ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Listopad 2015
Z letošní výstavy „Tvořím, tvoříš, tvoříme“.

Foto: Otto Hasoň

jedinečná a pohostinná

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s koncem října doputovala ke svému konci i rekonstrukce komunikace ulice Kpt. Jaroše. S krátkou pauzou během prázdninových měsíců pro nás i pro návštěvníky města znamenala téměř na půl roku poměrně
značné omezení dopravy při příjezdu do našeho města.
Chtěl bych vám poděkovat za pochopení a vstřícný
postoj k této investiční akci Ředitelství silnic a dálnic. Při jejím hodnocení je nutno jednoznačně potvrdit
přidanou hodnotu této akce pro vlastní město a jeho
obyvatele. Kromě provedení kompletní nové vozovky
ve stoupání k dálnici D1, která by na další desítky let
měla vyloučit v tomto úseku ulice v minulosti tak časté
opravy povrchu komunikace se zdařilo současně provést nezbytnou rekonstrukci hlavních
řadů kanalizace a vodovodu a to v trasách, které jsou uloženy přímo v rekonstruované
vozovce. Kanalizace byla provedena včetně připojení skupiny stávajících čtyř rodinných
domů nad ZZN. U vodovodu ve spodní části ulice došlo současně též k jeho posílení (zvětšení průměru potrubí) při přívodu do vodárny na ulici Lipové, což příznivě ovlivní tlak
v navazujícím vodovodním potrubí v průmyslové zóně. Současně bylo dobudováno potrubí dešťové kanalizace od ulice Lipové až k vyústění do potoka Bítýška. Toto potrubí
umožní jak budoucí napojení odlehčovacího potrubí z ulice Zmola, tak napojení potrubí
z ulic Hybešova, Lipová a sousední lokality Na Sádkách. Osazení silničních obrubníků
v celé trase na straně při ulici Zmola umožnilo propojení této ulice chodníkem s ulicí Za
Loukama a obnovení přechodu pro chodce přes vlastní ulici Kpt. Jaroše. Dále pak přípravu
pro budoucí chodník mezi ZZN a konec zástavby RD ve směru k dálnici D1. Přispělo
i k přeřešení odvodu dešťových vod ze zrekonstruovaného úseku komunikace. Z tohoto
důvodu prakticky ztratil svůj význam odvodňovací silniční rigol mezi ZZN a ulicí Zmola
a v budoucnu je tak možné i v tomto úseku uvažovat o vybudování chodníku. Svoji definitivní podobu získala konečně i křižovatka s ulicí Zmola před prodejnou pana Potůčka.
Na Základní škole Sadová probíhaly v říjnu práce na zateplení a výměně oken při vysokém nasazení lidí i techniky. Rychlejšímu postupu prací velmi pomohlo mimořádné ředitelské volno od 12. do 16. října. Na několika pracovních frontách se současně vybourávala
stará okna, montovala nová plastová, zednicky upravovaly špalety oken a připravoval se
podklad pro osazení parapetů. Ty už se budou dělat při normálním provozu školy. Poděkování v tomto okamžiku patří zejména učitelům, kteří svou každodenní práci ve škole
zvládají za velmi ztížených podmínek. Na otázky veřejnosti, zda tyto práce nebylo možné
udělat o prázdninách znovu uvádím následující. Celá akce za cca 12 milionů Kč je finan-
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cována v plánovaném rozsahu přes 5,5 milionu korun z dotačních financí, z evropských
peněz. Dotační výzva Ministerstva životního prostředí byla poslední výzvou Operačního
programu Životní prostředí 2007-2013 o celkovém objemu přes 5 miliard korun. Vláda vyhlásila tuto výzvu zaměřenou na energetické úspory, nakládání s odpady, na oblast ochrany
přírody a na rozvoj environmentálního vzdělávání, aby dočerpala zbývající evropské finance uvedeného plánovacího období. První informaci o kladném posouzení naší žádosti
o dotaci jsme dostali na konci května, písemné potvrzení dotace padlo v druhé polovině
července. Museli jsme dopracovat prováděcí projekt, vyhlásit a uskutečnit výběrové řízení
a připravit vlastní realizaci. Reálné zahájení proto přicházelo v úvahu až se zahájením
školního roku. Podmínkou pro získání dotace byla již od vyhlášení dotační výzvy skutečnost, že realizace celé akce včetně profinancování a administrace bude provedena do konce
letošního kalendářního roku. Předpokládám, že zateplení bude hotové dle harmonogramu
v závěru listopadu. Rozsah prací jsme navíc ještě rozšířili o kompletní přeložení střechy
s vložením nové folie pod střešní krytinu. Důvodem bylo ověření stávajícího nevyhovujícího stavu krytiny, která bez pojistné folie vykazuje značné netěsnosti. V zimních měsících
se tak běžně stávalo, že školník musel odmetat na půdě sníh. Navíc pokud stojí kolem školy
lešení, byla by chyba je nevyužít pro tyto nezbytné práce na opravě střechy školy.
Říjnové zastupitelstvo odsouhlasilo prodej dalších čtyř městských bytů v domech U Stadionu č. 275, 278 a 280. Jsou to domy dlouhodobě určené k privatizaci, neboť zde jsou byty
ve vlastnictví města, První brněnské i dalších vlastníků a ve kterých byla v loňském roce
založena společenství vlastníků bytových jednotek. Další prodeje budou projednávány na
následujícím zastupitelstvu. Stále však v tomto případě platí naše stanovisko, že pokud nájemníci v uvedených bytových domech neprojeví svůj zájem o odkup jimi užívaného bytu,
budou bydlet dále bez omezení podle platné nájemní smlouvy. Členové zastupitelstva dále
odsouhlasili koupi zbývajících podílů na pozemcích, kabin včetně přípojek inženýrských
sítí a tribuny od TJ Spartak Velká Bíteš. Tímto došlo po čtyřech letech postupných kroků
současného vedení radnice k odkoupení zbývajících částí nemovitostí areálu fotbalového
stadionu do majetku města. V dalším období tak bude možné konečně nastartovat rozvoj vlastního fotbalového areálu na ulici Vlkovské. Zastupitelstvo rovněž jednalo o tom,
zda přijme vyhlášku o omezení používání pyrotechniky. Většinově se však shodlo na tom,
že regulovat použití pyrotechniky v našem městě nemá v současnosti význam. Kromě Silvestra se jedná jen o časově krátké akce, týkající se zejména osobních a firemních oslav.
Navíc kvůli používání pyrotechniky dosud nebyla evidována městem žádná stížnost.
V polovině října se na radnici uskutečnila koordinační schůzka, která řešila plánované rekonstrukce silnic ve Velké Bíteši v roce 2016. Jednalo se zejména o realizaci projektu rekonstrukce vozovky a kruhové křižovatky Na Valech, zahajovaného
v 04/2016 a rekonstrukce silnice I/37 v Lánicích, zahajovaného v 06/2016. Obě akce
budou v příštím roce probíhat až do konce října. Rekonstrukce v Lánicích pak ještě
v první polovině roku 2017.
Na druhou polovinu listopadu je plánován pracovní seminář zastupitelstva k rozpočtu
města na příští rok, který se bude zabývat mimo jiné rozpočtem místních částí. V dalších
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letech by mělo být jasně stanoveno, jaká část rozpočtu města bude určena pro potřeby
jednotlivých obcí. Chystaný návrh předpokládá, že peníze, které se v daném roce v obcích
nevyčerpají, budou přecházet automaticky do dalšího ročního rozpočtového období.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Každé pondělí až čtvrtek
STUDIO ORIFLAME A POHODU
Těší se na vás Marcela Machalová s kolegyněmi
Velká Bíteš, náměstí Osvobození 106
Pondělí dne 2. listopadu 2015 od 10.00 do 18.00 hodin
BEAUTY DAY
Kosmetické novinky, podzimní trendy, poukázky, permanentky, tombola, sleva 10% na vše.
Líčení s poradenstvím zdarma, kadeřnická poradna stylingu, vstup volný.
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Mgr. Anna Kopáčková, Studio Salome
Úterý dne 3. listopadu 2015 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – RECITÁL MICHAELY ŠPAČKOVÉ
Sólový fagot v podání Michaely Špačkové za klavírního doprovodu Vojtěcha Spurného.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Sobota dne 7. listopadu 2015 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,
Masarykovo náměstí v - 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 7. listopadu 2015 v 8.30 hodin
TURNAJ VE VOLEJBALU – smíšená družstva
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Petr Světlík tel. 603 429 878
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
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Sobota dne 7. listopadu 2015 v 10.00 hodin
„JAK FRANTIŠEK POMOHL MAJDĚ A PETROVI ZACHRÁNIT DIVADLO“
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Pragokoncert ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Od 9. listopadu do 20. listopadu 2015 otevřeno po - pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30,
so 9.00 – 13.00, ne 13.00 – 16.00, út 17. 11. zavřeno
„OKO DO DUŠE AUTOMOBILU“
Výstava modelů autíček STANISLAVA HAJŠELA z Náměště n. Osl. a fotografií uměleckého fotografa VOJMÍRA BLAŽKA z Třebíče.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autory
Pondělí dne 9. listopadu 2015 od 17.00 hodin
MISTR JAN HUS - VÝROČÍ 600 LET
Přednáška Davida Rafaela
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Úterý dne 10. listopadu 2015 v 17.00 hodin
BESEDA „HLEDEJ PŘÍČINU SVÝCH NEMOCÍ ”
V Městské knihovně ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 85
Přednáší: Mgr. Jana Indrová
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Středa dne 11. listopadu 2015 v 19.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ
Hraje: Cimbálová muzika Púčik
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 14. listopadu 2015 v 19.00 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 2. ROČNÍKU BÍTEŠSKÉHO DVANÁCTIBOJE
Po ročním soutěžení ve dvanácti disciplínách proběhne vyhlášení nejvšestrannějších sportovců
Velké Bíteše a okolí, předání pohárů, diplomů, fotografická vzpomínka na uplynulý ročník.
Kаvárna Kreative Café, Lánice 57, Velká Bíteš
Organizuje: Ondřej Machola a František Drlíček
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Neděle dne 15. listopadu 2015 od 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD SVĚTÝLEK
Odchod od sokolovny v 17.00 hodin
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček a Kolpingova rodina
Středa dne 18. listopadu 2015 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Přednáška o bylinkách s Karlem Steinbauerem.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek dne 19. listopadu 2015 od 15.30 hodin
KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM
V Městské knihovně ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna a Mateřské centrum Bítešáček
Sobota dne 21. listopadu 2015 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,
Masarykovo náměstí v - 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 21. listopadu 2015 od 16.00 hodin
KONCERT „S MARIÍ K BOHU“ hudební skupiny Bohumilové (sourozenci Macholánovi) a jejich hostů
V kostele sv. Klimenta v Jasenici
Dobrovolné vstupné bude použito na opravu jasenických zvonů.
Organizuje: Klub přátel Jasenice
Neděle dne 22. listopadu 2015 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: Albánie z pohledu a zkušeností Jana Baláka a otce Bohumila
Základní umělecká škola, Hrnčířská ulice, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešská akademie
Úterý dne 24. listopadu 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Modré třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
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Úterý dne 24. listopadu 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Lánice
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí
Úterý dne 24. listopadu 2015 od 15.00 hodin
„KOTLÍKOVÁ DOTACE“ - seminář pro veřejnost
Kulturní dům, Vlkovská 4852, Velká Bíteš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Městským úřadem Velká Bíteš
Čtvrtek dne 26. listopadu 2015 od 17.00 hodin
AUSTRÁLIE – přednáška manželů Márových
Ve velkém sále Městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou Velká Bíteš
Sobota dne 28. listopadu 2015 v 9.00 hodin
TURNAJ SÁLOVÁ KOPANÁ O POHÁR
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Ing. Zdeněk Šilhan tel. 776 267 471
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Sobota dne 28. listopadu 2015 v 15.00 hodin
„NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU“
Předprodej vstupenek bude zahájen v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká
Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury a Muzejní spolek Velkobítešska
Od 28. listopadu do 7. prosince 2015 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 26. listopadu 2015 v době od 9.00 do 17.00
hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
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Neděle dne 29. listopadu 2015 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
Pondělí dne 30. listopadu 2015 v 9.00 hodin
CVIČÍME, TANČÍME, SNĚHULÁKY STAVÍME
Sportovní pásmo moderní gymnastiky TJ Spartak s gymnastickým kolektivem Baver Třebíč pro děti z mateřských i základních škol.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Akce Farnosti Velká Bíteš:
Pobožnosti za zemřelé: 1. 11. v 15.00 h. na novém hřbitově ve Velké Bíteši a v 16.00
na hřbitově v Košíkově
Památka zesnulých – bohoslužby za zemřelé: 2. 11. 8.00 a 18.00 v kostele v Bíteši
7. 11. Pěší pouť do Netína. Sraz pěších poutníků v 9.00 u fary ve V. Bíteši.
21. 11. v 16.00 koncert skupiny Bohumilové v Jasenici v kostele sv. Klimenta
22. 11. v 18.00 Albánie z pohledu a zkušeností Jana Baláka a otce Bohumila v ZUŠ

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI PROSINCI:
Pátek dne 4. prosince 2015 v 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro Mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 6. prosince 2015 v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA A JAKUBA PUSTINY
Vstupné dobrovolné
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 10. prosince do 15. prosince 2015 od 9.00 do 17.00 hodin
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Velká Bíteš
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Sobota dne 12. prosince 2015 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNÉ 2015 - PETR BENDE
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a usnesením zastupitelstva města Velká Bíteš č. 14/7/15/ZM ze dne 12. 10. 2015
záměr prodat:
		
		
		
		

bytovou jednotku č. 275/7 v budově č.p. 275 na p.č. 794 v k.ú. a obci Velká Bíteš
spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275, byt. dům, na p.č.
794 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve výši id. 85/1000,
spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří ve výši id.
85/1000 v k.ú. a obci Velká Bíteš
za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 619.700,- Kč se splatností kupní
ceny před podpisem kupní smlouvy a kaucí ve výši 50.000,- Kč.

Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1 v I. nadzemním podlaží domu č.p. 275 na ul.
U Stadionu ve Velké Bíteši.
Byt sestává ze dvou pokojů o výměře 14,9 m2 a 13,6 m2, kuchyně o výměře 14,2 m2, předsíně o výměře 2,5 m2, koupelny s WC o výměře 4,5 m2 a balkónu o výměře 1,5 m2. Celková
podlahová plocha bytu činí 51,2 m2. K bytu náleží sklepní kóje o výměře 6,02 m2.
Výše kauce činí 50.000,- Kč. Kauce musí být v plné výši připsána na účet
č. 19-1726751/0100, VS: 2757 nejpozději v den ukončení příjmu nabídek, tj. 23. 11. 2015.
V případě, že úspěšný zájemce vezme před uzavřením kupní smlouvy nabídku kupní ceny
zpět nebo do doby provedení vkladu vlastnického práva odstoupí od kupní smlouvy, bude
kauce v plné výši prodávajícím použita na náklady související s prodejem předmětných
nemovitostí. Úspěšnému zájemci bude kauce započítána do nabídnuté kupní ceny.
Nabídky kupní ceny budou předloženy v uzavřených obálkách označených „NEOTVÍRAT – PRODEJ BYTU č. 275/7“.

