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Prosinec 2014

ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ



Vstupné v předprodeji 250,- Kč | na místě 280,- Kč

Předprodej vstupenek zahájen od 1. prosince 2014 v Turistickém informačním centru.

V ceně vstupného víno a drobné občerstvení.

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš24. ledna 2015 ve 20.00 hodin

Moderuje:  Karel hegner

Host večera: Ilona csáKoVá
     petr Bende
 Vendula příhodoVá
dále vystoupí: taneční šKola starlet

       tanečnIce zuš VelKá Bíteš

    cImBáloVá muzIKa stanIslaVa gaBrIela

Hraje:  paVel helan s kapelou

s v a t e b n í  s a l o n



3

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
na základě výsledků říjnových komunálních voleb se na 

počátku listopadu uskutečnilo ustavující zasedání zastupitel-
stva města. Výsledky volby vedení města na tomto zasedání 
přinesly pro následující čtyřleté období nejen opětovně man-
dát starosty pro moji osobu, ale také většinu v radě města pro 
zastupitele Sdružení Za zdravé město bez kamionů. Dovolte 
mi, abych vám za tento výsledek ještě jednou poděkoval. Ne-
jen pro naše zvolené zastupitele, ale pro celé sdružení je toto 
impulsem, motivujícím k další společenské aktivitě, směřo-
vané ve prospěch našeho města. 

Při volbě členů kontrolního a finančního výboru se zastupitelé shodli na sestavení sed-
mičlenných výborů, ve kterých budou mít zastoupení jedním delegátem všechna volební 
seskupení ve městě. Stejným způsobem se pak bude postupovat i ve stavební komisi rady 
města a dozorčí radě technických služeb. Takto zahájená otevřenost komunikace v měst-
ských záležitostech je podle většiny zastupitelů vítanou změnou v místní komunální po-
litice. Ta by se do budoucna měla odvíjet na základě otevřenosti a vzájemné smysluplné  
a korektní diskuse o reálných záležitostech a potřebách města a jeho obyvatel.

V nadcházejícím období je od nás očekávána minimálně stejně kvalitní práce pro město, 
jako v tom uplynulém. Zároveň však také dotažení dalších našich konkrétních plánů a pro-
jektů. Realizaci novostaveb a investic budeme v nadcházejícím období pečlivě zvažovat. Svůj 
podíl na tom mají na straně jedné rozpočet města a na straně druhé nutné opravy bytového  
a nebytového fondu města a rekonstrukce stávající technické infrastruktury. Bez dlouhodobého 
investování do modernizace a dlouhodobě nutných dostaveb stávajících objektů města a tech-
nické infrastruktury města a ve výjimečných případech do potřebných veřejných městských ob-
jektů, však bude naše město společensky stagnovat. Jedním z možných finančních zdrojů pro 
tyto záměry budou i do budoucna vyhlašované dotační státní a krajské programy. 

Každý projekt by měl začínat vizí a kvalitním projektem, který přesvědčí o smysluplnosti 
vynaložení veřejných prostředků na jeho realizaci. O všech takovýchto našich projektech 
bych vás rád na stránkách Zpravodaje průběžně informoval. Předpokladem pro jejich za-
hájení je příprava rozpočtu města na příští rok a zpracování nového strategického a akčního 
plánu města pro následující období. Oba dva dokumenty by měly být předloženy k projed-
nání a schválení na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Dovolte mi vážení spoluobčané, abych Vám všem popřál příjemné a klidné prožití advent-
ního času a zvláště pak vánočních svátků. Přeji Vám a Vašim blízkým vše nejlepší, úspěchy  
v osobním i profesním životě a zejména pak pevné zdraví. 

