Smlouvu 
o spolupráci a o uzavření budoucích smluv kupních a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti se 
společností NIMIRU, spol. s r.o., Stamicova 2493, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 252 76 387.
odpovědnost: starosta termín: 14. 7. 2014
•	23/15/14/RM	–	rozhoduje souhlasit s přijetím účelového finančního daru Mateřskou školou Velká 
Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4459/14. 
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 15. 7. 2014
•	24/15/14/RM	–	rozhoduje v rámci veřejné zakázky na služby malého rozsahu na dlouhodobý úvěr na 
20 mil. Kč na základě závěru hodnotící komise přijmout cenovou nabídku uchazeče Komerční banka, 
a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 453 17 054 a doporučuje zastupitelstvu města uzavřít 
s ním smlouvu o přijetí úvěru na částku 20 mil. Kč na profinancování výkupu pozemků v lokalitě 
Babinec a přilehlých lokalitách pro plánovanou výstavbu rodinných domů a zřízení inženýrských sítí 
dle přiloženého návrhu. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 7. 2014
•	 25/15/14/RM	 –	 doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu rozpočtu roku 2014 dle 
rozpočtového opatření města č. 7/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 7. 2014
•	26/15/14/RM	–	rozhoduje	zveřejnit	záměr	směny	části	pozemku	parc.	č.	47/1	–	trvalý	travní	porost	
o výměře cca 10 156 m2 v k. ú. Ludvíkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2014
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•	27/15/14/RM	–	rozhoduje přijmout cenovou nabídku na vyhotovení ÚPD Změny č. 7 ÚP města 
Velká Bíteš předloženou Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční 
kancelář, Zavřená 32, 634 00 Brno a současně rozhoduje uzavřít příslušnou smlouvu o dílo s tím, že 
celková cena díla bude činit 174.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16. 7. 2014
•	 28/15/14/RM	–	doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně nabýt nemovitosti v k. ú. 
Velká Bíteš, a to:
•	pozemek	parc.	 č.	1353	–	zastavěná	plocha	a	nádvoří	o	výměře	368	m2	včetně	 stavby	 rodinného	
domu č. p. 138
•	pozemek	parc.	č.	1354	–	zahrada	o	výměře	298	m2

do vlastnictví města Velká Bíteš za požadovanou kupní cenu 3.500.000 Kč. Náklady spojené s vkladem 
KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 7. 2014
•	29/15/14/RM	–	rozhoduje zveřejnit záměr poskytnout jako výpůjčku nebytové prostory v objektu 
na ul. Jihlavská č. p. 623 ve Velké Bíteši sestávající ze 3 místností a WC, o celkové podlahové ploše 
54,3 m2 a část pozemku parc. č. 2992 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 530 m2 v k. 
ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2014
•	30/15/14/RM	–	rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 773 – zahrada o výměře 
cca 89 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 16/14 KONANÉ DNE 7. ČERVENCE 2014 
 
•	2/16/14/RM	–	schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 15/14 ze dne 23. 6. 2014.
odpovědnost: rada města termín:  7. 7. 2014
•	3/16/14/RM	–	rozhoduje  souhlasit s  umístěním a provedením stavby „Velká Bíteš – rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu ul. Lánice“ na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 668, 3008/2 a 3008/3,  
vše v k. ú a obci Velká Bíteš, včetně jejich užívání v rozsahu  stavby. Současně RM  rozhoduje uzavřít 
se Svazem vodovodů a kanalizaci Žďársko v této věci předloženou smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 7. 2014
•	4/16/14/RM	–	rozhoduje schválit předložené znění zadávací dokumentace veřejné zakázky „MŠ 
Lánice č. p. 300, Velká Bíteš – II. ETAPA.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 7. 2014
•	5/16/14/RM	–	rozhoduje schválit složení komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „MŠ 
Lánice č. p. 300, Velká Bíteš – II. ETAPA “ takto:
Členové: Ing. Pavel Bednář, Ing. arch. Petr Ondráček, Ing. Martin Raus a současně rozhoduje schválit 
složení hodnotící komise této veřejné zakázky takto:
Členové komise: Ing. arch. Petr Ondráček, Mgr. Hana Sedláková, Ing. Pavel Bednář, 
Ing. Jana Švecová, Ing. Milan Vlček
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Náhradníci komise: Jiří Rauš, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Miloš Zduba, MBA, Ing. Tomáš Pelán, 
Vnislav Kuda.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 7. 2014
•	6/16/14/RM	–	rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce 
Masarykova náměstí – jih“ se zhotovitelem ATIKA – LYSÝ,  s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČ: 607 32 610, kterým se rozšiřuje předmět plnění, navyšuje cena díla a prodlužuje dílčí 
termín dokončení a zprovoznění díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 7. 2014
•	 7/16/14/RM	 –	 rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce 
Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno a.s., Olomoucká 174, 627 
00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým upravuje předmět plnění, snižuje cena díla a prodlužuje doba dokončení díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 7. 2014
•	9/16/14/RM	–	rozhoduje uzavřít dohodu o provedení práce s Ing. Aloisem Koukolou, CSc., na 
sepsání kroniky města za rok 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2014
•	10/16/14/RM	–	rozhoduje revokovat usnesení č. 26/6/14/RM ze dne 10. 3. 2014 spočívající v tom, 
že se původní znění:
„RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 144/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře cca 83 m2 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš.“ nahrazuje novým zněním:
RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 144/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 108 m2 v k.ú. Košíkov a obci Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
•	11/16/14/RM	–	rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1180/61 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
•	12/16/14/RM	–	rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 1180/76 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2