10 | Listopad 2015

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

Nabídky je možno podávat do 23. 11. 2015 do 11.00 hod. na podatelně Městského úřadu
Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš. K později podaným nebo neúplným
nabídkám nebude přihlíženo.
Náležitosti nabídky:
- fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, tel. číslo,
		 podpis,
- fyzická osoba podnikající zapsaná v obch. rejstříku: obch. firmu, místo podnikání,
		 IČ, tel. číslo,
- fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku: jméno, příjmení, místo
		 podnikání, IČ, tel. číslo,
- právnická osoba: název, sídlo, IČ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za práv		 nickou osobu a její podpis, tel. číslo,
- výše nabízené kupní ceny,
- doklad prokazující zaplacení kauce ve výši 50.000,- Kč na účet č. 19-1726751/0100,
		 VS: 2757,
- číslo účtu, na který bude neúspěšnému zájemci kauce vrácena.
Bytová jednotka č. 275/7 je oceněna znaleckým posudkem č. 44-12/2015 ze dne
12. 8. 2015, znalecký posudek je k nahlédnutí na majetkovém odboru městského úřadu
Velká Bíteš.
Byt je vyklizený.
Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo záměr prodeje bytové jednotky č. 275/7 v budově
č.p. 275 na p.č. 794 v k.ú. Velká Bíteš zrušit.
Město Velká Bíteš

PRODEJ POZEMKŮ PRO RODINNÉ DOMY V LOKALITĚ BABINEC
V lokalitě na Babinci připravuje město Velká Bíteš území pro zástavbu rodinnými domy.
Záměrem je vybudovat technickou infrastrukturu pro celkem 57 stavebních pozemků na
městských parcelách. K pozemkům budou přivedeny přípojky splaškové a dešťové kanalizace, přípojky vody, elektriky a plynu. Přípojky budou zakončeny tak, aby na ně bylo
co nejjednodušší napojení. V ulici bude asfaltová komunikace s jednostranným chodníkem a veřejné osvětlení. Jednáno je o uložení telefonních kabelů pro napojení na telefonní
a internetové služby. Stávající vzdušné vedení vysokého napětí bude uloženo formou kabelu do země tak, aby nebránilo využití stavebních pozemků.
Výstavba inženýrských sítí pro 1. etapu uvedeného záměru bude zahájena na jaře příštího roku 2016. Další budování sítí bude postupovat po etapách v závislosti na nabídce
a prodeji stavebních pozemků v uvedené lokalitě. U prodaných pozemků l. etapy bude
nejpozději do 2 let od prodeje vybudována veškerá infrastruktura. U pozemků dalších etap
předpokládáme obdobný postup. Vlastníci stavebního pozemku nebudou omezeni pod-
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mínkou předkupního práva ani podmínkou vybudování stavby rodinného domu do určité
doby. Stavebníci budou moci postavit rodinný dům podle svých představ v souladu s podmínkami stavebního zákona.
V současné době již byl zahájen prodej stavebních pozemků první etapy záměru. Aktuálně je nabízeno k prodeji obálkovou metodou 5 pozemků o výměře od 674 m2 do 1180
m2. Kupní cena je stanovena minimálně na 1200 Kč/m2. Jednotlivé parcely budou prodány
žadatelům, kteří nabídnou za každou z nich nejvyšší kupní cenu za m2. Záměry prodejů
aktuálních pozemků byly vyhlášeny dnem 26. 10. 2015 na úřední desce města a jsou k
nahlédnutí rovněž na webu města. Nabídky je možno podávat do 23. 11. 2015 do 11.00
hodin na podatelně Městského úřadu.

Pavel Bednář, majetkový odbor

BUDE VE VELKÉ BÍTEŠI MĚSTSKÁ POLICIE?
Téma zřízení Městské policie ve Velké Bíteši poprvé nahlas zaznělo v prázdninovém
vydání Zpravodaje, kde v úvodním slovu starosta města Ing. Milan Vlček vyjádřil svoji
podporu vzniku této instituce v našem městě. Dále pak v souvislosti s pracovním seminářem zastupitelstva v červenci letošního roku. Vedení města k diskusi k tomuto tématu
pozvalo kromě zastupitelů i Roberta Nováka, pracovníka Městského úřadu v Hustopečích,
odpovědného za chod tamní městské policie a plk. Mgr. Bohumila Šlapáka, vedoucího
územního odboru Policie ČR ve Žďáru nad Sázavou. Z tohoto setkání bylo zřejmé, že zří-
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zení Městské policie ve Velké Bíteši je reálné a z dlouhodobého hlediska i potřebným krokem k zajištění pořádku a bezpečnosti ve městě. Důležitými faktory existence a fungování
této instituce pak budou její vedení, personální obsazení, spolupráce s Policií ČR a zejména
určený rozsah činností. Shoda zastupitelů v případě zřízení policie musí být v první řadě
i na výši financování její činnosti.
Shodně bylo konstatováno, že by se nemělo jednat pouze o kontrolu parkování automobilů ve městě, zejména na Masarykově náměstí anebo snahu o výběr pokut do rozpočtu
města.
Z jednání vyplynul závěr nutnosti dalšího jednání zastupitelů s veřejností na toto téma. Zejména však vyjasnění otázky ano či ne policii mezi vlastními zastupiteli, kteří budou o jejím
zřízení hlasovat, a kteří by pro tento svůj postoj měli mít podporu příslušné části veřejnosti.
Zřízení Městské policie by mělo být provedeno pouze v případě, že se na jejím fungování
a přínosu pro město shodne širší většina zastupitelů všech stran a hnutí zastoupených v bítešském zastupitelstvu. Jen tak může být policie dlouhodobou, ne-li trvalou součástí města
a tomu bude samozřejmě odpovídat i kvalita uchazečů o post členů městské policie.
Na základě uvedeného semináře dle našich informací započala diskuse jednotlivých zastupitelů s občany k tématu městské policie. V zářijovém vydání privátního bítešského
měsíčníku EXIT162 se téma stalo místem pro vyjádření části místních zastupitelů. Téma
městské policie bylo a je samozřejmě aktuální i pro naši redakci. K danému tématu však redakce hodlá přistoupit zodpovědně a s objektivním nadhledem. Z těchto důvodů byl posouzen požadavek zastupitele města Mgr. Dalibora Koláře na okamžité a bezvýhradné otištění
jeho vlastního příspěvku k tématu policie ve vydání Zpravodaje v říjnu jako vybočující časově z edičního záměru redakce. Prostor pro svůj názor k tématu policie tak v listopadovém
vydání dostává současně více zastupitelů města. Vzhledem k tomu, že rozsah příspěvku
Mgr. Dalibora Koláře částečně odstupuje od tématu městské policie, požádala redakce
Ing. Miloše Zduby navíc o komentář k části vyjádření, která se nedotýkají příslušného tématu.
Uvedené příspěvky zastupitelů jsou otiskovány bez obsahových úprav. Názory jednotlivých zastupitelů nejsou názorem redakce. Umožní čtenářům Zpravodaje však rozpoznat,
zda oslovený zastupitel přistupuje k tématu věcně, a to bez rozdílu, zda je pro zřízení policie či ne, či zda téma a Zpravodaj města využívá pro zviditelnění své osoby.
redakce
Mgr. Dalibor Kolář:
Zřízení městské policie (dále jen MP) je dle mého názoru téma, které není na pořadu
dne. Již v polovině minulého desetiletí jsme se zabývali zřízením této složky v našem
městě. Přínos ve vztahu k nákladům nebyl podle našeho názoru tehdy adekvátní.
Je faktem, že RUD (rozpočtové určení daní) přináší v posledních 3 letech každoročně asi
o 10 mil Kč větší příjmy do městského rozpočtu. Tyto prostředky je vhodnější podle mého
názoru vkládat do investic v oblasti školství, zdravotnictví, poskytování služeb seniorům,
zkvalitnění místních komunikací, případně do podpory zájmových organizací pracujících
s mládeží.
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Teď k vlastnímu tématu.
Dodnes jsem neobdržel od radnice žádné validní podklady, na základě kterých bych
se měl jako zastupitel v této otázce rozhodnout. Po pracovním zasedání zastupitelstva
v červenci t.r., kterého jsem se nemohl zúčastnit, jsem požádal Ing. Vlčka o zaslání podkladů, které by měly být výstupem z tohoto jednání, pravděpodobně žádné nejsou. Důvody,
proč si myslím, že téma MP je pouze zástupným pseudoproblémem s cílem zastřít neschopnost radních plnit zásadní sliby ve svých volebních programech (např. supermarket,
tranzitní kamionová doprava přes město) jsou následující:
- zřízení MP nemělo ve svém volebním programu ani jedno sdružení, ani jedna strana,
		 které jsou zastoupeny v současném zastupitelstvu města,
- dosud nebyl prezentován jediný věrohodný důvod pro zřízení MP,
- veřejnost byla prakticky vyloučena z diskuze zastupitelů o MP, pracovní seminář
		 zastupitelstva, který byl věnován možnému zřízení městské policie, byl neveřejný,
- zřízení MP nevyřeší špatnou koncepci dopravy a parkování ve městě, koncepci,
		 kterou prosadila vládnoucí skupina. Koncepci dopravy, ze které těží jen úzká skupina
		 lidí a zbytek obyvatel na ni spíše doplácí. Rekonstrukce náměstí – ano, nemělo však
		 dojít k realizaci projektu „ Přestupní terminál - náměstí“.
		 Nové vedení města totiž smetlo ze stolu již od roku 2009 dopodrobna připravený
		 a investory podporovaný projekt KOLUMBUS – autobusové nádraží pod náměstím,
		 které se mělo realizovat spolu s výstavbou supermarketu. Celý projekt měl být
		 zásadně podpořen dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Zde mělo
		 být mimo jiné vytvořeno několik desítek parkovacích míst s cílem odlehčení
		 parkování na náměstí – tenhle projekt považuji za opravdu koncepční,
- navíc poté, kdy bylo rozhodnuto, že státní policie ve městě zůstane, považuji diskuzi
		 o zřízení MP za bezpředmětnou, kriminalita v našem regionu navíc zůstává
		 dlouhodobě na přibližně stejné úrovni,
- radnice uvádí kalkulované náklady na 3 strážníky MP - 1.5 mil Kč ročně při
		 40 hodinovém pracovním týdnu (zákoník práce), kdy hlídka by měla být vždy
		 dvojčlenná. To pokrývá 60 hodin. Po odečtu dovolených se dostaneme na nedosta		 čujících cca 7 hodin denně (samozřejmě včetně dnů pracovního volna), což je dle
		 mého názoru zcela nedostačující. Minimální počet pro standardně fungují MP je
		 alespoň 5 strážníků, pak se náklady dostávají na 2,5 mil Kč. Máme na to?
Tolik několik mých postřehů, které, jak doufám, zintenzivní opravdu veřejnou debatu
na toto téma.
Ing. Miloš Zduba, MBA:
Na městskou policii stále nemám definitivní názor. Velmi pozitivně hodnotím snahu vedení města o široký konsenzus v této otázce, protože se skutečně jedná o rozhodnutí přesahující volební cyklus. Využil jsem několik příležitostí k diskuzi s kolegy zastupiteli, velmi
podrobně jsme rozebrali příklad Hustopečí. Ptám se ve svém okolí, konzultuji se starosty
a zastupiteli z naší strany. Na toto téma má relevantní názor každý občan a já jsem doposud
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vyslechl mnoho důvodů pro i proti. Státní policie rozhodně nefunguje tak, jak by mohla.
Kromě represe a prevence v oblasti bezpečnosti a dopravy by mohla městská policie například poskytovat pomoc občanům s jednoduchými právními úkony apod. Asi největší mou
obavou je personální otázka. Myslím, že kvalitní strážníci s přirozenou autoritou by byli
pro město jednoznačným přínosem. Máme šanci najít ty správné?
Šestnáct metrů vysoký Kolumbus, který měl umožnit z veřejných peněz vybudovat
infrastrukturu pro soukromý podnik, je vzorem pohrdání veřejností. Extrémně drahé
a pro většinu obyvatel diskomfortní řešení nám bylo vnuceno bez diskuze s občany
a bez konzultace s odbornou veřejností. Zastavování záplavového území je nesmyslně
nákladné, devastuje sousedy a všechny níže na toku potoka. Ohrožuje ekosystém přirozeného biokoridoru - koryta a potočních břehů. Tento nesmyslný projekt byl zastaven ještě za minulého vedení v rámci územního řízení krajským úřadem 4. února 2010
(č.j.: KUJI 8068/2010) a posléze městským úřadem 19. dubna 2010 (č.j.: MÚVB/2133/10/
VÝST/U336/2009). Osobně se budu nadále zasazovat o koncepční řešení nejen dopravy,
ale celého územního rozvoje. K tomu je nutná kvalitní analýza stavu a zpracování konsensuální rozvojové strategie za účasti odborné a laické veřejnosti. Z té by měl vycházet
i nový územní plán.
JUDr. Alena Malá:
Zřízení městské policie mně dávalo smysl již v době, kdy jsem působila na radnici.
Tehdy jsme ale nutně došli k závěru, že ji městský rozpočet neutáhne. Když se však předmětné téma položilo znovu na debatní stůl, snažila jsem se pro sebe zjistit relevantní informace. Taky přiznávám, nechtěla jsem být jen závislá na tom, co mi poskytne vedení
města. Takže jsem se nezávisle porozhlížela, vyptávala. A zjistila, že od té doby se zásadně
změnilo několik věcí:
1) došlo k úpravě rozpočtového určení daní (RUD), což pro Bíteš v reálu znamená,
		 že dostává od státu ročně navíc nejméně 10 milionů Kč;
2) další - snad ještě významnější - změnou je, že se značně rozšířily pravomoci měst		 ských strážníků. Ty jsou nyní stejné jako u státní policie, jen s výjimkou zásahů při
		 trestných činech, kdy strážník musí na místo činu přivolat rovněž policistu;
3) a dále, že na zřízení městské policie jsou nově poskytovány dotace. EU v současné
		 době s ohledem na vývoj bezpečnostní situace v Evropě „slyší“ na téma zvýšení
		 bezpečnosti ve svých městech. Nejde samozřejmě o následné zajištění provozu,
		 tyto náklady si pak již hradí město. Odhadem při 3 strážnících (což je podle mě
		 nejmenší smysluplný počet) tak cca 2 mil. Kč ročně. Ty samozřejmě mohou být
		 částečně pokryty vlastními výkony.
Jsem přesvědčená, že to vše dává městu velký potenciál pro využití. Čili, když si přestaneme městského strážníka představovat jen jako „výběrčího“ parkovného na náměstí
(což by byl opravdu drahý špás), máme hodně prostoru pro např. vymáhání a dodržování
městských regulací. K čemu je, když si vyrobíme vyhlášku o rušení nočního klidu či veřej-
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ného pořádku, o pobíhání psů, o zákazu podomního či pochůzkového prodeje, o regulaci
zábavní pyrotechniky apod., když ji pak stejně neumíme v praxi udržet. Navíc jde účinně
a efektivně řešit rychlost projíždějících aut či nevhodné parkování. Je ale nutné tuto
restrikci vyvážit účinnou ochranou občanů. Tu by měli lidé i v běžném životě prostě vnímat, vědět, kdo jim v nouzi okamžitě efektivně pomůže. Rovněž je třeba možné nabízet
ochranu firemních objektů či areálů, neboť bezpečnostní služby nemají porovnatelné zákonné pravomoci, či kooperovat se sousedními obcemi a získat tak od nich i část příspěvku
na provoz. Možností je prostě spousta.
Na závěr si ještě dovolím zopakovat svou poznámku směrem k situaci v zastupitelstvu.
Zřízení městské policie bude mít význam pouze za podmínky, že bude posléze všemi zastupiteli respektované většinové rozhodnutí. Tedy, že pro případ zřízení, jí dáme TIME OUT
a nerozkýváme ji hned na začátku naháněním „politických bodů“, ale že zde jednoznačně
musí být spolupráce zastupitelstva, starosty i státní policie.
Ing. Bohumil Hejtmánek:
K tomuto tématu jsem se již vyjadřoval v minulém čísle měsíčníku“ EXIT 162“.
I s odstupem dvou měsíců je moje stanovisko negativní. Bavíme-li se o ročních nákladech minimálně 1 500 000 Kč plus jednorázové pořizovací náklady v obdobné nebo vyšší
částce, jeví se mi argumenty pro (parkování, zatoulaní psi, černé skládky apod.) neadekvátní.
Víceméně se jedná o dablování povinností státní policie.
Pokud hodláme tyto prostředky uvolnit z rozpočtu města, tak bych raději podpořil sportovní a kulturní spolky orientované na výchovu mládeže a pro jejich vedoucí.
Ing. Alois Koukola, CSc:
Zastupitel by ve svém vyjádření měl brát ohled také na své voliče, které zastupuje.
Ti „moji“ jsou ve své většině proti a poukazují na smysluplnější využití potřebných finančních prostředků, zejména pro sportovní a kulturní aktivity dětí a mládeže. Poukazují také
na to, že mnohá zlepšení kvality života občanů ve městě lze zajistit také vyšší aktivitou
příslušných orgánů státních, správních i samosprávných - např. parkování.
Jak to vidím já?:
Pro: zlepšení kvality života občanů i veřejného pořádku, avšak pouze tehdy, bude-li
kvalitní personální obsazení, jinak hrozí fiasko.
Proti: poměrně vysoké finanční náklady a dle vyjádření Policie ČR – nejmenší přestupkovost ve srovnání s ostatními městy okresu Žďár nad Sázavou. V úvahu je třeba vzít také
negativní zkušenosti měst, která městskou policii měla a zrušila ji – Bystřice nad Pernštejnem a Náměšť nad Oslavou.
Alois Špaček:
Pevně doufám, že se provoz Městské policie podaří zřídit. S výhledem do budoucnosti je
to nevyhnutelné, i když se to někomu pochopitelně líbit nebude. Chtěl bych ujistit všechny
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odpůrce v tom, že jsem si vědom jak důležitostí výběru zkušených strážníků i případným
omezením provozních režimů, které jsou závislé na jejich počtu a s tím spojené výše nákladů. Jsem předvědčen, že i přes tato omezení by byla Městská policie přínosem.
Jednoduše řečeno podmínky pro zřízení Městské policie se změnily k lepšímu a pravomoce strážníků mají nyní i oporu v legislativě. Městská policie nemá sloužit k doplnění
městského rozpočtu, ale ke zvýšení bezpečnosti, podávání podnětů z praxe např. ohledně
regulace dopravy, dodržování městských vyhlášek či k přestupkové prevenci. No a kdyby
se vybrané pokuty použily na příspěvky pro dětské aktivity, tak by to byl pro hříšníky jistě
hřejivý pocit.
Možností je opravdu mnoho a myslím si, že i přes zdánlivě vysoké finanční náklady
bude mít Městská policie pro Velkobítešsko přidanou hodnotu, která se v penězích nedá
vyčíslit. Kdo to ale vidět nechce, tak toho stejně nikdo nepřesvědčí. Snad jedině až ten
okamžik, kdy už bude pozdě bycha honit.
Mgr. Miroslav Báňa, MBA:
Zřízení městské policie jsem vyjádřil podporu již na semináři zastupitelů a svůj
názor nehodlám v této chvíli měnit, ať je či není v bítešských kuloárech zrovna populární. Je zapotřebí si uvědomit, že obecně se bezpečnost ve společnosti v jednadvacátém století změnila. Samozřejmě k horšímu. A mám tím na mysli jednak z globálního
hlediska, ale i ruku v ruce s rozvojem nových technologií, jež sebou nesou v určitých
případech i zneužitelné informace. Výsledkem je nárůst násilí či bezcitného chování
některých jedinců…
Tento stav se týká i Velké Bíteše. Nemůžeme se tvářit, že ne! Byť momentálně v porovnání s jinými městy, a to i na Vysočině, na tom nejsme výrazně špatně.
Společnost, dle mého názoru, má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu v oblasti zdraví
a majetku svých občanů - řádných daňových poplatníků, před těmi, kteří nectí pravidla. Samozřejmě každé opatření něco stojí. Nicméně v dnešní době má město téměř dvojnásobné
daňové příjmy, než jaké byly před deseti lety. Z tohoto důvodu je otázka vynaložení části
daňových příjmů ve výdajové oblasti právě do posílení bezpečnosti namístě.
Jak jsem v úvodu konstatoval, na semináři jsem se vyjádřil pro zřízení městské policie. Moje představa je, že městská policie by měla být vybudovaná na takové úrovni,
kdy bude řešit celou škálu problémů, se kterými se denně setkáváme. Není pro mě
přijatelné, aby řešila doručování obsílek úřadu a kontrolu časových parkovacích karet na náměstí. Máme řadu vyhlášek, které určují, jak se má ve městě postupovat,
ale už nemáme ty, kteří by zajistili, aby se tak skutečně dělo. A to je přesně prostor pro
strážníky Městské policie.
Samozřejmě že každý strážník musí mít odpovídající prostředky pro výkon svého povolání. Jak osobní ochranné prostředky, tak i materiálové vybavení a technické zázemí.
To bude samozřejmě něco stát a nepůjde v souhrnu dvou tří let o statisíce, ale o milióny
korun. Nicméně tyto výdaje se dají řešit složením několika příjmových toků. Kromě našich
daňových příjmů lze využít i národní dotační zdroje, jak krajské, tak i ministerské. Sou-
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časně se nabízí prostor pro získání finančních zdrojů z dotačních fondů EU v následujícím
plánovacím období. To vše bude ale znamenat hodně práce navíc.
Závěrem chci upozornit na skutečnost, že vybudování městské policie - tak aby vznikla
profesionální bezpečnostní složka - je záležitostí minimálně dvou až tři roků. Základem
úspěchu je získání skutečných zájemců o tuto práci, což bude velmi náročný úkol. Nesmí
se prostě stát, aby se někdo neschopný šel schovat do Velké Bíteše do vedoucí funkce. To
by byl začátek konce profesionální městské policie. Pro konečné rozhodnutí zastupitelstva
bude zásadní, jak budou zpracované podklady pro jednání a za ně odpovídá rada města.
Jestliže nebude shoda v tomto orgánu samosprávy, pak bude mít pan starosta dost těžký
úkol připravit celý soubor dokumentů, jež musí mít dobré odborné zpracování. Nicméně
ani v tom nejsme první a určitě nebudeme poslední. Pokud si totiž někdo myslí, že samosprávy nebudou muset stále více investovat do bezpečnosti v jednotlivých oblastech života,
je naivní snílek.