Milan Vlček, starosta města 

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

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

Úterý dne 2. prosince 2014 v 19.00 hodin 
KONCERT BHP
Jan Adamus naplní sál zvukem hoboje a anglického rohu, doprovodí ho klavíristka Květa 
Novotná. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Od 1. do 19. prosince 2014 
VÁNOČNÍ SPECIÁL V SOLNÉ JESKYNI PRO ZÁKLAdNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přijďte společně se třídou prožít kouzelnou vánoční atmosféru v solné jeskyni – relaxačně, 
pohodově, zábavně, terapeuticky. Dle vašeho přání můžete v solné jeskyni relaxovat, spon-
tánně kreslit duchem vaší duše, utužit dobrý kolektiv, postarat se o vaši emoční rovnováhu, 
duševní klid a fyzické zdraví. Program je zcela individuální. Pro paní učitelky možnost 
aromaterapie zdarma. Na recepci se následně můžete občerstvit vánočním cukrovím z va-
šich domovů. Za každého žáčka vánočně pouze 20 Kč. Nutné předchozí rezervace na číslo  
774 373 053, nebo osobně na recepci v solné jeskyni ve Velké Bíteši. 
Organizuje: Centrum pohody Velká Bíteš

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

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

Středa dne 3. prosince od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 
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Středa dne 3. a 10. prosince 2014 od 8.00 do 16.00 hodin
PROdEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Lesní družstvo svazu obcí s.r.o.

Čtvrtek dne 4. prosince 2014 ve 14.30 hodin
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ S VÝMĚNOU ZKUŠENOSTÍ
Základní škola, Tišnovská 116
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš

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

Neděle dne 7. prosince 2014 ve 14.00 hodin
VČELAŘSKÁ BESEdA
Výstavní sál Městského muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Českým svazem včelařů Velká Bíteš

Středa dne 10. prosince od 8.00 do 16.00 hodin
Z důvodu opakujících se stížností, bude tento termín zrušený.
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa dne 10. prosince 2014
HARMONICKÉ VÁNOČNÍ NAKUPOVÁNÍ
Zveme vás na vánoční trhy ve Velké Bíteši, kde si u nás můžete zakoupit dárkové poukazy 
do solné jeskyně, na terapie, k prodeji máme zářivé ručně malované energetické hrníčky, 
které potěší i uzdraví. Nově nabízíme i olejíčky vhodné pro děti i miminka. V tento den 
budou probíhat vždy v celou hodinu ukázkové půlhodinky v solné jeskyni za symbolických 
20 Kč za osobu + 1 osoba zdarma, čeká na vás občerstvení a příjemná vánoční atmosféra. 
Organizuje: Centrum pohody Velká Bíteš

Čtvrtek dne 11. prosince 2014 v 8.20 hodin
ZÁJEZd - PŘEdVÁNOČNÍ BRNO
Navštívíme trhy na Výstavišti, náměstí Svobody, Zelném trhu a Moravském náměstí 
Cena za autobus: senioři - 30 Kč, ostatní – 60 Kč, odjezd v 8.20 hodin, zastávka na sídlišti,  
8.30 hodin Masarykovo náměstí. Přihlášky na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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Od 11. prosince do 19. prosince 2014, po – pá 8.00 - 11.30, 12.00 – 15.30 hodin
PROdEJNÍ PŘEdVÁNOČNÍ VÝSTAVA - ubrusy, obrazy, malované sklo, ručně vyrobené 
kabelky, náušnice, paličkované výrobky, dřevořezby a jiné drobnosti.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek dne 12. prosince 2014 v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ AKAdEMIE
Kontakt: Hana Holíková, tel. č. 737 743 444
Sportovní hala TJ Spartak, Tyršova 617, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak

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

Úterý dne 16. prosince 2014 od 8.00 do 11.00 hodin 
„SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ“ – setkání obyvatel Domova důchodců a Domu s pečovatel-
skou službou s dětmi a zaměstnanci naší školy.
V zábavním sále mateřské školy.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Úterý dne 16. prosince 2014 od 16.30 do 18.30 hodin
JEŽÍŠKOVA POŠTA
Mateřská škola, Masarykovo náměstí, vchod z průjezdu
Organizuje: Mateřská škola, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš

Středa dne 17. prosince 2014 ve 14.00 hodin
PŘEdVÁNOČNÍ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Zahraje nám houslová muzika Bítešan pod vedením Milana Vlčka.
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482,Velká Bíteš.
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek dne 18. prosince 2014 v 10.30 hodin
ZPÍVÁNÍ KOLEd U VÁNOČNÍHO STROMU 
Na Masarykově náměstí
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
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Čtvrtek dne 18. prosince 2014 v 16.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
V sále Základní umělecké školy, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Základní umělecká škola Velká Bíteš

dne 21. a 22. prosince 2014 v době od 8.00 do 15.00 a 23. prosince 
v době od 8.00 do 14.30 hodin 
VÁNOČNÍ PROdEJ RYB 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Rybářský svaz Velká Bíteš

Pátek dne 26. prosince 2014 ve 20.00 hodin
POSEZENÍ PŘI CIMBÁLU „NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA“
Selská hospoda U Vrány, Kostelní 69, Velká Bíteš
Organizuje: Selská hospoda U Vrány, Velká Bíteš

Pondělí dne 29. prosince 2014 v 9.00 hodin
TURNAJ NOHEJBAL TROJIC
Kontakt: Martin Požár, tel. č. 724 194 180
Sportovní hala TJ Spartak, Tyršova 617, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak

Středa dne 31. prosince 2014 ve 12.30 hodin
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA K POSLEdNÍMU VLKOVI
Sraz u kašny na náměstí
Organizuje: Seniorklub

AdVENT A VÁNOCE V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE 

Neděle dne 30. listopadu při mši v 8.00 a 9.30 hodin – Žehnání adventních věnců
Pátek dne 5. prosince v 17.00 hodin – Mikulášská nadílka a obdarování dětí
Sobota dne 6. prosince – Pěší pouť do Netína. Od fary vycházíme v 9.15 hodin 
Sobota dne 6. prosince v 17.00 hodin – Adventní koncert skupiny déja vu
Sobota dne 13. prosince v 8.00 hodin – duchovní obnova, povede O. Michael Špilar
Neděle dne 14. prosince po obou bohoslužbách v 8.00 a v 9.30 hodin – Vánoční jarmark 
Pátek dne 19. prosince od 17.30 do 20.00 hodin – Zpovědní den farnosti 
Úterý dne 23. prosince od 16.00 hodin – Betlémské světlo pod věží v kostele 
Středa dne 24. prosince v 16.00 hodin –Štědrovečerní mše svatá pro děti (lampičky  
s sebou na betlémské světlo), od 24.00 hodin– Půlnoční mše svatá 
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Čtvrtek dne 25. prosince v 8.00 a v 9.30 hodin – Boží hod vánoční, slavnostní mše svaté, 
17.00 Živý Betlém v kostele
Pátek dne 26. prosince v 8.00 a v 9.30 hodin – Svátek sv. Štěpána, slavnostní mše svaté  
s doprovodem houslové muziky Bítešan, v 17.00 v kostele Štěpánská koleda
Sobota dne 27. prosince v 8.00 hodin – Svátek sv. Jana, Žehnání vína 
Neděle dne 28. prosince – Připomínka manželských slibů v 8.00 a 9.30 hodin 
Středa dne 31. prosince v 17.00 hodin – sv. Silvestra, mše svatá, poděkování za všechny 
dary celého roku, Adorace ve 23.45, 24.00 zvoní zvony 
Čtvrtek dne 1. ledna 2015 v 8.00 a v 9.30 hodin – Slavnost Matky Boží Panny Marie, 
slavnostní mše svaté 
Neděle dne 4. ledna 2015 v 16.00 hodin – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – Tišnovský ko-
morní orchestr

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI LEdNU:

Čtvrtek dne 1. ledna 2015 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Novoroční přání starosty Města Velké Bíteše, vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským.
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka. Během programu teplé nápoje zdarma. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle dne 4. ledna 2015 v 16.00 hodin 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – TIŠNOVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizují: Jana a Milan Vlčkovi