- parc. č. 1180/77 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
•	13/16/14/RM	–	rozhoduje	zveřejnit	záměr	úplatného	převodu	pozemků	v	k.ú.	Březka	u	Velké	Bíteše	
a obci Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 82 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 138 m2

- parc. č. 83 – zahrada o výměře 408 m2

- parc. č. 84 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
•	14/16/14/RM	–	rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 1339/16 – 
orná půda o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
•	15/16/14/RM	–	rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 2219 – ostatní 
plocha, sport a rekreační plocha o výměře cca 610 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
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•	16/16/14/RM	–	rozhoduje uzavřít dohodu o spolupráci s Diecézní charitou Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260, jejímž předmětem je umístění kontejnerů na textil a obuv na 
pozemcích města Velká Bíteš.
odpovědnost: místostarosta termín: 31. 7. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 17/14 KONANÉ DNE 21. ČERVENCE 2014 

•	 2/17/14/RM	 –	 bere	 na	 vědomí, že společnost Terra Group Investment, a.s. v zastoupení pana 
Eduarda Rovenského bude v prostorách Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš nabízet občanům služby v oblasti energetiky.
odpovědnost: rada města termín: 21. 7. 2014
•	3/17/14/RM	–	schvaluje	text zápisu ze schůze rady města č. 16/14 ze dne 7. 7. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 21. 7. 2014
•	 4/17/14/RM	–	 rozhoduje přijmout od firmy OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno předloženou 
cenovou nabídku ve výši 99.904,64 Kč bez DPH za pokládku obrubníků a zřízení dešťové vpusti  
v ulici Za Loukama ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
•	5/17/14/RM	–	schvaluje vyřazení DDHM z majetku města Velká Bíteš dle návrhu odboru správního.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 7. 2014
•	6/17/14/RM	–	rozhoduje uzavřít  smlouvu na zajištění udělení atestů pro dlouhodobé řízení ISVS 
se společností Redakce ISVS.CZ, Jaromír Soldát, Nečova 1053/8, 143 00 Praha 4, IČO: 63956438.
odpovědnost: informatik termín: 31. 8. 2014
•	7/17/14/RM	–	rozhoduje uzavřít smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí dotací: FV00870.0097, 
FV00870.0098, FV00870.0100 a FV00871.0004 z Fondu Vysočiny.
odpovědnost: starosta termín: 22. 7. 2014
•	8/17/14/RM	–	rozhoduje přijmout předložené rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Přírodní 
zahrada mateřské školy ve Velké Bíteši aneb „Příroda na dosah“.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
•	9/17/14/RM	–	rozhoduje přijmout cenovou nabídku na výměnu vchodových dveří kulturního 
domu v Ludvíkově za cenu 25.677 Kč bez DPH a uzavřít se zhotovitelem HZB spol. s r.o., Brno 
– Bosonohy, Pražská 548/136, PSČ 642 00, IČ: 255 10 916 předložené dodatky ke smlouvám na 
akci „Výměna oken, dveří a výmalba společných prostor, Velká Bíteš“, kterými se snižuje cena 
díla o výmalby společných prostor a navyšuje cena díla o výměnu dveří v Kulturním domě  
v Ludvíkově. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
•	10/17/14/RM	–	rozhoduje	v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na základě 
závěru hodnotící komise  přijmout cenovou nabídku uchazeče “David“ spol. s r.o., Lánice č.p. 311, 
595 01 Velká Bíteš, IČ: 155 45 130 a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo na akci „Modernizace 
hygienického zařízení MŠ U Stadionu, Velká Bíteš“ za cenu 218.907 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
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•	11/17/14/RM	–	rozhoduje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na základě 
závěru hodnotící komise přijmout cenovou nabídku uchazeče RÖSSLER–STAVITELSTVÍ s.r.o., 
č.p. 74, 594 51 Horní Libochová, IČ: 293 74 324 a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo na 
akci „Oprava střech a doplnění tepelné izolace bytových domů v ulici Návrší, Velká Bíteš“ za cenu 
1.775.592 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2014
•	12/17/14/RM	–	rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš 
spol. s r.o. na odstranění stavby – „Víceúčelový objekt Vlkovská, Velká Bíteš“ na pozemku parc. č. st. 
772 v kat. ú. Velká Bíteš za cenu 122.901,92 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2014
•	13/17/14/RM	–	rozhoduje vyhovět žádosti Mgr. Strašáka o provedení stavebních prací v budovách 
základní školy a pověřuje odbor majetkový přípravou stavebních úprav. Současně rada města 
rozhoduje přijmout cenovou nabídku na vybavení školní kantýny ZŠ Sadová gastro zařízením za cenu 
81.590 Kč bez DPH
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2015
•	14/17/14/RM	–	bere	na	vědomí sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru školství, mládeže 
a sportu k rozhodnutí o souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga v Základní škole Velká Bíteš, 
příspěvková organizace ze dne 14.07.2014 a rozhoduje požádat ředitele Základní školy Velká Bíteš, 
příspěvková organizace o  financování činnosti tohoto asistenta pedagoga z provozních prostředků 
školy. Dále žádá a o předložení plánu čerpání finančních prostředků na činnost asistentů do konce 
roku 2014 pro další případná opatření.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31. 8. 2014
•	 15/17/14/RM	 –	 rozhoduje žádosti Mgr. Anny Kopáčkové o uplatnění půlroční 50% slevy na 
nájemném za nebytový prostor číslo 101 v domě č.p. 5 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši 
nevyhovět.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
•	 16/17/14/RM	 –	 rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Energy Benefit Centre a.s., 
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Petřiny na zpracování energetického auditu, částí projektové 
dokumentace nezbytných k podání žádosti o dotaci a kompletní administraci žádosti o dotaci z OPŽP 
na budovy ZŠ Sadová, ZŠ Tišnovská, polikliniky a domova důchodců na ul. Tyršova ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2014
•	 17/17/14/RM	 –	 rozhoduje v rámci již schválené výměny vodoměrů v domech, které vlastní  
a spravuje město, objednat také dodávku radiomodulů (za cenu 670 Kč bez DPH/1ks) pro radiový 
způsob odečtu dat k novým vodoměrům v bytových jednotkách domů č.p. 14, 249, 250, 259, 475  
a 548.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
•	18/17/14/RM	–	rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „SOŠ Jana 
Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš, půdní vestavba a stavební úpravy“ se zhotovitelem KROS – stav, 
a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se rozšiřuje předmět plnění a navyšuje 
cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 4. 8. 2014
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•	19/17/14/RM	–	rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
28.2.2006 uzavřené mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Českou spořitelnou, a.s. jako 
nájemcem ve znění Dodatku č.1 ze dne 29.11.2010, jejímž předmětem je pronájem prostor za účelem 
provozování pobočky banky v budově č.p.7 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši, na pozemku parc. 
č. 155/1 v k.ú. Velká Bíteš, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
•	20/17/14/RM	–	rozhoduje neposkytnout finanční příspěvek žadateli STŘED, o.s.,  Mládežnická 
229, 674 01 Třebíč.
odpovědnost: rada města termín: 21. 7. 2014
•21/17/14/RM	–	 rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č.1853 – zahrada  
o výměře 211 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 8. 2014
•	22/17/14/RM	–	bere	na	vědomí přehled vydaných parkovacích karet dle nařízení města č. 2/2013 
od 1. 6. 2013 do 8. 7. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 21. 7. 2014
•	23/17/14/RM	–	rozhoduje propachtovat pozemky v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, a to:
- parc. č. 292/1 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1 442 m2