ŠKOLY
NÁVŠTĚVA RADNICE

Návštěva dětí na Radnici města. | Foto: Archiv MŠ

Začátek září byl v MŠ Masarykovo náměstí ovlivněn nástupem do mateřské školy a také
Tradičními bítešskými hody.
V rámci školního vzdělávacího
programu a tématického okruhu
pod názvem „Výprava do města“
všechny paní učitelky seznamují
děti s naším městem, jeho významnými budovami a s tradicí
bítešských hodů.
Děti z třídy Včeličky si v této
výpravě nechaly jako třešničku na
dortu na pátek 18. září 2015 ná-

vštěvu bítešské radnice.
Radnicí nás provedl místostarosta Ing. Tomáš Kučera, který děti nejprve zavedl do obřadní síně. Vysvětlil dětem, k čemu se tato místnost využívá, a zmínil, že pro většinu dětí
z Velké Bíteše a jejího okolí je to velmi důležitá místnost – byly zde přivítány do života,
budou tu pasovány na školáky a v budoucnu zde některé z dětí uzavře sňatek nebo oslaví
významné výročí. Děti si dokonce mohly vyzkoušet, jaké to je stát na místě, kde stává
obyčejně pan starosta, když například oddává snoubence.
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Následovalo setkání s panem starostou Ing. Milanem Vlčkem – ukázal dětem svou kancelář, nechal je potěžkat obřadní řetěz, prohlédly si tzv. „právo“ a ještě jim pan starosta dal
dárek v podobě pastelek a kalendáříků. Děti se s ním rozloučily písničkou.
Obhlédly si také zasedací síň, kde se řeší plno důležitých věcí města, a nakonec i nově
zrekonstruovanou budovu radnice, která ještě „voněla“ novotou.
Milada Tesařová za Mateřskou školu Masarykovo náměstí a třídu Včeliček

„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“

Naše škola uspěla v grantovém
programu v oblasti Životního prostředí 2014, který každoročně
vyhlašuje Kraj Vysočina – Fond
Vysočiny. Získali jsme dotaci na
podporu environmentální výchovy
Ze slavnostního otevření nové výukové zóny. | Foto: Archiv MŠ
v oblasti nakládání s odpady.
Výstupem projektu s názvem „My třídíme nejlépe“ bylo zbudování dvou dřevěných
manipulačních panelů založených na hravém učení a manipulaci formou kvízu a dále pak
pořízení sady venkovních odpadkových košů pro správné třídění odpadu.
Otevření naší nové výukové zóny na školní zahradě připadlo na den 22. 9. 2015.
Nejen pro děti byla připravena 4 stanoviště s tematikou třídění a recyklace odpadů. Pracovalo a hrálo se ve skupinkách.
První stanoviště - výukové panely.
Výukový panel s názvem „Třídíme“ – skupinka přítomných formou kvízu vyhledávala
správná řešení pro ukládání odpadu do určených kontejnerů. Manipulovala dřevěnými
otočnými kostkami na panelu s možností ověření správné odpovědi.
Výukový panel s názvem „Recyklujeme“ – stejnou formou jako u prvního panelu se
zjišťovalo, co je možné vyrobit z recyklovaného odpadu.
Druhé stanoviště - vymalování omalovánky kontejneru podle druhu uloženého odpadu.
Každý dostal na papíru černobílou konturu kontejneru a v rohu papíru byl malý obrázek
(např. plastové láhve, balík novin atd.), který měl napovědět, jakou barvou daný kontejner
vybarvit.
Třetí stanoviště - skládání puzzle kontejneru na třídění odpadu.
Byly připraveny rozstříhané zalaminované obrázky kontejnerů a úkolem bylo tato
puzzle poskládat.
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Čtvrté stanoviště - třídění směsi odpadů do správných nádob vyrobených z kartonových
krabic. Z hromady odpadů účastníci třídili vše do správných papírových kontejnerů.
Myslíme si, že náš stanovený cíl – a to podpora chuti pečovat o přírodu a pěstovat si
k ní kladný vztah, a to nejen u dětí - se podařilo naplnit. Snažíme se vychovávat budoucí
generaci odpovědnou za své chování k životnímu prostředí.
Kolektiv pedagogů Mateřské školy U Stadionu

„LESNÍ PEDAGOGIKA, ANEB PROMĚNA PŘÍRODY V ČASE“
I v letošním roce 2015 jsme byli úspěšní v grantovém programu Kraje vysočina – Fond Vysočiny
Životní prostředí 2015 a získali další dotaci – tentokrát na projekt týkající se Lesní pedagogiky. Prvním
výstupem projektu Lesní pedagogika bude zbudování dalšího výukového panelu týkajícího se
stromů. Panel bude všechny návštěvníky školní zahrady seznamovat s postupnými proměnami
stromů v závislosti na ročním období (jehličí, listy, plody atp.) a bude tvořit další výukový kout
zahrady. Druhým výstupem projektu je vzdělávání dětí přímo v přírodě pod vedením lesního
pedagoga. Ve dnech 21. – 26. 10. 2015 jsme se vypravili linkovým autobusem do nedalekých
Přibyslavic na první ze tří plánovaných tematických vycházek do lesa. Paní Alena Moučková
měla pro děti připravený výukový program s podzimní tematikou. Aby si děti uvědomily proměnu přírody v čase, čeká je ještě zimní a jarní vycházka na to samé místo. Věříme, že i zimní
a jarní příroda děti upoutá a nabídne jim své neopakovatelné kouzlo.
Naděžda Burianová, za kolektiv pedagogů Mateřské školy U Stadionu

PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR
Prostřednictvím Zpravodaje děkujeme
• jednateli společnost Bematech , s.r. o. p.Bernardu Mulliemu za věcný dar ve formě
		 stínící techniky do prostor logopedické učebny
• p. Ing. Martinu Raidovi, potažmo společnosti ITW Pronovia, s.r.o. za dar ve formě
		 výtvarného a kancelářského materiálu
• p. Jaroslavu Němcovi, fa Zámečnictví Němec, za finanční dar na nákup odměn pro
		 děti u příležitosti konání Drakiády
• prodejně Hračky pí. Stejskalová Bambule partner za hračky a sportovní pomůcky
Děkujeme za ochotu, vstřícnost a v neposlední řadě i ekonomický přínos ve formě
úspory provozního rozpočtu školy, který nám všechny dary přinesly.
Jiřina Janíková, za kolektiv mateřské školy
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NOVÉ TŘÍDY V MATEŘSKÉ ŠKOLE LÁNICE
Na přelomu měsíců září a října byly přemístěny dvě třídy z MŠ na Masarykově náměstí
do nově zrekonstruovaných prostor mateřské
školy v Lánicích.
Jednoduchá věta, které předcházelo mnoho
a mnoho příprav a hlavně práce lidí, zřizovatele, stavební firmy i zaměstnanců školy.
Nepředvídané komplikace při rekonstrukci
s sebou přinesly nejen omezení provozu,
Pohled na MŠ ze zahrady. | Foto: Archiv MŠ
ale i několikanásobné stěhování školy. Jednak
do náhradních prostor v ZUŠ, ale i průběžné stěhování v rámci školy. Vše se nakonec podařilo a snad jen ten, kdo někdy stěhoval svůj byt nebo dům, si dokáže představit a ocenit
všechnu práci, která byla provedena.
Provoz ve čtyřech třídách MŠ v Lánicích byl zahájen 5. října. Celá mateřská škola,
včetně jedné třídy na Masarykově náměstí, tak vstupuje do nové etapy. Samozřejmě
že ještě nějaký čas potrvá, než se „zabydlíme“ a sžijeme s novým prostředím. Všem se
nám ve školce ale líbí již nyní, zvláště pak dětem. K dispozici máme nejen nové třídy,
ale i přírodní zahradu.
Ráda bych tímto poděkovala zřizovateli naší mateřské školy, městu Velká Bíteš, za to,
že projekt rekonstrukce realizoval a umožnil tak rodičům, aby jejich děti mohly navštěvovat státní školu, která vyhovuje všem požadavkům státních orgánů. Poděkování za práci
si v neposlední řadě zaslouží všichni zaměstnanci naší školy a rodiče dětí za trpělivost
a porozumění v době, kdy byl provoz školy omezován stavebními pracemi. Dovolím si
ještě vyzdvihnout práci Technických služeb Velká Bíteš a majetkového odboru Městského
úřadu Velká Bíteš a poděkovat všem jejich zaměstnancům za jejich skvělou spolupráci.
Hana Sedláková, ředitelka školy

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
První měsíc nového školního roku je v základní škole zcela jistě nejzajímavější pro žáky
prvních tříd. Ze dne na den se stali školáky, seznamují se s novým prostředím a novými
lidmi. Vstup do školy jim zpříjemnilo zdařilé vystoupení žáků devátých tříd, které proběhlo ve školní jídelně.
Deváťáci nezapomínají na nové žáčky v průběhu celého školního roku. V září jim pomáhali s dopravní výchovou. Společně si vyzkoušeli, které dopravní značky znají, a potom
se věnovali praktickému nácviku bezpečného přecházení přes přechody v blízkosti školy.
Paní učitelka M. Doubková přidala informaci, že děti si všechny nové znalosti zopakovaly
během Dne bez aut, který podporuje omezování městského automobilismu.
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Pro mladší žáky naší školy bylo
na měsíc září připravené pohádkové představení O Balynce, dobrém štěněti. Děti si při něm zábavnou formou připomněly pravidla
třídění odpadů.
Měsíc září sice není měsícem
knihy, ale to nám vůbec nevadí.
Děti ze třetích tříd zavítaly do
Městské knihovny Velká Bíteš
a zúčastnily se zábavného programu ke knížkám Dášeňka čili
život štěněte od K. Čapka a Staré
„Dopravní výchova“. | Foto: M. Vlčková
pověsti české A. Jiráska. Paní
učitelka I. Lišková byla ráda, že děti program zaujal, někteří kluci a holčičky odcházeli
s plánem, že si Dášeňku nebo některé jednoduché pověsti přečtou.
Víte, jak se převážejí žirafy z letiště do ZOO? Pokud ne, prvňáčci vám to prozradí!
Koncem září se totiž vydali na první vzdělávací výlet do Jihlavy. Výukový program plný
nových a nevšedních informací o zvířatech byl samozřejmě doplněn prohlídkou zoologické zahrady.
Paní zástupkyně z 1. stupně Věra Kroutilová s radostí sdělila, že Kraj Vysočina letos obdaroval prvňáčky stavebnicemi ROTO. Ty jsou určeny k rozvoji tvořivosti a zručnosti dětí.
Děti si tak jistě během školního roku užijí spoustu zábavy a získané dovednosti využijí
i v dalších ročnících.
Již po šesté proběhl 28. září 2015 Svatováclavský pochod. Letos všem 140 účastníkům
přálo počasí, takže se mohli zúčastnit všech připravených aktivit bez obavy z prochlazení. Na šesti a čtrnáctikilometrové trase bylo možné vyzkoušet
si střelbu ze vzduchové pistole,
na ornitologickém stanovišti probíhalo kroužkování odchycených
ptáků a nových informací a zážitků bylo samozřejmě více. Pan
učitel P. Holánek měl radost
z vydařené akce a už nyní se těší
na příští Svatováclavský pochod.
Letošní deváťáci navštívili v hodinách praktických činností dvě
z největších firem ve Velké Bíteši
– ITW Pronovia, s.r.o. a Buiding
Prvňáčci při prohlížení stavebnice ROTO od Kraje Vysočina.
Foto: Věra Kroutilová
Plastics ČR, s.r.o. Hlavní náplní
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hodin PČ je totiž snaha pomoci žákům při rozhodování o správné střední škole. Během
exkurzí mohou žáci sledovat různé činnosti zaměstnanců firem, všímat si pracovních pozic
a hlavně mají možnost ptát se na to, co je ohledně zaměstnání zajímá: jaká je pracovní
doba, které znalosti a dovednosti jsou pro výkon pracovní pozice potřeba, jaké jsou nároky
na znalost jazyků. Paní učitelka M. Vlčková věří, že žáci budou mít díky těmto exkurzím
své nelehké rozhodování o své další cestě o něco ulehčené.
Eva Čermáková, za ZŠ Velká Bíteš

BESEDA O BIOPOTRAVINÁCH NA ZŠ TIŠNOVSKÁ 116
Slovo biopotravina nejspíše slyšel každý z nás. Pro jeho
přiblížení si naše paní učitelky přichystaly besedy pro žáky
Základní školy Tišnovská 116 a pro veřejnost. Z prezentace
se děti dozvěděly, co přesně se pod pojmem biopotravina
skrývá, jaké jsou výhody i nevýhody preferování bioproduktů a jak jsou tyto potraviny označeny v obchodech. Paní
učitelky Lenka Oberreiterová a Pavla Blahovcová dětem
připravily i malou ochutnávku ovoce a zeleniny. Žáci tak
mohli otestovat „bio“ i „nebio“ potraviny. Při poznávání
nechyběly ani soutěže jako skládání puzzle s logem biopotravina nebo kroužkování správných obrázků biopotravin na papíře. V rámci správného stravování mohou děti
v naší škole navštěvovat Kroužek zdravé výživy. Při vaření
využívají především suroviny ze školní zahrady, které si
převážně samy vypěstují. Druhá přednáška byla věnována
veřejnosti. Nutno podotknout, že přišly samé ženy, zajisté
jsou všechny nadšené a šikovné kuchařky. Posluchačky
byly seznámeny s rozdělením školy a jejím chodem,
prošly si budovu školy a podívaly se na zahradu. Paní učiZDRAVÝ KRAJ
telky mimo jiné zmínily programy, ve kterých je naše škola
zapojena. Jedním z nich je program Škola podporující zdraví. Cílem tohoto projektu je
snaha o zdravý způsob života zahrnující pitný režim, správné stravování i vhodné trávení
volného času. Paní učitelky se s návštěvou v druhé části besedy přesunuly do kuchyňky,
kde společně uvařily výborné obědové menu. Jak již tušíte, téměř vše v biokvalitě.
Oběd se skládal z hráškového krému, vegetariánských karbanátků s bramborami a pečenou zeleninou s česnekem a jogurtovo-bylinkovým dipem. Na závěr se podával sváteční
kompot ze sušeného ovoce a špaldová biokáva. Za celou školu bych ráda poděkovala
kolegyním za jejich pestrý a naučný program. Dále hostům, žákům a v neposlední řadě
i učitelskému sboru za pozornost a aktivitu.
Eva Ulmanová
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SOŠ JANA TIRAYE
STUDIJNÍ VÝUKOVÝ ZÁJEZD DO ANGLIE
Pondělí 7. září 2015 začalo neobvykle pro deset studentů Střední odborné školy Jana
Tiraye Velká Bíteš a pro nás - pedagogický dohled, protože místo výuky ve škole jsme se
vydali na týdenní studijně-vzdělávací pobyt do Velké Británie.
Cesta autobusem a přeprava tunelem přes kanál La Manche proběhla bez problémů,
a tak jsme již druhý den mohli objevovat krásy a pamětihodnosti Londýna. Z dálky nás
vítala bývalá rezidence anglických králů The Houses of Parliament (dnešní Sněmovna
lordů a Dolní sněmovna) s hodinovou věží Clock Tower (Big Ben) a také dominanta hlavního města – atrakce London Eye – obří kolo s výhledem do blízkého i dalekého okolí.
Z duchovního úhlu pohledu jsme měli možnost zhlédnout Westminster Abbey – původní
benediktinský klášter ze 13. století, kde byli korunováni téměř všichni angličtí panovníci
a mnoho z nich je zde i pohřbeno (např. Alžběta I.). V dalších dnech jsme kromě jiného
měli možnost poznat dva známé parky: prohlédnout si okouzlující faunu a flóru v parku
St. James a vyzkoušet si Speakers Corner v Hyde Parku (místo svobodného vyslovení názoru k jakémukoliv tématu). Jedinečným zážitkem se stal slavnostní ceremoniál výměny
královských stráží před Buckinghamským palácem, sídlem královny Alžběty II. Kulturně
jsme byli obohaceni po prohlídce Hampton Court – rozsáhlého paláce Jindřicha VIII. s překrásnými zahradami, hradu Tower s korunovačními klenoty, Tower Bridge a po návštěvě
National Gallery (národní galerie s obrazy známých světových malířů). Za zmínku stojí
také procházka okolo 10 Downing Street (ulice, která je od 16. století oficiálním bydlištěm
britských ministerských předsedů) a vystoupení různých kejklířů a umělců na Trafalgar
Square (náměstí ohromující 56 m vysokým obeliskem námořního hrdiny Horatia Nelsona).
K přepravě po Londýně jsme kromě autobusu využívali příměstský vlak, metro a loď,

Společné foto z Anglie. | Foto: Archiv SOŠ
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která nás vezla po Temži až do čtvrtě Greenwich (v Královské observatoři sídlí muzeum
a prochází zde nultý poledník). Při cestě na toto místo studenty velice nadchl pohled na
majestátní plachetnici Cutty Sark, která byla v 19. století nejrychlejší na světě.
Kromě poznávání památek však nelze opomenout hlavní účel zájezdu – zdokonalování
studentů v anglickém jazyce. To bylo realizováno nejen při běžné komunikaci s místními
obyvateli a při ubytování v hostitelských rodinách, ale především prostřednictvím výuky.
Ta probíhala vždy dopoledne ve skupinách a naši studenti byli vzděláváni rodilým mluvčím s kvalifikací EFL. Závěr kurzu byl spojen nejen s nově nabytými vědomostmi, ale také
s předáním diplomu pro každého z účastníků. Nejvýznamnějším faktem je skutečnost, že
získané jazykové dovednosti a znalosti památek Londýna mohou studenti uplatnit u maturity, na kterou se připravují, a také ve své profesi.
Veronika Zachovalová, Ludmila Baláková, učitelky SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
SOŠ JANA TIRAYE OPĚT SOUTĚŽILA NA MSV V BRNĚ
Stejně jako v předchozích letech
se i letos v rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně
konala soutěž mladých strojařů
v programování CNC obráběcích
strojů, kterou pořádal Svaz strojírenské technologie ve spolupráci
s firmami Heidenhain, Siemens
a Fanuc. Tento rok se MSV konal
ve dnech 14. 9. až 18. 9., kdy probíhala také soutěž. Naši studenti
se soutěže zúčastnili 18. 9., a to
v dopoledním bloku. Z celé České
Ze soutěže. | Foto: Archiv SOŠ
republiky se do soutěže zapojilo
celkem 32 středních odborných škol, které dohromady reprezentovalo 135 studentů.
Střední odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš reprezentovali studenti
4. ročníku maturitního oboru mechanik seřizovač Tomáš Holý, Martin Šídlo, Jindřich
Voborný a Libor Lupínek, kteří soutěžili v sekci Heidenhain. Na soutěž se studenti připravovali na CNC obráběcích strojích v prostorách SOŠ Jana Tiraye pod vedením učitelů
odborného výcviku.
Konkurence byla opravdu vysoká, přesto se naši žáci ve výsledkové listině soutěže
umístili na krásných pozicích: Martin Šídlo na 6. místě a Tomáš Holý na 7. místě.
Všem jmenovaným žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a zároveň doufáme, že podobných úspěchů budou dosahovat i naši další studenti.
Jiří Ulman, učitel ODV
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ČESTNÉ UZNÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
Hospodářská komora České republiky již podesáté udělila naší škole Čestné uznání za
vysokou úroveň praktické přípravy, doklad vysoké úrovně praktické přípravy našich
žáků. Čestné uznání bylo v Kraji Vysočina uděleno pouze třem středním školám, a to na
základě výborných výsledků žáků u závěrečných zkoušek, které se konaly na konci školního roku 2014/2015. Žáci museli prokázat profesní dovednosti přímo před zástupci HK
ČR. Garance odborníků HK ČR účinně napomáhá tomu, aby kvalita výstupů ve vzdělávání
odpovídala požadavkům zaměstnavatelů a novým trendům i technologiím.
Současně pět našich nejlepších absolventů obdrželo osvědčení HK ČR. V oboru vzdělání cukrář to byl jeden absolvent, z obráběčů kovů jeden absolvent, z kadeřníků jeden
absolvent a z oboru kuchař-číšník dva absolventi. Součástí osvědčení je i dodatek k výučnímu listu – Europass v anglickém nebo německém jazyce, který absolventům umožní
snadnější profesní realizaci ve zvoleném oboru.
Udělení osvědčení předcházela přísná kritéria. Absolventi museli během celého studia
v daném oboru dosahovat výborných studijních výsledků: průměr do 1,50 („prospěl(a)
s vyznamenáním“), a to včetně závěrečné zkoušky. Po celou dobu studia nesměli být
z odborného výcviku hodnoceni horším stupněm než „chvalitebný“.
Slavnostní předání osvědčení organizovala Hospodářská komora České republiky ve
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Jubilejní 20. ročník předávání ocenění pro nejlepší absolventy se konal na
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně za přítomnosti předsedy HK ČR, Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. a dalších významných hostů.
Čestné uznání, které naše škola obdržela, je velmi významným a současně i zavazujícím
oceněním. Je pro nás jednak výzvou, ale i závazkem, aby výsledky v oblasti praktické přípravy měly i v budoucnu vysokou úroveň. Dokazuje také, že i v dnešní době má řemeslo
stále ještě zlaté dno.
Ludmila Pecinová, zástupkyně ředitele pro PV

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MÁ NOVOU MULTIMEDIÁLNÍ
UČEBNU HUDEBNÍ NAUKY
Ve středu 7. října 2015 byla v Základní umělecké škole ve Velké
Bíteši slavnostně otevřena a předána do užívání nová multimediální
učebna hudební nauky. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci
vedení města i zástupci firem, kteří tento projekt finančně podpořili. Po uvítání všech
hostů a po krátkém kulturním vystoupení, o které se postaraly žákyně pěveckého oddělení
Veronika Radová a Kateřina Vrzalová, byla přestřihnuta páska do nové učebny. Poté se
ujal slova zástupce firmy DISK Multimedia, s.r.o., která učebnu realizovala, Ing. Jaroslav
Musil a názorně předvedl práci s jednotlivými hudebními výukovými programy. Nová
učebna má devět žákovských a jedno učitelské pracoviště, nové ozvučení a velkoplošný
dotykový LED panel. Každé pracoviště je vybaveno počítačem s monitorem, klaviaturou,
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mikrofonem a sluchátky. Žáci zde
budou využívat programy na nácvik
rytmu, intonace, sluchu, hudební
teorie a psaní not. Tento nový způsob výuky bude postupně přidáván
ke klasickým výukovým metodám,
aby se hudební nauka stala pro žáky
zajímavější a zábavnější.
Velké poděkování za zrealizování
tohoto projektu patří městu Velká Bíteš a sponzorům, kterými jsou: První
brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,
Nová hudební učebna. | Foto: Ondřej Sedlák
Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.,
LABARA s.r.o., Jopp Automotive s.r.o., TurboCar, s.r.o., Strojírna Slavíček, s.r.o., Bulding
Plastics ČR, s.r.o., BEMATECH, s.r.o., BDS – BUS, s.r.o., Bítešská dopravní společnost,
spol. s r.o., NTC, s.r.o. a Lesy ČR, s. p.
František Kratochvíl, ředitel ZUŠ

KULTURA
DVANÁCT STRUN ÚPLNĚ STAČÍ
… a zní orchestr. Ty struny
ale musí rozeznívat dva geniální kytaristé. Kytarového mága
prof. Štěpána Raka již bítešské
publikum dobře zná z jeho sólových recitálů i společných projektů s Alfredem Strejčkem. Na
první řádný koncert 19. sezóny
Bítešského hudebního půlkruhu
6. října jsme si navíc pozvali
Jana Matěje Raka, o němž jeho
tatínek často mluvil v superlatiHudba, o které se nám zdálo - Štěpán a Jan Matěj Rakovi. | Foto: Otto Hasoň
vech. Ne, není to žádný epigon
svého otce, šel svou vlastní cestou od písničkářství přes hudbu Jaroslava Ježka dospěl až
k Bachovi. Z tátových skladeb prý nehraje žádnou, prozradil nám na koncertu.
Dvě kytary na pódiu nejsou nijak výjimečné, pro toto komorní uskupení existuje nepřeberné množství skladeb. To, co předvedli Štěpán a Jan Matěj, se však z běžného reperto-
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áru vymyká. Pokud hrál jeden sólově, ten druhý pozorně naslouchal; a pokud hráli spolu,
zazněl symfonický orchestr, od šepotavých houslových pianissim až po plné fortissimo.
Obdivuhodně malebné kompozice Štěpána střídaly mistrné transkripce Jana Matěje. Štěpán připomněl blížící se výročí Karla IV. částí z programu Vivat Carolus Quartus – Smetanova Vltava plynula přes pražce jeho kytary s přirozeností průzračné vody. Letos sedmdesátiletý pan profesor má energii třicátníka a jeho fotky z koncertu už během naší společné
večeře visely na facebooku.
Dechberoucí výkon protagonistů přiměl bítešské publikum povstat ze židlí a kulturním
domem dlouho bouřil skandovaný potlesk z téměř 180 párů rukou.
Ještě, že jsme šli.
Otto Hasoň

TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME II.
Za Domov bez zámku:
Po roce se opět otevřely prostory výstavní síně a společné tvoření s dětmi z MŠ U Stadionu završilo spolupráci. V tomto článku bych chtěla za spolupráci moc poděkovat. Už
proto, že děti ze všech tříd absolvovaly dlouhou cestu ze své školky k nám Na Výsluní.
Všichni společně jsme Axmanovou technikou modelování vytvořili dekorační předměty
(váza, mísa, svícen, miska).
Práce s keramickou hlínou je velmi zajímavá a kreativní, což je vidět na výstavě. Vše co
se vyrobí je jedinečné a originální. To mohu za svou dlouhou praxi potvrdit.
Chtěla bych také touto cestou poděkovat všem, kteří nás podporují, navštěvují,
chodí k nám kupovat drobnosti pro přátele nebo jenom pro radost. Velmi nás to povzbuzuje
a posouvá. Je to důkaz, že naše práce má smysl.
Samozřejmě, pro všechny, kteří mají zájem nás navštívit, máme otevřené dveře a rádi
vás přivítáme.
Eva Chytková, terapeut, za uživatele a personál
Za Mateřskou školu U Stadionu:
TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME..., tak zněl název výstavy a tvořilo se nejen rukama,
ale hlavně srdcem.
Slavností zahájení II. ročníku této výstavy, která je založena na spolupráci obou školek
města a Domova bez zámku, se uskutečnilo 20. 10. 2015 ve výstavní síni Klubu kultury.
V letošním ročníku společně s obyvateli Domova bez zámku tvořily děti z Mateřské školy
U Stadionu.
Po úvodním přivítání hostů dětmi z Veselé školky se slova ujaly ředitelky obou institucí.
Za mateřskou školu Jiřina Janíková a za Domov bez zámku Mgr. Hana Šeráková.
Z jejich slov byla patrná radost z propojení obou zařízení prostřednictvím dětí. Děti jsou vůči
všem lidem bezelstné, vše prožívají naplno a bez přetvářky. A obyvatelé Domova bez zámku jsou
schopni toto s malými dětmi sdílet a z výrazu jejich tváří doslova čiší pohoda, klid a radost.
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Celá výstava se nesla v podzimním tónu. To, že je podzim v plném proudu, dokazovalo
padající listí, papírový drak létající nad stromy, podzimně se tvářily i kapky deště mezi
barevnými deštníky, podzimní sluníčko se na všechny přítomné hosty krásně usmívalo.
Návštěvníci výstavy si mohli veškeré předměty (nejen keramické), které vyráběli obyvatelé Domova bez zámku spolu s dětmi z mateřské školy zakoupit. Výtěžek z této akce bude
věnován na nákup výtvarného materiálu.
Závěr vernisáže patřil panu starostovi města Ing. Vlčkovi. Ten ve svém projevu vyzdvihl
důležitost a potřebnost spolupráce mateřských škol a Domova bez zámku. Cílem této spolupráce je začleňovat různým způsobem handicapované obyvatele do života a dění města (celé
společnosti), aby se necítili jako na periferii. Několik závěrečných písniček v podání houslové muziky Bítešan slavnostní vernisáž zakončilo a návštěvníci si poté mohli s výborným
koláčkem a šálkem kávy v ruce prohlížet vystavená podzimní „dílečka“ a nasávat příjemnou
podzimní atmosféru.
Naděžda Burianová, za kolektiv Mateřské školky U Stadionu