- parc. č. 286 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1 273 m2

Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci, 595 01 Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 1 rok a za pachtovné 2.000 Kč/rok s tím, že ve smlouvě bude uveden závazek MRS k opravě 
stavidla a hráze.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 8. 2014
•	24/17/14/RM	–	rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 295/6 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře cca 25 m2 v k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše a v obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 8. 2014
•	25/17/14/RM	–	rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu částí pozemků v k. ú. Velká Bíteš, a to:
- části pozemku parc. č.1186/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 (dle GP č. 2131-
9/2014 nově oddělená parcela č.1186/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2)
- části pozemku parc. č.1194/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 m2 (dle GP č. 2131-
9/2014 nově oddělená parcela č.1194/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2)
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 8. 2014
•	26/17/14/RM	–	rozhoduje poskytnout SDH Velká Bíteš příspěvek ve výši 10.000 Kč  na dopravu 
historické techniky, výrobu informačních cedulí a propagačních materiálů, IV. ročníku největšího 
setkání požárních automobilů a jejich osádek v ČR, které se uskuteční na letišti v Přibyslavi ve dnech 
29. – 31. 08. 2014.
odpovědnost: odbor správní, odbor finanční termín: 31. 7. 2014
•	27/17/14/RM	–	rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 03-14-05 na zadávací řízení 
akce  „Stavební úpravy a půdní vestavba SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš“ s Příkazníkem 
Energy Benefit Centre o.p.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 27938808, kterým se mění číslo účtu 
Příkazníka.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 4. 8. 2014
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•	28/17/14/RM	–	rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 1. 2008 s AgroZáblatí, 
a.s., se sídlem v Záblatí č. 63, 594 53 Osová Bítýška.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 8. 2014
•	29/17/14/RM	–	rozhoduje uzavřít smlouvu o rozúčtování služeb (tepla, vody, elektřiny) a odečtech 
bytových a nebytových vodoměrů a měřičů tepla  s firmou  THERA ENERGO, spol. s r.o, Křenová 
479/71, 602 00 Brno v uvedených domech: Masarykovo náměstí č.p. 5, 7, 14, 65, 67, 84, 85, Návrší 
č.p. 249, 250, 259, U Stadionu  č.p. 276, 277, 281, 283, 548, 475, Tyršova č.p. 239, Družstevní č.p. 584, 
Lánice č.p. 300, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2014
•	30/17/14/RM	–	schvaluje platový výměr Františka Kratochvíla, ředitele Základní umělecké školy, 
Velká Bíteš,  Hrnčířská 117, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 1. 8. 2014
•	31/17/14/RM	–	schvaluje platový výměr Mgr. Blanky Gaizurové, ředitelky Základní školy Velká 
Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 1. 8. 2014
•	 32/17/14/RM	 –	 rozhoduje souhlasit s uzavřením předložené Smlouvy o zřízení služebnosti se 
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.
odpovědnost: rada města termín: 1. 8. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 18/14 KONANÉ DNE 28. ČERVENCE 2014 

•	2/18/14/RM	–	schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 17/14 ze dne 21. 7. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 28. 7. 2014
•	3/18/14/RM	–	rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce 
Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno a.s., Olomoucká 
174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se upravuje předmět plnění a zvyšuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 7. 2014
•	4/18/14/RM	–	rozhoduje uzavřít smlouvu o realizaci jednorázového webového řešení pro Městské 
muzeum ve Velké Bíteši s Ing. Alešem Janouškem, Lesní 2119/17, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 68062206.
odpovědnost: informatik termín: 15. 8. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 19/14 KONANÉ DNE 11. SRPNA 2014 

•	2/19/14/RM	–	schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 18/14 ze dne 28. 7. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 11. 8. 2014
•	3/19/14/RM	–	rozhoduje nevyhovět žádosti Anděly Dvořáčkové, kadeřnictví, Masarykovo nám. 84, 
Velká Bíteš a Mgr. Anny Kopáčkové, SALOME, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš o slevu z nájemného 
a pověřuje p. starostu sdělením stanoviska žadatelkám k uvedené záležitosti.
odpovědnost: starosta termín: 31. 8. 2014
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•	4/19/14/RM	–	bere	na	vědomí stížnost na rušení nočního klidu v prostoru restauračního zařízení 
Sportbar Klíma na ulici Tyršova ve Velké Bíteši podanou dne 29. 7. 2014 a rozhoduje předat oznámení 
přestupku k vyřízení odboru správnímu MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 29. 8. 2014
•	 5/19/14/RM	–	 rozhoduje	 souhlasit s přijetím účelového věcného daru Mateřskou školou Velká 
Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/5437/14.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 8. 2014
•	6/19/14/RM	–	rozhoduje souhlasit s přijetím účelového věcného daru a s technickým zhodnocením 
budovy Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/5637/14. Dále 
RM bere na vědomí informace ředitele ZŠ o výměně zámků dveří v kabinetech, o výsledku kontroly 
provedené Moravským zemským archivem dne 25. 6. 2014 a o jednání o přestupku ve věci napadení 
učitelky se závěrem řízení: ředitel se neuznává vinným a řízení se zastavuje.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31. 8. 2014
•	 7/19/14/RM	–	 doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku Informačnímu centru  
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace ve výši 45.000 Kč na zajištění návštěvy 
prezidenta ČR ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2014
•	 8/19/14/RM	 –	 rozhoduje poskytnout jako výpůjčku pozemky ve vlastnictví města Velká Bíteš na 
Masarykově náměstí ve Velké Bíteši včetně dvorních traktů Informačnímu centru a Klubu kultury Města 
Velké Bíteše, příspěvkové organizaci za účelem uspořádání a organizace kulturních akcí „Oslavy 600. výročí 
založení nejstarší městské knihy“ a „Tradiční bítešské hody 2014“ na dobu určitou od 5. 9. 2014 do 17. 9. 2014.
odpovědnost: starosta termín: 31. 8. 2014
•	9/19/14/RM	–	v	působnosti	valné	hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
bere na vědomí zápis z 2. zasedání dozorčí rady TS  ze dne 20. 6. 2014 a schvaluje:
1. odprodej nepoužívaného majetku dle znaleckých posudků s tím, že jednatel předloží k odsouhlasení 
způsob prodeje
2. poskytnutí sponzorského daru pro ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 ve výši 30 tis. Kč
3. změnu plánu investic pro rok 2014 spočívající v zakoupení ocelové haly. 
odpovědnost: jednatel termín: průběžně
•	10/19/14/RM	–	schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření města č. 8/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2014
•	11/19/14/RM	–	rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 3+1 v bytovém domě 
č.p. 239 na ul. Tyršova, Velká Bíteš, o 1 rok od 01.10.2014.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 9. 2014
•	12/19/14/RM	–	rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti 2+KK v bytovém 
domě č.p. 239 na ul. Tyršova, Velká Bíteš, o 1 rok od 1. 11. 2014.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 10. 2014
•	13/19/14/RM	–	rozhoduje uzavřít dodatek č.1 s příkazníkem, Energy Benefit Centre a.s., Křenova 
438/3, 162 00 Praha 6, k příkazní smlouvě na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Lánice 300, 
Velká Bíteš“, kterým se snižuje cena služeb na 177.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2014
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•	 14/19/14/RM	 –	 rozhoduje uzavřít dohodu č.1 s poskytovatelem dotace, SFŽP ČR, kterou se 
upravuje technická a finanční příloha k rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Přírodní zahrada 
Mateřské školy ve Velké Bíteši aneb „Příroda na dosah“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2014
•	15/19/14/RM	–	rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 7 ve Velké Bíteši, Návrší č.p. 250  
na dobu neurčitou od 1. 9. 2014.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 8. 2014