RECITÁL MICHAELY ŠPAČKOVÉ
XIX. koncertní sezona Bítešského hudebního půlkruhu je v plném proudu. A k nemalé
radosti nás pořadatelů navíc s rekordní diváckou účastí na obou uplynulých koncertech.
Věřím, že i listopadový koncert bude pro vás posluchače velmi atraktivní. Představí se
nám fagotistka Michaela Špačková, která je nejen mladá a krásná, ale především velmi
talentovaná. Troufám si říct, že patří k velkým nadějím své generace.
Narodila se v roce 1993 v Praze, v osmi letech začala hrát na zobcovou flétnu a klavír.
Ve dvanácti byla přijata na Gymnázium Jana Nerudy. Od roku 2013 studuje na Pražské
konzervatoři a od letošního roku současně zahájila studium na Hochschule für Musik Hans
Eisler v Berlíně. Zúčastnila se mnoha tuzemských i zahraničních kurzů a soutěží. K jejím
největším úspěchům patří účast ve finále soutěže Pražského jara 2014 a 1. cena v Mezinárodní fagotové soutěži C. M. von Webera ve Wrocławi. Sólově vystoupila s Pardubickou
filharmonií a Českou filharmonií v Rudolfinu. Společně se spolužačkami ze střední školy
tvoří fagotové kvarteto Dudlajdá Fagotiky.
Ve Velké Bíteši se Michaela Špačková představí poprvé. Koncert se uskuteční za podpory Nadace Českého hudebního fondu. Na programu bude převážně hudba 20. století.
Skladatele H. Dutilleuxe, E. Bozzu, M. Bitsche, A. Tansmana a P. Jeanjeana spojuje jeden
společný jmenovatel, a tím je Paříž. Většina z nich žila a komponovala v tomto nádherném, hudbou a kulturou prodchnutém městě. Paříž byla vždy Mekkou umělců a soustředila
v sobě nové umělecké směry, jako např. neoklasicismus, surrealismus, jazz aj. Tím vším
byli skladatelé ovlivněni a v tomto duchu také skládali. Výjimku tvoří árie z opery Don
Giovanni W. A. Mozarta a Tango etude č. 6 od argentinského skladatele A. Piazolly,
na které se rovněž můžete těšit.
Nenechte si tedy ujít příležitost slyšet sólový fagot v podání Michaely Špačkové za
klavírního doprovodu Vojtěcha Spurného. Možná budete překvapeni, jak krásně zní tento
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dechový nástroj, pokud se na něj umí hrát. Ale o tom už se 3. listopadu 2015 v 19.00 hodin
v sále KD musíte přesvědčit sami.
Marika Kašparová

POZVÁNKA NA VÝSTAVU „OKO DO DUŠE AUTOMOBILU“
Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši se od 9. listopadu do 20. listopadu 2015
uskuteční výstava modelů autíček STANISLAVA HAJŠELA z Náměště n. Osl. a fotografií uměleckého fotografa VOJMÍRA BLAŽKA z Třebíče.
Sběratel modelů autíček Stanislav Hajšel sbírá modely ve velikosti 1:43 už od dětství
v drtivé většině současné produkce či nedávno minulé, to jest poválečné produkce. Ale
také i vozy Policie České republiky, hasičů, RZS. Jak sám říká „trochu mi to přerostlo
přes hlavu“, takže jich nyní má doma cca okolo 800 kusů. Některé jsou obyčejné a „obouchané“, neboť si s nimi dlouho hrál, některé jsou vzácné a drahé modely. Sběratel pochází
z Náměště nad Oslavou, má jako každý jiný své zaměstnání a „autíčka“ má jako svůj velký
koníček. Ale jak sám říká „dost mám i živých velkých aut na jednoho člověka“.
Umělecký fotograf Blažek Mojmír, který výstavu doplní svými fotografiemi, zahájil svoji
kariéru profesionálního uměleckého fotografa po absolvování studia fotografie v Polné.
Zabývá se vektorovou, rastrovou grafikou jako jsou loga, letáky, vizitky, bannerová reklama a tvorbou webových prezentací (internetové stránky, eshop). Profesionálně fotografuje svatby, portréty především děti - v exteriéru, ale i v ateliéru. První fotografická výstava
proběhla ve městě Třebíč, v rodném městě. Jeho hlavním cílem je dělat kvalitní uměleckou
fotografii, branding i reklamu.
Tato výstava bude zajímavá nejen pro děti, ale i pro dospělé. Výstava bude otevřena
v pondělí až pátek od 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, sobota 9.00 – 13.00, neděle 13.00 –
16.00 hodin, v úterý 17. 11. bude zavřeno.
Těšíme se na Vás.
Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA BESEDU „HLEDEJ PŘÍČINU SVÝCH NEMOCÍ”
Náš život tvoří – mentální, fyzická, emoční a duchovní část člověka. Narušení jedné
složky způsobuje nerovnováhu v celém těle. Jsou to vnitřní a vnější faktory, které způsobují chorobný stav člověka. Proto se zabývejte CELÝM ČLOVĚKEM a hledejte své
PŘÍČINY NEMOCÍ v PREVENCI, která je důležitější než léčba. Pokud vás téma zajímá,
uvidíme se v Městské knihovně ve Velké Bíteši v úterý 10. listopadu v 17.00 hodin.
Na besedě se mj. dozvíte informace o příčinách nemocí a zároveň diagnostice podle
TČM, jak využít znalost krevní skupiny pro své zdraví, odpovědi na těžké životní situace
lidských vztahů a recepty či rady starověkého bylinného léčitelství.
Na setkání se těší
Jana Indrová, Dita Desová, Kateřina Brychtová
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KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM
Ve čtvrtek 19. listopadu od 15.30 hodin v Městské knihovně na Masarykově nám. 85
Huráá do knihovny! Pro všechny maminky, tatínky a hlavně jejich děti (2-6) jsme
společně s MC Bítešáček připravili listopadové odpoledne v knihovně. A o co přijdete,
když nepřijdete?
Kouzelné odpoledne i pro ty nejmenší človíčky, kteří ještě nevydrží u pohádky zůstat
v klidu. Pohádku čteme nečteme, hrajeme nehrajeme, ale určitě se u ní společně pobavíme.
Po ní se pustíme do vyrábění a určitě si najdeme čas i na hraní.
Listopad je měsíc plný plískanic, mrazíků a fujavic, zahřejeme si ho alespoň sluníčkovou pohádkou a prímovými kamarády. Prostě strávíme pěkné odpoledne.
Na setkání se těší
Kateřina Brychtová a rodiče z MC Bítešáček

listopadové přednášky v městském muzeu
Mistr Jan Hus - výročí 600 let
V letošním roce si připomínáme 600 let výročí upálení Mistra Jana Husa osobnosti, o které v naší zemi slyšel úplně každý.
Co formovalo a ovlivňovalo Jana Husa od jeho dětství až po dospělost? Kdo přesně byl Jan Hus a jak je
možné, že byl přítel králů a zároveň miláček prostého
lidu? O jakou pravdu, za kterou byl Jan Hus ochoten
zemřít, vlastně šlo? Byla to pouze kritika stávajícího
společenského systému nebo to bylo něco, co hluboce
tvořilo samotnou podstatu osobnosti Jana Husa? Co přineslo společnosti Janovo upálení a má dopad i do našeho 21. století?
O těchto a dalších podobných tématech přijde vyprávět do bítešského muzea David Rafael. Beseda proběhne v pondělí 9. listopadu od 17.00
hodin ve velkém výstavním sále na Masarykově náměstí 5.
David Rafael je popularizátor české historie z pohledu tzv. české reformace. Studoval
3,5 roku historii a teologii na českých i zahraničních soukromých školách. Je častým řečníkem na téma české národní identity, věnuje se přednáškové činnosti, spolu s manželkou
jsou autory námětů k filmům s historickou tématikou.
David Rafael, Ivo Kříž
AUSTRALSKÝ KONTINENT OČIMA MANŽELŮ MÁROVÝCH
Městské muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Velké Bíteši pořádá v pořadí
již pátou přednášku manželů Márových. Australská projekce rodiny Márových vás často

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

Listopad 2015 | 31

donutí vydechnout: „To snad
není možný.“ Objeli celý kontinent kolem dokola a vydali se
i do horoucího středu k posvátnému rudému monolitu Uluru.
Cestou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali ve Velkém
bariérovém útesu, házeli bumerangem nebo naslouchali hraní
Aboridžinců na didžeridu. Žasli
v poušti mezi tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně
Opera a více než kilometr dlouhý most. | Foto: Archiv manželů Márových.
krmili klokany z ruky a šplhali
po žebříku kolem stromu do výšky 70 metrů. Prožijete společně s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti.
Jiří Mára je autorem sedmi cestopisných knih a dokumentárních filmů, které si můžete
na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny.
Přednáška proběhne ve čtvrtek 26. listopadu od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále
muzea na Masarykově náměstí čp. 5.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA A
JAKUBA PUSTINY
Informační centrum a Klub kultury Vás zve na operetně VÁNOČNÍ KONCERT houslového umělce Václava HUDEČKA a tenoristy Jakuba PUSTINY.

Václav Hudeček. | Foto: Archiv umělce
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Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou
cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu
v šedesátých letech. Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry spojující technickou
suverenitu s vervně tvořeným a emocionálně bohatým tónem a s radostí, kterou dovede nezaměnitelným
způsobem přenášet do publika, okouzluje obecenstvo
bez rozdílu věku. Jeho nahrávka Vivaldiho Le quattro
stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku
1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice
a interpret za ni získal zlatou a v roce 1997 platinovou desku. Rovněž za další svoje nahrávky obdržel
interpret zlaté desky. Václav Hudeček se nevěnuje jen
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kompozicím starých mistrů, ale rozšiřuje své repertoárové spektrum o díla XX. století
(Janáček, Prokofjev) a skladby soudobých českých autorů (Kymlička, Fišer, Mácha).
Systematicky se stará o pomoc nastupující české interpretační generaci, a to jak každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích, tak představováním těch
nejlepších jako hostů na svých koncertech v rámci tradičních vánočních turné nebo na
Hudečkem pořádaných Svátcích hudby v kostele sv. Šimona a Judy Praze. V roce 2007
u příležitosti státního svátku 28. října udělil prezident republiky Václav Klaus V. Hudečkovi vysoké státní vyznamenání „Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění“. V říjnu
2012 převzal z rukou primátora stříbrnou medaili hlavního města Prahy jako zvláštní
projev úcty a ocenění uměleckého přínosu a zásluh o rozvoj pražské kulturní scény
u příležitosti jeho životního jubilea.
Pro Velkou Bíteš již známý Jakub Pustina byl od počátku pěvecké kariéry veden předním sólistou Národního divadla, národním umělcem a držitelem ceny Grammy Václavem
Zítkem. Je absolventem Mistrovských pěveckých kurzů Petra Dvorského (SK). Získal
první cenu na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech. Dále je držitelem prvního místa z Mezinárodní pěvecké soutěže I. Godina, druhého místa z Mezinárodní pěvecké soutěže M. S. Trnavského a stal se absolutním vítězem soutěže Pražský
pěvec. Zpíval po boku Petra Dvorského, Josého Cury nebo Evy Urbanové. V roce 2007
debutoval na jevišti Státní opery v Košicích. Od roku 2011 pravidelně vystupuje v Národním divadle Praha a ve Slovenském národním divadle Bratislava. V roce 2014 debutoval
v Národním divadle v Panamě, kde se také v roce 2015 představil jako Canio z Leoncavallových Komediantů. V současné době se věnuje především interpretaci Richarda
Wagnera, kterého měl možnost prezentovat i v rámci nejprestižnějšího festivalu Richarda
Wagnera v německém Bayreuthu. Jeho hlas zněl za doprovodu symfonického orchestru
nebo klavíru například v Polsku, Německu, Belgii, Francii, Itálii, Rakousku, Maďarsku,
Lucembursku, Dánsku, Slovensku, Americe, Austrálii a Novém Zélandu. Pěvecky se zdokonaluje u Petra Dvorského a Gabriely Beňačkové.
Na Vánočním koncertě také vystoupí mezzosopranistka Andrea Purtic z Rakouska,
absolventka konzervatoře ve Vídni. Mezi role, které měla již možnost ztvárnit na operních
jevištích patří například Hänsel v Hänsel und Gretel nebo Sestra Mathilda (Dialogy karmelitek), ale též operetní tituly, jako např. Pařížský život nebo Vídeňská krev. Je vítězkou
Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny a pěvecké soutěže Oscara Strausse.
Jako doprovod na klavír bude Branko Ladič ze Slovenska a Petr Adamec.
Branko Ladič ze Slovenska patří k mladé generaci slovenských dirigentů a klavíristů.
Studoval na Konzervatoři v Košicích klavír u Ludmily Kojanové a dirigování u Jana Drietomského a později na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě dirigování u Ondřeje
Lenárda a Petra Feranca. Paralelně navštěvoval přednášky na Katedře hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Komenského, kde absolvoval doktorandské studium a kde od
roku 2013 působí jako odborný asistent. Absolvoval zahraniční stáže u Erika Wächtera
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v zemském divadle v Detmoldu, na Univerzitě a zároveň v Opeře v Lipsku, jakož i mistrovské kurzy u Marka Stringera v Rakousku. V Opeře SND se představil několika asistencemi (Boris Godunov, Svatopluk, Její pastorkyňa, Netopýr, Salome), jakož i dirigováním
Donizettiho opery Lucrezia Borgia a dětské verze Mozartovy Kouzelné flétny (O kouzelné
flétně a jiných kouzlech). Jako klavírista a korepetitorem spolupracuje s předními sólisty
a sborovými tělesy.
Petr Adamec klavírista vystudoval pražskou konzervatoř a následně AMU v Praze. Během studia začal s výukou klavíru na vojenské hudební škole v Roudnici n. L. Od roku
1970 se stal pedagogem na pražské konzervatoři a od roku 1972 vyučuje také na AMU,
kde vede Oddělení klavírní spolupráce. Již od konzervatoře spolupracuje s houslistou Bohuslavem Matouškem. Tato spolupráce a osobní tíhnutí ke komorní hře vedly k tomu,
že si Adamec nevybral dráhu sólisty. Za svou kariéru doprovázel obzvláště interprety
na dechové nástroje např. Trio Bohuslava Martinů, Opus tre a další. V současné době se
téměř výhradně zaměřuje na umělecké partnerství s houslisty Bohuslavem Matouškem
a Václavem Hudečkem.
Galakoncert mistrů se uskuteční v neděli dne 6. prosince 2015 v 17.00 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši. Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás.
Informační centrum a Klub kultury

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní RŮŽOVÁ ULICE, ZANIKLÝ DŮM ČP. 136:
Předměstí Růžová ulice
Růžová ulice bývala ve sledované době předměstím, které zahrnovalo nejen nynější
Růžovou ulici, ale též Kozí ulici, přilehlý úsek ulice Pod Hradbami a z části za potokem
zvané Malá Strana, ulice Za Loukama a Zmola. Toto předměstí se dříve nazývalo Psí
ulice, kterýžto název byl používán počátkem 15. století až do prvního číslování domů
v roce 1764. Pojmenování Růžová ulice se v gruntovních knihách objevuje poprvé v roce
1600 a teprve postupně získávalo převahu, než v roce 1764 bylo ustanoveno pojmenováním jediným.
Je pravděpodobné, že právě zde se nacházela předpokládaná stará Bíteš, která předcházela městské lokaci první třetiny 13. století. Stará Bíteš mohla být buď malou vsí, anebo
spíše zeměpanským dvorcem, který se nacházel nejspíše někde v místech dnešních domů
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Dům čp. 136 s Fialovým pekařstvím po bombardování v květnu 1945. | Foto: Karel Fráňa (archiv muzea).