•	16/19/14/RM	–	bere	na	vědomí porovnání daňových příjmů města za 1. až 6. měsíc roků 2010 až 2014.
odpovědnost: rada města termín: 11. 8. 2014
•	17/19/14/RM	–	rozhoduje poskytnout obci Ořechov finanční příspěvek na slavnostní vyhlášení 
Vesnice roku 2014 Kraje Vysočina ve výši 5.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2014
•	18/19/14/RM	–	rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1 o velikosti 2+1 v ZŠ na ulici 
Sadová, č.p. 579 ve Velké Bíteši. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou 1 roku do 31. 8. 2015 s tím, 
že si může nájemce požádat o prodloužení nájemní smlouvy za podmínky, pokud ZŠ nebude tento 
byt potřebovat pro svoje účely.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM, spol. s r.o. termín: 31. 8. 2014
•	19/19/14/RM	–	rozhoduje na základě žádosti Mgr. Gaizurové, ředitelky Základní školy Velká Bíteš, 
Tišnovská 116, příspěvkové organizace souhlasit s realizací projektu „Kvetoucí zahrada“ v rámci 
výzvy Nadace Partnerství Brno na pozemcích parc. č. 1215 a 1216 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2014
•	20/19/14/RM	–	schvaluje vyřazení majetku z evidence v domově důchodců a domě s pečovatelskou 
službou dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/5918/14.
odpovědnost: ředitel polikliniky termín: 30. 9. 2014
•	21/19/14/RM	–	rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt 
č.11 o celkové ploše 65,55m2 v 5. podlaží budovy č.p.579 na ulici Sadová ve Velké Bíteši, na pozemku 
parc. č. 1339/8 v k. ú. Velká Bíteš, ke dni 31. 8. 2014 za podmínky, že před podpisem této dohody 
budou vypořádány všechny závazky nájemce vůči pronajímateli.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
•	 22/19/14/RM	 –	 rozhoduje poskytnout nájemci bytu č. 201, na adrese: U Stadionu 281, Velká 
Bíteš, slevu po dobu, kdy nebude moci byt v důsledku jeho probíhající sanace/obnovy po havárii 
vodovodu užívat (maximálně po dobu tří měsíců). Dále rada města rozhoduje bezplatně poskytnout 
volný nebytový prostor č. 101 v budově č.p. 67 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši paní Pavlíně 
Nehybové k uskladnění nábytku po dobu obnovy bytu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
•	23/19/14/RM	–	doporučuje zastupitelstvu města uzavřít s nájemcem bytu č. 1 v domě č. p. 67 na 
Masarykově náměstí ve Velké Bíteši předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO 
SPLÁCENÍ.
Uzavření uvedené dohody je podmíněno řádným zaplacením nájemného za červenec a srpen 
letošního roku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
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•	 24/19/14/RM	 –	 rozhoduje na základě žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,  U Stadionu 538, 
příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/5940/14 souhlasit s:
1. převedením finančních prostředků ve výši 30.000 Kč z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 
hospodářského výsledku do fondu investičního
2. pořízením zahradního altánu pro děti
3. navýšením provozního rozpočtu v rámci rozpočtového opatření o 30.000 Kč.
odpovědnost: ředitelka MŠ, odbor finanční termín: 31. 8. 2014
•	25/19/14/RM	–	rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, 
Velká Bíteš, půdní vestavba a stavební úpravy“ se zhotovitelem KROS – stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 
657, kterým se rozšiřuje předmět plnění, navyšuje cena díla a prodlužuje termín dokončení díla do 28. 8. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 18. 8. 2014
•	26/19/14/RM	–	rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku firmy Silniční projekt spol. s r.o., Šumavská 
31, 602 00 Brno ve výši 110.000 Kč bez DPH za zpracování PD pro UR na akci  „Rekonstrukce ulice Na Valech ve 
Velké Bíteši“. Současně RM rozhoduje podepsat předložený návrh smlouvy o dílo na tuto akci.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
•	 27/19/14/RM	 –	 rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o poskytnutí digitálních map  
s poskytovatelem městem Velké Meziříčí a následně uzavřít předloženou Smlouvu o poskytnutí 
digitálních map s uživatelem Ing. arch. Alenou Košťálovou, Zavřená 32, 634 00 Brno, IČ: 146 32 161.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31. 8. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 20/14 KONANÉ DNE 25. SRPNA 2014 
 
•	2/20/14/RM	–	schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 19/14 ze dne 11. 8. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 25. 8. 2014
•	3/20/14/RM	–	rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1 ve Velké Bíteši, U Stadionu 280 
na dobu neurčitou od 1. 10. 2014.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM, spol. s r.o. termín: 30. 9. 2014
•	4/20/14/RM	–	bere	na	vědomí přehled přijatých úvěrů městem Velká Bíteš zpracovaný odborem finančním.
odpovědnost: rada města termín: 25. 8. 2014
•	5/20/14/RM	–	schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření města č. 9/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2014
•	6/20/14/RM	–	rozhoduje v rámci podlimitní veřejné zakázky „MŠ Lánice č. p. 300, Velká Bíteš 
– II. etapa“ vybrat k plnění veřejné zakázky uchazeče Kros STAV a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno,  
IČ 26227657 a uzavřít  s ním předloženou smlouvu o dílo.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit uchazeče č. 2 -  Esox, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 
Brno, IČ: 00558010; uchazeče č. 4 - INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské 
Budějovice, IČ: 48531235 a uchazeče č. 5 - Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 27721043 
z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „MŠ Lánice č. p. 300, Velká Bíteš – II. etapa“  
v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014 pokračování v příštím čísle Zpravodaje

44
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INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Nabízím jednoduchý přivýdělek v realitní činnosti, více info na tel. č. 777 824 822.

Koupíme, vykoupíme rodinný dům, byt, chatu, pole, louku, les, tel. č. 773 777 775.

Koupím ve Velké Bíteši byt o velikosti 2+1, 3+1 v OV. Může být i k rekonstrukci. Finance 
zajištěny. Tel.: 732 814 180.

Komerční sdělení / Inzerce

SLUŽBY:
 

•  péče o pleť
•  masáže obličeje a dekoltu
•  mikromasáž očního okolí
•  úprava obočí
•  barvení řas a obočí
•  depilace  horního rtu a brady, nohou, rukou
•  líčení denní, večerní
•  manikúra a pedikúra
 

Pracuji s kosmetikou For life and Madaga.

OTEVÍRACÍ DOBA:

PO o9:oo – 18:oo
ÚT o9:oo – 18:oo
ST o9:oo – 18:oo
ČT o9:oo – 18:oo
PÁ o9:oo – 18:oo
SO, NE - dle domluvy

Karlov 82, Velká Bíteš

Eva Přerovská
Telefon: 723 191 284

e-mail: eva.prerovska@atlas.cz

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.

Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154,  tel.: 566 789 311,  

Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 

Uzávěrka pro prosinec 2014: 17. listopadu 2014. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Komerční sdělení / Inzerce

V Zálesné Zhoři nabízíme exluzivně prodej RD 3+1+jídelna, ZP a nádvoří 1345 m2, předzahrádka 100 

m2, zahrada za domem 380 m2 + 172 m2. Ve dvorním traktu stodola, přístavby z r. 1995 vhodné na 

výrobu, opravnu, dílny. Dále původní hospodářská stavení, garáž, udírna. IS: elektřina 380/220 V, studna 

i na pitnou vodu, ohřev vody bojler, septik, nový automatický kotel na tuhá paliva.  