čp. 146–148 nad Lužou. Od tohoto předpokládaného dvorce vedla jedna cesta směrem přes
město na Žďársko (Růžová ulice), druhá cesta k brodu a dále na Brněnsko či Náměšťsko
(Kozí ulice).
Nemalým urbanistickým zásahem do tohoto předměstí se stalo přeložení zemské silnice
Brno-Jihlava v 80. letech 18. století. Nově vedla již nikoli od náměšťského mostu po západním okraji předměstí okolo hradeb, ale po výstavbě dlouhého mostu přes rybník Hadr
přímo dnešní Růžovou ulicí. V důsledku toho zanikly lávky pro pěší vedoucí mezi domy
čp. 157 a 158 ke Strmé ulici. Šířka Růžové ulice ovšem zůstala užší, než by se i tehdy
mohlo očekávat od ulice s významnou komunikací. Po druhé světové válce byla tato skutečnost řešena tak, že bombardované domy ve spodní části ulice čp. 142–145 byly při své
obnově posunuty na svůj úkor dovnitř svých parcel.
Umístění již zaniklého domu čp. 136 bývalo výjimečné tím, že se před polovinou
19. století nacházel při výjezdu z náměstí po levé straně v těsné blízkosti Dolní (Brněnské)
brány. Od městských hradeb jej dělila jen mezera na šířku povozu.
Nejstarším doloženým držitelem domu byl v roce 1414 jakýsi Havel. Mnohem později,
roku 1594, jej držela pekařka Tomšová, od které jej snad před rokem 1607 získal Vondra
Mlča. Po něm v roce 1623 zdědil dům s vícero polnostmi v ceně 550 moravských zlatých
Václav Vrabec. Ten jej prodal již roku 1626, a to za cenu 450 mor. zlatých „s ulevením
z jeho dílu na něm 100 zlatých, však bez závdavku“ Pavlu Soukupovi. Ani on si jej ale
neponechal dlouho, když roku 1630 prodal dům „ve Psí ulici [...] na rohu proti bráně
Dolní“ v téže ceně svému bratrovi Lukáši Soukupovi, a to s vědomím, že je dům „velice
zpuštěn“. Nejspíše roku 1646 dům pohořel a po několik let zůstal „zpustlý, slove požár“.
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V roce 1653 koupil dům za cenu 250 mor. zlatých Vavřinec Plaček, který jej měl začít splácet až po třech letech, aby během této doby dům opravil. Následujícího roku přikoupil k domu stodolu „ležící na Malé Straně aneb slove Psí Hoře“ za 12 mor. zlatých
a zároveň odprodal roli za 18 mor. zlatých. Vavřinec Plaček tu hospodařil až do roku 1696,
kdy „jsouce vdovcem drahný čas a hospodářem přes 43 let pořád zběhlá, též velmi hrubě
věkem již sešlý“, prodal dům „slove Soukopovský“, který byl „však téměř na díle pustý“,
i s polnostmi a povinností výměnku za cenu 266 mor. zlatých svému synovi Tomáši Plačkovi. Ten pak v letech 1710–1716 odprodal tři role za celkovou částku 40 zlatých. A roku
1719 prodal „pro svou velikou potřebnost a nemožnost, s vědomím a s vůlí své manželky“
i dům „téměř na díle pustý“ i s vypsanými polnostmi, a to Davidu Mikuláši Schatzovi
za tutéž cenu 266 mor. zlatých. Schatz zavdal 21 rýnských zlatých, které Plaček „za svůj
náklad k sobě přijal“, čímž byl vyplacen.
Brzy, roku 1725, již vdova po Schatzovi Mariana, nově provdaná Klaubrová, prodala
dům bednáři Tomáši Ondrákovi též za 266 mor. zlatých. Jako závdavek přijala „od svého
prvnějšího manžela Davida Shatz vynaložené šedesáte tři rejnský“, kterými byla vyplacena. Roku 1758 zdědil dům nejmladší Tomášův syn též bednář František Ondrák, který
měl vyplatit své sourozence Dominika (za krávu 10 zl. a míru žita), Pavla (na vojně, kde
pak padl, roli a 2 míry žita), Annu (vdaná v Čechách, 2 míry žita), Helenu Braunovou
(2 míry žita) a Veroniku Nimetovou (manžel na vojně). Roku 1790 již vdova Dorota Ondráková postoupila dům, který „za sumu 400 zlatých šacovaný jest“, svému nejmladšímu
synovi taktéž bednáři Martinu Ondrákovi. Ten měl vyplatit 232 zlatých obecních vejrunků a svým sourozencům Kateřině Šanderové, Marianě, Šebestianovi a Bartoloměji každému po 30 zlatých. Poté roku 1816 již vdova Dorota Ondráková postoupila dům s devíti
jitry rolí (v tratích Rejtok, Nad Skalním a U Kamennýho Kříže) a dvěma jitry zahrad
a luk v ceně 460 zlatých svému nastávajícímu zeti krejčímu Ondřeji Dufkovi (manželka
Anežka). Ten měl vyplatit ještě obci 60 zlatých vejrunků, Jiříku Šanderovi 200 zlatých
dědického podílu, Marianě Ondrákové podobně 100 zlatých a „na fundaci mše svatej zdejšímu chrámu Páně“ 100 zlatých. Později roku 1855 Dufek nechal připsat dům v ceně 1540
zlatých svému zeti Janu a Josefě Pavlovcům.
V roce 1859 koupili dům František a Marie Vorlovi. Následně roku 1877 jej pořídili
za 1500 zlatých patrně pekař František a Marie Bartoňkovi. Dodejme, že se pekařství
v domě udrželo až do poloviny 20. století. Dům pak zanikl v důsledku výstavby silnice
a ulice Na Valech počátkem 70. let 20. století.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. sig. 11787, fol. 149, 226, 239, 248, kn. sig. 11788,
fol. 56, 77, 121, 157, 214, 221, 242, 285, 286, kn. sig. 11789, fol. 37, kn. sig. 11792, fol. 1, kn. sig.
11797, fol. 2–5. O vývoji předměstí Růžová ulice: Jan ZDUBA, Urbanistický vývoj vrchnostenského města Velké Bíteše v letech 1414–1848, vlastnivědný sborník Západní Morava XIII., 2009,
str. 157–159. Dušan CENDELÍN a Pavel BOLINA, Historické pozemní spojení západní Moravy
s Malou Hanou: Dopravní linie a jejich vztah k blízkému osídlení, nepublikováno.

Jan Zduba
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OKRSKOVÉ SETKÁNÍ ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ
A FUNKCIONÁŘŮ
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je organizací, která rozhodně na své veterány
nezapomíná. Těm, kteří se svou činností zvláště podíleli na rozvoji českého hasičstva,
je udělován titul „Zasloužilý hasič“. V okrese Žďár nad Sázavou byl titul „Zasloužilý hasič“ udělen 75 členům, z toho 36 žije a 39 zemřelo. Setkání zasloužilých funkcionářů již
pořádá 12 z 25 okrsků OSH Žďár nad Sázavou.
Tradiční setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů pořádal okrskový výbor SH ČMS
Velká Bíteš v sobotu 17. října 2015. Hostitelem byl tentokrát SDH Jindřichov. Jedná
se o setkání hasičů-seniorů, kteří celý svůj život zasvětili dobrovolné požární ochraně
a ochraně majetku bližních. Jako poděkování za dlouholetou věrnost svému poslání
proběhla prohlídka Centra hasičského hnutí v Přibyslavi. Po návratu do Jindřichova
a po společném fotografování proběhl oběd. V sále nově zrekonstruovaného kulturního
domu sešlo 33 dlouholetých členů hasičských sborů z celého okrsku Velká Bíteš a řada
hostů. Přítomné přivítal a jednání zahájil starosta okrsku br. Ludvík Zavřel, který přítomné seznámil s činností okrsku Velká Bíteš za rok 2015. Vedoucí aktivu zasloužilých
hasičů br. Ladislav Fajmon seznámil činností aktivu, 2. náměstek okresního starosty
br. Antonín Teplý seznámil s děním v OSH Žďár nad Sázavou, s děním na požární
stanici ve Velké Bíteši seznámil velitel ppor. Bc. Miroslav Volf, s činností Klubu historické techniky seznámil starosta okrsku Heřmanov br. Milan Kubíček. Za hostitelskou
obec se rozloučil starosta místního sboru bratr Pavel Burian. Po oficiální části ještě
pokračovala spontánní bratrská zábava.
Jako hosté se tohoto setkání zúčastnili: člen VV OSH Žďár nad Sázavou br. Jiří Klusák;
velitel okrsku Velká Bíteš br. Petr Fousek; člen aktivu zasloužilých hasičů br. František

Společné foto ze setkání. | Foto: David Dvořáček
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Kabelka; starosta města Velká Bíteš Ing. Milan Vlček aj. Nejstarší hasič v okrsku Velká
Bíteš je člen SDH Kuřimská Nová Ves 83-letý br. Zdeněk Babička.
Velký dík patří našim sponzorům, především řediteli společnosti Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o. Ing. Miloslavu Klimentovi za bezplatné zajištění dopravy do CHH Přibyslav,
Cukrárně Knotková a Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. za pohoštění.
David Dvořáček

SPORT
KDO SE STANE BÍTEŠsKÝM DVANÁCTIBOJAŘEM?
V prosinci loňského roku začal 2. ročník Bítešského dvanáctiboje – soutěže,
kterou chtějí její organizátoři podpořit rekreační sportování v našem městě a okolí.
Každý měsíc jsme se setkávali, abychom změřili síly v různých disciplínách. Jedenáct
disciplín máme úspěšně za sebou, zbývá jedna poslední – silový trojboj, jenž se uskuteční
14. listopadu v bítešské posilovně. Ještě týž den budou mít organizátoři napilno. Čeká je
bodové vyhodnocení této celoroční soutěže, tisk diplomů a příprava večerního vyhlášení
vítězů v mužské a ženské kategorii.
Sejdeme se v 19.00 hodin v kavárně Kreative Café. Pokud se chcete o tomto projektu
dozvědět více, je to ta nejlepší možnost užít si s námi závěrečný večer. Bližší ohlédnutí za
uplynulým 2. ročníkem přineseme v prosincovém Zpravodaji.
Ondřej Machola, spoluorganizátor Bítešského dvanáctiboje

OZNÁMENÍ TJ SPARTAK
Oznamujeme, že plánovaná sportovní akce „Latinskoamerické rytmy“ se dne 14. listopadu 2015 z důvodu nepřítomnosti lektora v ČR ruší.
Hana Holíková

OSTATNÍ
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ 2015 JE U KONCE
Krajský úřad Kraje Vysočina již druhým rokem uspořádal zajímavou vzdělávací aktivitu
pro seniory z Vysočiny s názvem Letní škola seniorů. Do osmi vybraných měst jsme zavítali
se sedmi přednáškami, které navštívila více než tisícovka nadšených zájemců o studium.
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Letošní ročník Letní školy seniorů byl pořádaný v rámci projektu Na pomoc seniorům Kraje Vysočina, byl zahájen v červnu a s posledními letními dny úspěšně skončil.
Přednášky navštěvovali senioři z domovů pro seniory, z domů s pečovatelskou službou,
klubů důchodců a z řad široké seniorské veřejnosti. S přednáškami jsme zavítali do Chotěboře, Žďáru nad Sázavou, Velké Bíteše, Velkého Meziříčí, Jemnice, Moravských Budějovic, Počátek a Světlé nad Sázavou.
Obsah přednášek byl zaměřen na bezpečnost seniorů z mnoha různých aspektů:
ochrana života, zdraví a majetku, internetová bezpečnost, ale také jak se chránit před
riziky kolem nás a čelit domácímu násilí. Dále se mohli účastníci seznámit s tím, jak
se starat o své tělo pomocí bylinek a dalších zdravých produktů, ale také jak pečovat
o svojí duševní pohodu, jak čelit osamělosti seniorů a jak se vlastní aktivitou dostat ze
sociální izolace.
Spokojené ohlasy seniorů a nespočet dotazů na další přenášky a nová témata z cyklu
Letní školy seniorů nás pobízí k pokračování této aktivity, která je v Kraji Vysočina
významná.
Kraj Vysočina pořádal Letní školu seniorů 2015 v osmi obcích kraje Vysočina a při
pořádání této aktivity vždy požádal o spolupráci organizaci, ve které se přednáška konala. Ve Velké Bíteši se Letní škola seniorů uskutečnila již v loňském roce a vzhledem
k velice dobré spolupráci s pracovníky Klubu kultury a k velkému počtu i zájmu seniorů jsme se rozhodli Letní školu i v roce 2015 uskutečnit ve Velké Bíteši opakovaně.
Pracovníci Klubu kultury a kulturního domu vždy vzorně nachystali školící místnost,
vynikající byl servis v podobě pitného režimu a jako bonus navíc dostali všichni senioři i školitelé výborný oběd z restaurace „Naše bítešská“. Tato příkladná péče o seniory byla nadstandartní a všem zúčastněným pracovníkům patří obrovský dík. Nejen
senioři, ale i školitelé byli velmi potěšeni tímto přístupem a den strávený ve Velké
Bíteši byl světlým bodem celé Letní školy seniorů. Děkujeme!
Táňa Křížová, oddělení sociálních věcí Kraje Vysočina

BÍTEŠSKÁ AKADEMIE
Kolpingova rodina spolu s KDU-ČSL pozvala do svého pravidelného přednáškového
cyklu doktora Pavla Hoška, vysokoškolského učitele, zabývajícího se problematikou islámu,
aby přítomné posluchače seznámil s tím, co znamená islám pro současnou Evropu. Že je
to problematika velice aktuální, neopomněl ve svém úvodním slově před zaplněným sálem
zdůraznit také MUDr. Tomáš Lajkep, moderátor večera, a podotkl, že jistý křesťanský vhled k
této vážné problematice bude určitě přínosem. Přednášejícímu se podařilo toto složité téma
přednést přehledně, stručně a srozumitelně, za což sklidil zasloužený potlesk. V souvislosti
se současnou uprchlickou krizí nebude ke škodě seznámit s tím podstatným, co bylo řečeno,
také Vás, čtenáře Zpravodaje:
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Co znamená islám pro Evropu?

Islám je nejmladší světové
náboženství. Je to monoteistická víra, která sdílí některé
hodnoty s židovstvím a křesťanstvím, vzniklo v sedmém století
po Kristu a má v současné době
možná jednu a tři čtvrtě miliardy
stoupenců. Znamená to tedy,
že je druhým nejpočetnějším
náboženstvím. Křesťanů nebo
lidí, kteří se hlásí ke křesťanství,
je něco přes dvě miliardy, takže,
když sečteme křesťany a musMešita ve Spojených arabských emirátech. | Zdroj: Wikipedie
limy, tak jsme hodně přes polovinu současného lidstva. Z médií víme, že v naší zemi není muslimů příliš mnoho.
Ty odhady jsou mezi 20-ti až 30-ti tisíci, ačkoliv v Brně je nějaká viditelná menšina,
ale v podstatě většina z nás Čechů a Moravanů nemá žádnou praktickou denní zkušenost s jejich pravidelným potkáváním. Jiné je to samozřejmě v zemích, jako je např.
Německo, Francie a Anglie, kde je jich díky přistěhovalectví několik milionů. Proto
je tam podstatně větší možnost každodenního setkávání se s nimi jako se sousedy,
spolužáky či kolegy v práci. To také souvisí s u nás rozšířeným názorem, že Česká
republika se nezdá být pro tyto běžence atraktivní. Většina těch lidí, kteří do Evropy
míří, se snaží rozvinout nějaký kontakt, který již mají s velkými komunitami v Německu, Francii, Velké Británii aj. To je také jeden z důvodů, proč ČR příliš nefiguruje
mezi cílovými zeměmi. Ti lidé prchají zejména proto, že přestali věřit v nějaké zlepšení situace ve svých zemích.
Evropa je v kontaktu s islámem od jeho samého počátku. Od začátku měli evropští křesťané za to, že islám je nějaké z kořenů vytržené křesťanství, jakási jeho ne
úplně povedená forma. Vzhledem k tomu, že muslimové vyznávají a prokazují úctu
těm důležitým biblickým postavám, které křesťané znají ze Starého a Nového zákona,
tak se po nějakou dobu nabízelo vysvětlení, že islám je taková arabská verze křesťanství nebo že zakladatel islámu Mohamed dal dohromady to, co slyšel od židů a od
křesťanů, přidal k tomu něco svého osobitého a z toho vytvořil jakousi novou verzi
neboli adaptaci toho monoteistického židovsko-křesťanského náboženství s nějakým
osobitým arabským prvkem a to nabídl těm svým arabským, v té době „pohanským“
soukmenovcům. V koránu se to také hemží různými biblickými postavami – Ježíše,
který je jednou z nejvíce zmiňovaných postav koránu vůbec, stejně jako Marie nebo
Abraháma a Mojžíše. Z určitého úhlu pohledu je korán vlastně jakýmsi kritickým
rozhovorem se svatou knihou židů a křesťanů. Zde začal Mohamed navazovat na to,
co učí židé a křesťané, ale v některých věcech se s nimi rozchází. Možná by se dalo
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říct, že křesťané by se snáze dohodli třeba s budhisty, kteří věří a vyznávají úplně jiné
věci a úplně jiným způsobem, zatímco blízkost některých základních výpovědí mezi
křesťanstvím a islámem ty věci možná komplikuje.
Nicméně historie vzájemných kontaktů mezi evropskými křesťany a muslimy je
spíše znamením mocensko-politicko-vojenské konfrontace, než ve znamení nějakých
teologických sporů. Evropané se nejdříve setkávali s muslimy, s těmi arabskými,
kterým Evropané říkali Saracéni, tedy ti arabští muslimové, kteří po nějakou dobu
ohrožovali Evropu zejména z jihovýchodu a posléze těch posledních pět století koexistence mezi světem evropským a světem islámským, kdy potom Saracény v čele světa
islámu vystřídali Turci. Potom, někdy od 15. stol. až do konce I. světové války, jsou
pojmy Turek a muslim spíše synonyma, jako by se trochu pozapomnělo, že to začalo
v arabském prostředí, ale každopádně to „přeznačování“ má spíše povahu vzájemného
měření sil, než že by šlo o to, co je podobného nebo rozdílného mezi křesťanstvím
a islámem.
Už pár let po smrti zakladatele islámu Mohameda v roce 632 se chalív Omar, druhý
z jeho nástupců, dostává v roce 638 do Jerusaléma a tím vlastně způsobuje změnu
pro křesťanskou Evropu, která není ani tak politická, jako spíše symbolická. Tím se
nejsvětější místo křesťanské víry a tradice, cíl křesťanských poutníků a velmi důležitý
motiv křesťanské literatury, umění a sebepojetí, stává součástí islámu. Od té doby až
na práh současnosti byla Svatá země v rukou muslimských panovníků. Za zmínku
stojí ještě jedno datum - rok 732, kdy překvapivě a pro mnohé naprosto nečekaně
nastal vítězný pochod muslimských vojsk různými směry, ale zejména směrem k Evropě. Zastaven byl někde u Tours ve Francii, kdy Karel „Kladivo“ udělal tečku za
jejich postupem do Evropy. V následujících staletích docházelo ke snaze změnit situaci zejména ve Svaté zemi. V sérii křížových výprav mezi 11. a 12. stoletím chtěli
evropští křesťané získat zpět ta nejsvětější místa křesťanské víry a tradice z rukou,
jak se tehdy říkalo „nevěřících“. To se příliš nezdařilo, navíc tyto křížové výpravy
způsobily velké morální trauma, protože došlo k mnoha nespravedlnostem, které
předčily všechno dobré, co jinak touto cestou mohlo vzniknout, jak se domnívali ti,
kteří ve své upřímné křesťanské víře tato tažení podporovali. Potom evropští křesťané
vytlačili muslimy z jihu Španělska a Portugalska, kde byli několik set let u politické
moci, zpět na sever Afriky. Evropa se tedy nemuslimisovala a došlo k znovu získání
Pyrenejského poloostrova pro křesťanské panovníky.
Tato vzájemná interakce nebyla jenom negativní a konfliktní. V době největšího
rozkvětu arabské muslimské kultury dosahovali nejlepší arabští učenci největších intelektuálních, vědeckých a literárních výkonů té doby, takže se nejchytřejší křesťané
a nejchytřejší židé učili arabsky, aby mohli číst ty nejlepší knihy, které v době středověku vznikaly, takže tady byla dobrá vzájemně se obohacující kulturní výměna. Toto
je přece jenom jeden povzbudivý protipříklad z této jinak složité, konfliktní interakce
mezi světem islámu a světem evropským.
pokračování příště, Alois Koukola
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BÍTEŠSKÁ AKADEMIE V LISTOPADU: OTEC BOHUMIL NÁS
SEZNÁMÍ SE ZÁŽITKY Z ALBÁNIE
Mnozí bítešští farníci letos zaznamenali delší nepřítomnost otce Bohumila během
prázdnin. A leckoho překvapilo, kam zamířily jeho kroky: strávil několik týdnů
v Albánii, aby pomohl s realizací projektu Albanian Challenge.
Asi stovka Čechů tam pomáhala při povznesení albánského údolí Curraj Eperm. Rozjeli tam
projekty na opravu kostela, značení turistických tras nebo stavbu mostu v sousední vesnici Theth.
„Byl to pro mě nádherný pobyt v Albánii s početnou skupinou - většinou vysokoškoláků,
celkem na třech turnusech se jich vystřídalo 97. A byla to krásná tečka za prázdninami.
Znamenalo to pro mě velmi silnou zkušenost Boží blízkosti v nádherné přírodě umocněnou
spontánním nadšením, optimismem a ideály mladých lidí,“ říká otec Bohumil. Protože
většina z pomáhajících vysokoškoláků byli praktikující katolíci, otec Bohumil jim sloužil
mše a duchovně je doprovázel.
V neděli 22. listopadu v 18.00 hodin na ZUŠ nás otec Bohumil spolu s Honzou Balákem, s hlavním autorem myšlenky Albánské výzvy seznámí s tím, jak všechno v Albánii
probíhalo, a chybět nebude ani promítání fotek.
Ladislav Koubek