Cena 1.490.000,- Kč a provize RK

           605-258-143 | rk.mrazova@email.cz
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Nový panelák ve 
Velké Bíteši? (2) 

Pokračování z minulého čísla. 
Další informace o novém bytovém domu 

v lokalitě U Stadionu od Ing. Josefa Netíka - 
ředitele firmy S.O.K. stavební, s.r.o. 

V minulém čísle Zpravodaje jste osvětlil, 
co Vás vedlo tomuto developerskému 
projektu, a jaká je podstata prefa bytového 
domu nové generace.  

Mohli bychom se dozvědět, v čem 
spočívá vylepšení? 

Nevzali jsme projekt starého panelového 
domu se snahou vylepšovat ho. Začali jsme 
z čistého stolu vývojem montovaného domu 
z kompletizovaných prefa dílců. Filozofie 
vývoje byla založena na sladění 3 základních 
momentů: dodržení dnešních normových 
požadavků na stavby pro bydlení, nesnižovat 
současný standard moderního bydlení 
a možnost uplatnění  prefa technologie. Máme 
za to, že záměr se podařil, a díky tomu 
můžeme nabídnout byty za dostupnou cenu 
a to při velmi pěkném standardu vybavení. 

 
V čem vnímáte navýšení standardu oproti 

stávajícím a rekonstruovaným panelovým 
domům? 

Nebudu popisovat kvalitu povrchů nebo 
přesnosti konstrukcí. Komfort bydlení 
z hlediska akustiky jsem již částečně zmínil 
minule, snad pro doplnění, je montováno 

speciální „tiché“ kanalizační potrubí 
v instalačních šachtách, měkké a odolné 
povrchy podlah společných chodeb i zvukově 
pohltivý podhled v garážích.  

V domě je plnohodnotný moderní výtah 
renomovaného výrobce ThyssenKrupp 
s nerezovými dveřmi, vstupní domovní dveře 
z  odolného hliníkového profilu oproti běžně 
dodávaným plastovým, fasáda je zateplená 
včetně suterénu. 

V bytech jsou osazeny dveře s obložkovými 
zárubněmi, moderní programovatelné 
vypínače světel a zavedena kabeláž internetu. 

V sociálním zázemí bytů najdete například 
závěsné WC a keramické dlažby a obklady, 
odvětrávání koupelny oddělené od 
kuchyňských digestoří. 

Navíc pro zájemce máme připravený výběr 
z několika druhů podlahovin, obkladů, dlažeb, 
zařizovacích předmětů a typů dveří. 

 
Co myslíte cenovou dostupností? 

Naším cílem je nabídnout bydlení levněji, 
než u zděného bytového domu. Cenovou 
dostupnost vnímáme jako výsledek celkového 
posouzení těchto parametrů: velikost bytu, 
cena bytu, užívaný standard a provozní 
náklady na bydlení.  

Zatímco velikost, cena a standard jsou 
zřejmé, provozní náklady jsou širší 
problematika, než se běžně uvažuje. 

Náklady na vytápění bytů redukuje dobré 
zateplení domu. Teplá voda je připravována v  
moderní výměníkové stanici, a  dobře 
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izolované potrubí minimalizuje ztráty v rozvodu 
k bytům. 

Mnoho lidí, ale už nevnímá, že významným 
provozním nákladem může být platba do 
fondu oprav. U našeho nového bytového 
domu se stanovuje jen minimální měsíční 
platba.  

Naproti tomu u bytových domů po 
rekonstrukci, kde došlo k výměně oken, 
zateplení a případné výměně výtahu dochází 
běžně u majitele bytu o velikosti 50m2 
k navýšení platby do fondu oprav až 1.000,- 
Kč měsíčně po dobu až 20 let na splácení 
úvěru revitalizace domu. To je jakýsi skrytý 
náklad na provozování, který čeká všechny 
stávající bytovky. Z tohoto pohledu už je 
zajímavější porovnávat cenu bytu 
v novostavbě s ohledem na to, jaký standard 
vybavení a pohodu bydlení kupujete. 

Jak veliké byty budou v novém domě? 
Celkem je v domu 16 bytů a zájemci najdou 

4 typy velikostí. V každém podlaží je 1x 
garsonka (30,5m2), 2x 2+KK (41,3 a 42,1m2) 
a 1x 3+KK (73,6m2). Každý byt má lodžii, byt 
3+KK dokonce dvě lodžie. 

A co k příslušenství k bytům
K bytu náleží sklepní kój

mimochodem i kočárkárna, úklidová místnost 
a výměníková stanice.  

V suterénu je 5 samostatných garáží 
s propojovacími dveřmi do chodby suterénu, 
kde je i stanice výtahu. Je tak možné dojet 
domů „suchou nohou“. Garáže nabízíme ke 
koupi majitelům bytů v domě.
Kdy bude možné prohlédnout si osobně 
jednotlivé byty? 
Připravujeme den otevřených dveří, a to na 
dobu, kdy bude stav
návštěvu zájemců připraveno.