ZPRÁVY ZE SENIORKLUBU
V říjnu jsme byli pozvání na návštěvu ZŠ Tišnovská ve Velké Bíteši. Tam jsme si v rámci projektu, který podporuje zdravý životní
styl ,,Zdraví ze zdravé přírody‘‘ povídali o biopotravinách. Po zajímavé přednášce jsme si společně s učitelkami Lenkou Oberreiterovou, Pavlou Blahovcovou a paní ředitelkou Mgr. Blankou Gaizurovou uvařili z biopotravin oběd a pak ho také snědli.
Na jídelníčku byla hrášková polévka, karbanátky, ve kterých byl
mimo jiné bulgur, jáhly, červená čočka, špaldová mouka. Příloha
byla z pečené zeleniny - dýně, červená řepa, cibule, česnek, mrkev, brambory. A na závěr
sváteční jablečný kompot - z čerstvých jablek a sušeného ovoce. Poučili jsme se, ochutnali
zajímavé pokrmy a strávili příjemné chvíle v dobré společnosti.
Druhá naše návštěva patřila Domovu bez zámku ve Velké Bíteši. Opět jsme navštívili
terapeutickou dílnu. Prohlédli jsme si nové výrobky klientů z keramiky a ve společnosti
klientů a terapeutky paní Chytkové jsme si vyzkoušeli práci s hlínou. Při práci a povídání,
co je nového v domě a co plánují senioři, čas příjemně ubíhal.
Dále jsme po hodech zahájili pravidelné vycházky po okolí. Byli jsme na Bělizně
a prošli Nesměřské údolí mezi Tasovem a Velkým Meziříčím. Vycházíme každé pondělí
ve 13 hodin z Masarykova náměstí. V případě delší vycházky bývá změna vyvěšena v naší
vývěsce na náměstí. V případě nepříznivého počasí se vycházka ruší.
Jana Požárová
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NOVÁ MOŽNOST RELAXACE PRO ŽENY VE VELKÉ BÍTEŠI
V příjemných podzimních dnech
jsme otevřely v Bíteši nový prostor
pro ženy. Je to místo pro odložení
každodenních starostí, stresů a všeho,
co řešíme. U nás můžete ze sebe sundat vše nepotřebné a tíživé. A domů
si ponesete náruč jen toho dobrého
a posilujícího.
Každá žena má zářit, rozdávat
lásku a radost kolem sebe. Současný
přespříliš rychlý styl života toto moc
nedovoluje. Žena bývá zavalená
Prostory v centru PoHoDa a Oriflame. | Foto: Marcela Machalová
množstvím povinností doma i v zaměstnání. Potřebuje zvládat všemožné další úkoly a často toho je až nad hlavu. Kam to
potom vede? Doma, na své nejmilejší už nemá sílu na úsměv a vlídné slovo. A kolotoč se
točí dál. Jak ho zastavit a vystoupit?
Tak, až půjdete kolem parku, kostela nebo Lidušky, zastavte se u nás v PoHoDě
a zjistíte, že je spousta možností, které umí vyharmonizovat tělo i ducha. A hlavně vás
naučí, jak vše kolem zvládat s lehkostí a grácií, i když bude kolem pod mrakem nebo
hodně větrno.
Marcela Machalová a kolegyněmi a PoHoDa na náměstí Osvobození 106

CO BYLO PRVNÍ – VEJCE NEBO SLEPICE?
Ani nevím proč, ale nedávno jsem si vzpomněla na otázku, kterou jsme jako děti řešily
– Co bylo dřív? Vejce nebo slepice? Byla to legrace hádat se, protože každý hájil to své,
ale ani pro jednu možnost neexistoval žádný pádný argument a jedno vyvracelo druhé.
Postupně jsem o tom přestala přemýšlet, protože tento problém neměl řešení. Když se
mi nedávno tento moment vybavil, musela jsem se usmát. Teď, jako křesťanka, už mám
odpověď. Věřím, že Bible je Boží slovo, a vím, že je pravdivá, protože jsem si na vlastní
kůži mohla vyzkoušet, že to, co je v ní napsáno, funguje. V Bibli se píše, že Bůh stvořil svět
(viditelný i neviditelný), a to v šesti dnech a popisuje se zde, který den co bylo stvořeno:
Genesis 1. Kapitola, 20-22: „I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci
létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“ I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých
okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte
vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ Byl večer a bylo jitro, den pátý.
Slepice je pták (létavec) a ptáci byli stvořeni pátý den. Společně se slepicí bylo v jejím
těle stvořeno i vejce. Takže otázka je vyřešena – vejce i slepice vznikly ve stejný den!
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Pokud budete mít zájem si o výše uvedeném nebo třeba i jiném tématu popovídat, ráda
bych vás pozvala na naše „netradiční“ bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 17.00 hodin v učebně v prostorách Klubu kultury na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře.
Věra Pokorná za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 28/2015 KONANÉ DNE 14. ZÁŘÍ 2015
• 2/28/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 27/2015 ze dne 7. 9. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 14. 9. 2015
• 3/28/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 o výměře 65,55 m2 na adrese: Velká
Bíteš, Sadová 579 na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 31. 8. 2016, za nájemné 54,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 4/28/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 o výměře 37,73 m2 na adrese: Velká
Bíteš, Sadová 579 na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 31. 8. 2016, za nájemné 54,00 Kč/m2/měsíc
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 5/28/15/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním svislého dopravního značení na příjezdovou komunikaci k NTC v průmyslové zóně Košíkov, zakazující vjezd vozidel do slepé ulice bez možnosti
otáčení, a to mimo vozidel zákazníků NTC. RM současně pověřuje odbor majetkový realizací tohoto
dopravního značení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2015
• 6/28/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést pozemky:
- p. č. 2539/121 orná půda o výměře cca 724 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- p. č. 2539/122 orná půda o výměře cca 711 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- p. č. 2539/120 orná půda o výměře cca 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- p. č. 2539/119 orná půda o výměře 731 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- p. č. 2539/118 orná půda o výměře cca 1022 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš (včetně části pozemku p.č.
2539/14 označeného díl „g“ a části pozemku p.č. 2539/70 označeného díl „f“)
- p. č. 2539/114 orná půda o výměře cca 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- p. č. 2539/115 orná půda o výměře 904 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- p. č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
a to každý z uvedených pozemků za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1200,- Kč/m2,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- se složením kauce ve výši 50.000,- Kč při podání nabídky kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
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• 7/28/15/RM – rozhoduje schválit spol. E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice snížení jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene
zřizovaného na pozemcích
- p. č. 149 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p. č. 150 ostatní plocha, silnice,
- p. č. 176 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p. č. 177/1 ostatní plocha, jiná plocha,
- p. č. 177/9 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p. č. 1341/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p. č. 1341/2 ostatní plocha, zeleň,
- p. č. 3017/8 ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města na cenu 1000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2015
• 8/28/15/RM – rozhoduje uzavřít:
a) dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č.11, U Stadionu 278, Velká Bíteš k 30. 9. 2015.
b) nájemní smlouvu k bytu č.11, U Stadionu 278, Velká Bíteš od 01.10.2015 na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 9/28/15/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2015 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye
Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6558/15.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2015
• 10/28/15/RM – doporučuje ZM nevydávat obecně závaznou vyhlášku regulující používání zábavné pyrotechniky na území města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 12. 10. 2015
• 11/28/15/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Snížení energetické
náročnosti komplexu budov Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Tišnovská č.p. 115 ve Velké
Bíteši“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 9. 2015
• 12/28/15/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2015 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6605/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2015
• 13/28/15/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí
86, příspěvkové organizace z provozních a technických důvodů od 29. 9. 2015 do 2. 10. 2015.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 29. 9. 2015
• 14/28/15/RM – rozhoduje uzavřít:
a) dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2, U Stadionu 275, Velká Bíteš k 30. 9. 2015
b) nájemní smlouvu k bytu č. 2, U Stadionu 275, Velká Bíteš od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 15/28/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit pozemky:
- p.č. 2539/126 orná půda o výměře 1235 m2,
- část pozemku p.č. 2539/70 orná půda o výměře cca 194 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
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• 16/28/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení
energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ se zhotovitelem KROS – stav, a.s. Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se mění
poddodavatel generálního zhotovitele.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 9. 2015
• 17/28/15/RM – rozhoduje uzavřít předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem RADONtest s.r.o., Na Nivkách 420, 674 01 Třebíč, IČO: 27690482, na stavbu „Protiradonová ozdravná
opatření, Základní škola Velká Bíteš, ul. Tišnovská 115, Velká Bíteš“, kterým se mění rozsah prací
a cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 18/28/15/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2015 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6613/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2015
• 19/28/15/RM – rozhoduje uzavřít s Rybářským spolkem Jindřichov, IČ: 042 03 038, se sídlem
Jindřichov 22, 595 01 Velká Bíteš pachtovní smlouvu na propachtování
- pozemku p.č. 111 vodní plocha, rybník o výměře 1525 m2
- části pozemku p.č. 369/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 150 m2
vše v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš s účinností od 1. 11. 2015 na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 1 rok za pachtovné 1000,- Kč/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2015
• 20/28/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 se zhotovitelem firmou KROS – stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 26227657 na akci „MŠ Lánice č.p. 300, Velká Bíteš – II. ETAPA (Snížení
energetické náročnosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš a Vnitřní stavební úpravy)“, kterým se navyšuje cena díla o 59.065 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 9. 2015
• 21/28/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů Základní uměleckou školou, Velká
Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6659/15.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2015
• 22/28/15/RM – rozhoduje souhlasit s převodem finančních prostředků rezervního fondu do
fondu investic ve výši 90.750 Kč dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6658/15.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2015
• 23/28/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.
na demolici přístavby objektu Lánice 42, Velká Bíteš ze dne 7. 9. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 29/2015 KONANÉ DNE 29. ZÁŘÍ 2015
• 2/29/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 28/2015 ze dne 14. 9. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 29. 9. 2015
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• 3/29/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6827/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 10. 2015
• 4/29/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční
akci „Velká Bíteš – zajištění zásobení pitnou vodou, SO 02 – sanace stávajícího potrubí LT DN 200
cementací“ ve výši 413 150,- Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad
Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 10. 2015