Do té doby umožníme jednotlivým majitelům 
již zakoupených bytů, aby si prohlédli svůj byt 
a měli pak lepší představu při objednání 
volitelných prvků a zařízení bytu. 

 
Bližší informace nejen o cenách bytů 

a garáží, popisů standardů
ale i o plánovaném dni otevřených dveří 
získáte na webových stránkách, nebo 
telefonickým dotazem. 

 
 

 
 

 

tel.: 602 743

www.velkabites.sok.cz

příslušenství k bytům? 
sklepní kóje v suterénu, kde je 
kočárkárna, úklidová místnost 
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Připravujeme den otevřených dveří, a to na 
dobu, kdy bude staveniště na takovou 
návštěvu zájemců připraveno. 

Do té doby umožníme jednotlivým majitelům 
již zakoupených bytů, aby si prohlédli svůj byt 
a měli pak lepší představu při objednání 
volitelných prvků a zařízení bytu.  
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743 950 

www.velkabites.sok.cz 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

Charitní ošetřovatelská služba  
 
 

Charitní ošetřovatelská služba je nejdéle fungující zařízení 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Zahájila svůj provoz roku 1993 ve Žďáře nad 
Sázavou a od roku 2002 má svoji pobočku též ve Velkém Meziříčí. V současné době 
je tato terénní zdravotní služba poskytována na téměř celém území žďárského 
okresu, též ve Velké Bíteši a jejím okolí. Pacienti jsou ošetřováni v domácím 
prostředí na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými 
příslušníky, nepřetržitě sedm dní v týdnu. Cílem služby je zkrácení hospitalizace 
pacientů ve zdravotnických zařízeních. 
 
Zdravotní sestry poskytují odbornou zdravotní péči (aplikace léků, odběr biologického 
materiálu, prevence a ošetření kožních lézí apod.), ošetřovatelskou rehabilitaci, 
sledování základních životních funkcí, pohybovou aktivizaci, dechová cvičení, 
hygienickou péči, ošetření katetrů, stomií, případně poradenství či zácvik rodinných 
příslušníků či blízkých ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských činností.  
  
Péče je hrazena ze zdravotního pojištění, je tedy 
pro pacienty zdarma.  
 
V rámci ošetřovatelské služby je též provozován 
pronájem kompenzačních pomůcek. Je možné 
zapůjčit elektrická polohovací lůžka, antidekubitní 
matrace, vozíky, chodítka, toaletní křesla, podložní 
mísy, zvedáky, oxymetry, kyslíkové koncentrátory 
apod. Zájemcům o kompenzační pomůcky poskytne více informací pracovnice Jana 
Vosmeková, mob: 777 755 438. 
 
Služba je určena pro osoby se zdravotním postižením, seniory, chronicky a akutně 
nemocné, imobilní pacienty i nemocné s obtížnou dostupností lékařské péče. 

 
 
 
Kontakt na zdravotní sestru: Marie Coufalová, 
mob. 608 068 162 
  
 

Více informací o Oblastní charitě Žďár nad 
Sázavou na www.zdar.charita.cz. 



Mopar is the Parts, Service and Customer 
Care division of the Fiat Chrysler Group

Mopar je divizí skupiny Fiat a Chrysler 
zastřešující kompletní poprodejní péči

Mopar is the Parts, Service and Customer 
Care division of the Fiat Chrysler Group

Přijeďte od 1.10. do 30.11.2014 do našich autorizovaných servisů a vyberte 
si ze zimní nabídky. Věnujte svému vozu péči, která se vyplatí!

www.vernostsevyplaci.cz
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FIAT AUTO DUDA, SMETANOVA 948, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
WWW.FIAT-AUTODUDA.CZ

TEL.: 568 624 500



PLODINA
Kukuřice (ha) 216 200
Ozimé obiloviny (ha) 308 408
Svazenka (ha) 68 79
Protierozní pásy (ha) 22 43
Jetel luční (ha) 48 48
Ozimá řepka (ha) 130 0
Trvalý travní porost (ha) 85 85

Za vedení společnosti jednatelé: Ing. Roman Brůžička a Ing. Marek Vrastyák

     OSEVNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI     
BIKOS spol. s r.o.  2014/2015

loňský rok (hektarů) letošní rok (hektarů)

KOMENTÁŘ: Pro sezónu 2014/2015 hospodaří společnost Bikos spol. s r.o. na 863 
hektarech půdy. Zaměřili jsme se na snížení  podílu kukuřice oproti ostatním rokům. 
Důsledně dbáme na zvýšení podílu protierozních pásů, které zintenzivní a zefektivní 
protierozní ochranu Města Velká Bíteš. Nebude se letos  osévat žádná řepka ozimá.
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