• 5/29/15/RM – schvaluje bezúplatný převod majetku – projektu na doplnění dřevin Holubí Zhoř - v účetní hodnotě 178.317,- Kč z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, KPÚ pro Kraj Vysočina, do vlastnictví města Velká
Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 10. 2015
• 6/29/15/RM – doporučuje ZM uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99011916427 na snížení
energetické náročnosti a stavební úpravy budov ZŠ ve V. Bíteši s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě
969/33, 114 07 Praha 1.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 10. 2015
• 7/29/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok
2015 Tělovýchovné jednotě Spartak Velká Bíteš ve výši 500.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 10. 2015
• 8/29/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
- budovu bez čp/če obč. vyb. na p.č. 877/4,
- budovu bez čp/če obč. vyb. na p.č. 878,
- id. ¼ pozemku p.č. 877/3 ostatní plocha,
- id. ¼ pozemku p.č. 878 zastavěná plocha a nádvoří
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Tělovýchovné jednoty
Spartak Velká Bíteš, IČ: 15544389, Tyršova 617, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš
za cenu 798.360,- Kč s tím, že kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 9/29/15/RM – pověřuje odbor majetkový přípravou podkladových materiálů pro zamezení tranzitního průjezdu nákladní dopravy přes území města po komunikacích 2. a 3. třídy dle novely zákona
o pozemních komunikacích.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2015
• 10/29/15/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření
města č. 16/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 10. 2015
• 11/29/15/RM – rozhoduje
1. uzavřít s paní Andreou Maškovou předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru
		 číslo 101 na adrese: Masarykovo náměstí 67, 595 01 Velká Bíteš
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2. zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru číslo 101 o celkové výměře 65,81 m2,
		 na adrese: Masarykovo náměstí 67, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2015
• 12/29/15/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2015 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6709/15.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2015
• 13/29/15/RM – doporučuje ZM
a) rozhodnout úplatně převést
- bytovou jednotku č. 278/21 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5950/71470,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id.
5950/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 742.230,- Kč se splatností kupní ceny do 31. 12. 2015
s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
kupující
b) rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní o úplatném převodu
- bytové jednotky č. 278/21 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5950/71470,
- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši
id. 5950/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 742.230,- Kč se splatností kupní ceny do 31. 12. 2015 s tím,
že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
c) rozhodnout uzavřít zástavní smlouvu k
- bytové jednotce č. 278/21 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5950/71470,
- spoluvlastnickému podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2
ve výši id. 5950/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš a Raiffeisen stavební
spořitelnou a.s., IČ: 492 41 257, Koněvova 2747/99, Praha 3.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 14/29/15/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 158/1 ostatní
plocha, zeleň o výměře cca 40 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 15/29/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 36 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše ve vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č.
38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše s tím, že doplatí
rozdíl výměr pozemků za cenu 80,- Kč/m2 a zaplatí náklady za podání návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 16/29/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemky p.č. 1543 ostatní plocha
o výměře 102 m2, p.č. 1544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 a část pozemku p.č. 1533/1
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 2 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnic-
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tví města Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 17/29/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést
- bytovou jednotku č. 280/11 v budově č.p. 280, bydlení, na p.č. 803,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 5710/71884,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve
výši id. 5710/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 757.630,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní
smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 18/29/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést:
- bytovou jednotku č. 278/13 v budově č.p. 278 objekt k bydlení na p.č. 800,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5980/71470,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2
ve výši id. 5980/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu tržní stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2015
• 19/29/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 1545 zahrada v k.ú.
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní
poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 20/29/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést
- bytovou jednotku č. 275/8 v budově č.p. 275, bytový dům, na p.č. 794,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 94/1000,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id.
94/1000 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 798.130,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 21/29/15/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI
se společností Wolters Kluwer, a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, PSČ 130 00,
IČ: 63077639, v předloženém znění.
odpovědnost: tajemnice termín: 31. 10. 2015
• 22/29/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke směnné smlouvě č. 194/2015,
jehož předmětem bude závazek města Velká Bíteš zajistit na vlastní náklady vybudování dopravní
a technické infrastruktury v rozsahu kanalizace, vodovodu, el. energie a vozovky k pozemkům p.č.
2539/116, p.č. 2539/132, p.č. 2539/16, p.č. 2539/133 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve lhůtě do 10-ti let
ode dne uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě, jinak mohou manželé Navrátilovi od směnné
smlouvy odstoupit.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
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• 23/29/15/RM – doporučuje ZM schválit Zásady prodeje bytů č. 1/2015 v předloženém znění,
kterými se ruší Zásady prodeje bytů a nebytových prostor v majetku města Velká Bíteš schválené
usnesením č. 16/00 dne 13. 12. 2000.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 24/29/15/RM – rozhoduje uzavřít:
a) dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 8, U Stadionu 275, Velká Bíteš k 30. 9. 2015
b) nájemní smlouvu k bytu č. 8, U Stadionu 275, Velká Bíteš od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou,
za nájemné 60,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 25/29/15/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č.13, U Stadionu
475, Velká Bíteš k 30.09.2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 26/29/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku pana Vladimíra Žáka, Masarykovo náměstí
134, Velká Bíteš, IČ: 18533957 na provedení opravy střechy domu s pečovatelskou službou, který se
nachází na adrese Družstevní 584, Velká Bíteš za cenu 344 298,50 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2015
• 27/29/15/RM – rozhoduje souhlasit s pokácením borovice rostoucí u zdi bytového domu U Stadionu 574 na pozemku města parc. č. 2295/5 v k. ú. Velká Bíteš za podmínky, že práce si zajistí
stavebník na své náklady a dřevo předá městu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 2. 11. 2015
• 28/29/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok
2015 FC Spartak Velká Bíteš ve výši 250.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 10. 2015
• 29/29/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2015
HC Spartak Velká Bíteš ve výši 250.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 10. 2015
• 30/29/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ s Krajem Vysočina a SVK Žďársko.
Rada města Velká Bíteš jmenuje za členy hodnotící komise veřejné zakázky „II/379 Velká Bíteš –
ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ Ing. Milana Vlčka a Ing. Pavla Bednáře a současně jejich
náhradníky Ing. Tomáše Kučeru a Ing. Ladislava Radu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 10. 2015
• 32/29/15/RM – rozhoduje uzavřít:
a) dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 24, U Stadionu 280, Velká Bíteš k 30. 9. 2015
b) nájemní smlouvu k bytu č. 24, U Stadionu 280, Velká Bíteš od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou,
za nájemné 60,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 33/29/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést
- bytovou jednotku č. 280/24 v budově č.p. 280, bytový dům, na p.č. 803,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 5740/71884,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve výši
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id. 5740/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 772.310,- Kč se
splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 34/29/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce na
- budovu č.p. 300 obč. vyb. na p.č. 323/1,
- pozemek p.č. 323/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 544 m2,
- část budovy č.p. 86 obč. vyb. o výměře cca 170 m2 na p.č. 59
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a Mateřskou školou Velká
Bíteš, Masarykovo nám. 86, příspěvková organizace, IČ: 750 21 439 jako vypůjčitelem na dobu,
po kterou bude vypůjčitel příspěvkovou organizací města s výpovědní dobrou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 10. 2015
• 35/29/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na opravu a stavební úpravy kulturního domu
ve Velké Bíteši, m.č. Jindřichov, od zhotovitele VH MONT-STAV s.r.o., Masarykovo náměstí 105,
Náměšť nad Oslavou, IČ: 28263511 za cenu 719.182,62 Kč bez DPH v režimu výjimky z Pravidel
města Velká Bíteš určujících postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2015
• 36/29/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne 23. 9. 2015 na opravu komunikací ve
Velké Bíteši, místní části Košíkov, od zhotovitele COLAS CZ, a.s., provozovna Žďár nad Sázavou
za cenu 122 686,72 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2015
• 37/29/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne 15. 9. 2015 na opravu učebny hudební
nauky v objektu ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš od firmy ATIKA-Lysý, s.r.o. Velké Meziříčí ,
IČ 60732610, za cenu 106 020,- Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2015
• 38/29/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 o výměře 55,59 m2 na adrese: Velká
Bíteš, Tyršova 239, na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, za nájemné 45,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 39/29/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 o výměře 63,69 m2 na adrese: Velká
Bíteš, Tyršova 239, na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30.09.2016, za nájemné 45,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 40/29/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 o výměře 57,22 m2 na adrese: Velká
Bíteš, Tyršova 239, na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, za nájemné 45,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 41/29/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 o výměře 40,79 m2 na adrese: Velká
Bíteš, Tyršova 239, na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016, za nájemné 45,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 42/29/15/RM – rozhoduje zařadit Mgr. Hanu Sedlákovou, ředitelku Mateřské školy Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace do platové třídy s účinností od 1. 10. 2015 a schvaluje její platový výměr.
odpovědnost: rada města termín: 1. 10. 2015
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• 43/29/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13 o výměře 51,34 m2 na adrese:
Velká Bíteš, U Stadionu 475, na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016, za nájemné 60,00 Kč/
m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2015
• 44/29/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“
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: 15. 10. 2015
• 45/29/15/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ 70890749, se sídlem Žižkova 57,
587 33 Jihlava smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Výměna svítidel a doplnění VO ve
Velké Bíteši, místní část Jáchymov a Březka“ ve výši 133.880 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 46/29/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 o výměře 42 m2 v DPS, Družstevní
584, Velká Bíteš od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou, za nájemné 48,63 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2015
• 47/29/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc.č. 3311 – orná půda
o výměře cca 1475 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 a současně část pozemku parc.č. 3311
– orná půda o výměře cca 3844 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 25 Kč/m2 s tím, že náklady spojené
s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 10. 2015
• 48/29/15/RM – rozhoduje odložit zvyšování nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města
Velká Bíteš o rok. Rada města Velká Bíteš schvaluje předložený návrh Dohody o změně výše
nájemného a pověřuje odbor majetkový uzavřením těchto nových dohod s jednotlivými nájemci.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2015

SOUHRN USNESENÍ ze schůze Rady města Velká Bíteš
č. 30/2015 konané dne 12. října 2015 v Kulturním domě
• 2/30/15/RM – bere na vědomí koncepci Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace na
období 2015–2018.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: průběžně
• 3/30/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 29/2015 ze dne 29.09.2015.
odpovědnost: rada města termín: 12.10.2015
• 4/30/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7075/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31.10.2015
• 5/30/15/RM –rozhoduje souhlasit s vyřazením majetku dle žádosti Základní školy Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7076/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31.12.2015
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• 6/30/15/RM – rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu v domě č.p. 475 na ulici U Stadionu ve Velké
Bíteši předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 7/30/15/RM – rozhoduje nesouhlasit se stavbou „Obchodní centrum Velká Bíteš – ul. Za Loukama“ a s uložením přípojek na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 244/1, 233 a 243 v k.ú Velká
Bíteš dle předložené dokumentace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2015
• 8/30/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést:
- bytovou jednotku č. 275/2 v budově č.p. 275 objekt k bydlení na p.č. 794,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 89/1000,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id.
89/1000 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu tržní stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 9/30/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést:
- bytovou jednotku č. 278/11 v budově č.p. 278 objekt k bydlení na p.č. 800,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 6210/71470,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id.
6210/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu tržní stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 10/3015/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 85, bydlení, na p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to prostor v II. NP o výměře cca 16,3 m2 včetně příslušenství.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 11/30/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést část pozemku p.č.
4605/1 orná půda o výměře cca 292 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 12/30/15/RM – rozhoduje uzavřít mezi spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, sídlo F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a Městem Velká Bíteš předloženou Smlouvu o převodu
práv a povinností z územního rozhodnutí týkající se přeložky kabelů NN v rámci stavby Okružní
křižovatky sil. II/602 a II/379.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2015
• 13/30/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr bezúplatného převodu vodovodní přípojky na pozemcích parc.č
1377, 1378, 1380, 1381/6, 2542/19, 2542/4 a 2542/8 v k.ú. Velká Bíteš pro RD Růžová č.p. 145, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 14/30/15/RM – rozhoduje uzavřít mezi spol. RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27 29 55 67, se sídlem
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a Městem Velká Bíteš předloženou Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
týkající se vybudování plynárenského zařízení v lokalitě Babinec.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2015
• 15/30/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, Tyršova 239, Velká Bíteš od 1. 11.
2015 do 31.10.2016 za nájemné 45,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
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• 16/30/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 315, U Stadionu 475, Velká Bíteš od
1. 11. 2015 na dobu neurčitou za nájemné 60,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 17/30/15/RM – schvaluje ústřední inventární komisi pro zajištění inventur majetku města Velké
Bíteše za rok 2015 ve složení JUDr. Radka Klímová, Bc. Hana Dočkalová, Bc. Věra Pokorná, Ing.
Ladislav Rada.
odpovědnost: odbor správní termín: 31.03.2016
• 18/30/15/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 12.10.2015
• 19/30/15/RM – rozhoduje neposkytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2015 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 7003/15 z důvodu,
že prioritou města je podporovat vlastní činnost sportovních oddílů, zejména pak jejich dětských
a mládežnických skupin.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.10.2015
• 20/30/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu č. 15241204 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Posílení kapacity
pro sběr bioodpadu a kovového odpadu ve Velké Bíteši“ se SFŽP ČR.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26.10.2015
• 21/30/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést části pozemku
- část pozemku p.č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2,
- část pozemku p.č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 38 m2,
- část pozemku p.č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m2,
- část pozemku p.č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 67 m2
vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 22/30/15/RM – rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne
15.11.2015 dle žádosti MC Bítešáček č.j. MÚVB/7361/15.
odpovědnost: starosta termín: 31.10.2015
• 23/30/15/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním a provedením stavby „Velká Bíteš – rekonstrukce
kanalizace Pod Hradbami“ na pozemcích ve vlastnictví města parc.č. 3017/5, 186, 176, 187, 3017/7
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: 20.10.2015
• 24/30/15/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním a provedením stavby „Velká Bíteš – kanalizace
a rekonstrukce vodovodu Na Valech“ na pozemcích ve vlastnictví města parc.č. 1342/9, 1341/2,
1341/1, 1342/2, 1239/1, 1238, 3014/9 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: 20.10.2015
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Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Velká Bíteš č. 7/2015 konaného dne 12. října 2015
• 1/7/15/ZM: určuje ověřovateli zápisu Jana Vrbu a Ing. Miloše Zdubu, MBA.
• 3/7/15/ZM: rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99011916427 na snížení energetickénáročnosti a stavební úpravy budov ZŠ ve V.Bíteši s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33,
114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.10.2015
• 4/7/15/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2015
č. 13/2015 schválené radou města dne 24.08.2015, č. 14/2015 schválené radou města dne 01.09.2015
a č. 15/2015 schválené radou města dne 07.09.2015.
• 5/7/15/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 16/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.10.2015
• 6/7/15/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.09.2015.
• 7/7/15/ZM: bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká
Bíteš sestavené k 30. 9. 2015.
• 8/7/15/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2015:
FC Spartak Velká Bíteš ve výši 250. 000 Kč
HC Spartak Velká Bíteš ve výši 250.000 Kč
Tělovýchovné jednotě Spartak Velká Bíteš ve výši 500.000 Kč
a uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedenými žadateli.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.10.2015
• 9/7/15/ZM: schvaluje Zásady prodeje bytů č. 1/2015 v předloženém znění, kterými se ruší Zásady prodeje bytů a nebytových prostor v majetku města Velká Bíteš schválené usnesením č. 16/00 dne 13.12.2000.
odpovědnost:odbor majetkový termín: 12.10.2015
• 10/7/15/ZM: rozhoduje úplatně převést
- bytovou jednotku č. 280/11 v budově č.p. 280, bydlení, na p.č. 803,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 5710/71884,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve výši
id. 5710/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 757.630,- Kč se
splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 11/7/15/ZM: rozhoduje úplatně převést
- bytovou jednotku č. 280/24 v budově č.p. 280, bytový dům, na p.č. 803,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 5740/71884,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve výši
id. 5740/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 772.310,- Kč se
splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám byt 2+1 ve Velké Bíteši, ul. U Stadionu po celkové rekonstrukci. Cena dohodou.
Tel. 605 054 470.
Koupím byt 1+1, 2+1 nebo 3+1. Platím hotově. Tel. 731 457 371.
Nabízíme k prodeji byt 2+1 Velká Bíteš, ul. U Stadionu, 2. podlaží, lodžie, neprůchozí
pokoje, po kompletní rekonstrukci. Cena 1,25 mil. Kč + provize.
Koupíme byt nebo rodinný dům ve Velké Bíteši nebo okolí. Platíme hotově. Exekuce vyplatíme. Pouze solidní jednání! Žáková S. 724 100 161
Prodám rodinný dům s komerčními prostory k podnikání ve Velké Bíteši. 724 100 161
Prodám starší rodinný dům 2+1 v obci Svatoslav u Tišnova. Tel. 603 434 381, 732 729 120.
Prodám garáž v ulici K Mlýnům (u drůbežárny). Garáž je v osobním vlastnictví, na vlastním
pozemku, zkolaudovaná opravená s novou střechou. Ihned k dispozici. Tel: 777 070 092.
Hledám dům/chalupu ke koupi v této oblasti s dobrou dostupností do Brna. Děkuji T: 774
273 920.
Koupím byt, může být i k rekonstrukci. Atraktivní lokalita výhodou. Děkuji. T: 732 115
802.
Prodáme udržovaný RD 5+1 se zahradou v klidné obci s veškerou občanskou vybaveností.
6 km od Vel. Bíteše. T: 605 221 928.

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 2015: 18. listopadu 2015. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Realitní a investiční skupina
První realitní kancelář v ČR s investičním fondem
nyní nakupuje nemovitosti v této lokalitě!

VELKOMEZIRICSKO.CZ
VELKOMEZIRICSKO.CZ
 200 milionů Kč kapitálu
 Nákup do 48 hodin
 Exekuce i dluhy vyřešíme
 Dohled České národní banky
 Zdarma kompletní právní servis

ní
oč .
r
ká a
zís arm
ů d
 PRODEJTE SVOU NEMOVITOST INVESTIČNÍMU
nt í z
ie lá n
l
k
FONDU BEZ PROVIZE REALITNÍ KANCELÁŘI
0 vo
20 e n é
ích ez
vn om
r
P ne

www.rksting.cz | 724 100 161
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Dentální hygiena







prevence + léčba + vzdělávání

odstranění zubního kamene
instruktáž domácí ústní péče
leštění zubů
bělení zubů
lepení zubních ozdob
fluoridace

Osová Bítýška 303

Nepodceňujte prevenci! Poradíme Vám
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Tel.: 566 536 712, 733 610 662

www.bsmile.cz

Listopad 2015 | 59

Komerční sdělení / Inzerce

Upozornění Úřadu práce ČR
Lidé mají na výměnu průkazů OZP
termín do 31. 12. 2015
Už jen dva měsíce mají držitelé dočasných
průkazů osoby se zdravotním postižením
(OZP) a průkazů mimořádných výhod
(TP, ZTP a ZTP/P) na to, aby si zajistili
jejich výměnu za nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci
po 1. 1. 2016 využívat žádné výhody a
nároky, které jim z vlastnictví průkazu
vyplývají.
Pro účely vydání nového průkazu OZP
je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny
určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při
každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou
totožnost občanským průkazem.
Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014,
nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu
fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na
přepážce.
Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které
vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů
OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013,
musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na
průkaz OZP“a to pro region Velké Meziříčí na Úřadu práce ve
Velkém Meziříčí, Hornoměstská 864/39 a pro region Velká Bíteš na
Úřadu práce ČR ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 7. Až poté jim
může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.
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Úterý 15
Když Veselá Trojka, tak ve 3!
Vstupenky v předprodeji na recepci Restaurace U Raušů, tel.: 566 532 887
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