PLESOVÁ SEZÓNA 2015
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Sobota dne 17. ledna 2015 – Farní ples – hraje kapela F-Box
Sobota dne 24. ledna 2015 – Ples Města Velká Bíteš – hraje Pavel Helan s kapelou,  
host: Petr Bende, Ilona Csáková, Vendula Příhodová
Sobota dne 31. ledna 2015 – Rybářský ples – hraje kapela Pikardi
Sobota dne 14. února 2015 - 16. Reprezentační ples PBS Velká Bíteš – hraje Vysočinka  
z Humpolce, cimbálová muzika Kyničan, host večera: Anna K.
Sobota dne 21. února 2015 – Sportovní ples s vyhlášením „Sportovec města“
Moderují: M. Doubková a M. Hrdinka. Hudba: Pražský orchestr Jindřicha Váchy, host ve-
čera: Petr Kolář, cimbálová muzika Grajcar. Po půlnoci Oldies diskotéka s M. Hrdinkou.
Sobota dne 28. února 2015 – Maškarní bál – hraje hudební kapela M.E.Š.
Neděle dne 1. března 2015 – dětský karneval s davidem
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ZPRÁVY Z RAdNICE

VÝSLEdKY VOLBY STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY A ČLENŮ 
RAdY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Města Velká Bíteš dne 5. listopadu 2014 byli pro 
následující volební období 2014 - 2018 zvoleni do funkce starosty města Ing. Milan Vlček 
(Sdružení Za zdravé město bez kamionů) a do funkce místostarosty města Ing. Tomáš Ku-
čera (KDU - ČSL).

Zbývajícími členy sedmičlenné rady města byli dále zvoleni Karel Navrátil, Alois Špa-
ček a Zdeněk Řezáč (všichni Sdružení Za zdravé město bez kamionů), Eduard Rovenský  
a Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA (oba KDU-ČSL).

Dále byli na ustavujícím zasedání voleni předsedové a členové kontrolního a finančního 
výboru zastupitelstva města. Dle shody zastupitelů byly výbory schváleny jako sedmičlenné 
(včetně předsedy), každé ze sedmi bítešských volebních seskupení delegovalo do výboru 
jednoho zástupce.

Kontrolní výbor byl zvolen  ve složení:
Ing. Alois Koukola, CSc. - předseda výboru (navržen za KSČM)
Mgr. Milada Oplatková (navržena za Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš)
Ing. Libor Kotačka, Ph.D. (navržen za TOP 09)
Mgr. Jitka Konečná (navržena za Sdružení Za zdravé město bez kamionů)
Ing. Miloš Brychta (navržen za KDU – ČSL)
Jan Ježek, Dis. (navržen za ČSSD)
*ODS navrhne zástupce na příštím zasedání zastupitelstva města
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Finanční výbor byl zvolen ve složení:
Ing. Marie Šabacká - předsedkyně výboru (navržena za ČSSD)
Ing. Lubomír Vlček (navržen za Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš)
Bc. Ilona Kalová (navržena za ODS)
Hana Burianová (navržena za Sdružení Za zdravé město bez kamionů)
Ing. Eva Linhartová (navržena za KDU – ČSL)
Jaroslav Hofmann (navržen za KSČM)
Petr Vondrák (navržen za TOP 09)

Radka Klímová, tajemnice

PROVOZNÍ dOBA MĚSTSKÉHO ÚŘAdU A MĚSTSKÝCH 
ORGANIZACÍ V dOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Městský úřad
V době vánočních svátků bude Městský úřad Velká Bíteš uzavřen v úterý dne 30. prosince. 
Ve středu 31. prosince bude pro veřejnost otevřeno od 8.00 do 12.00 hodin. 
V ostatní dny bude otevřeno beze změny.

Městská knihovna
Upozorňujeme čtenáře, že od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015 bude Městská knihovna 
ve Velké Bíteši uzavřena.

Městské muzeum
Městské muzeum ve Velké Bíteši bude od 9. prosince 2014 do 2. ledna 2015 zavřené. 

Informační centrum a Klub kultury

Klub kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5 oznamuje, že od 22. prosince do  
2. ledna 2015 bude uzavřen. 

Turistické informační centrum ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5 bude v období vá-
nočních svátků otevřeno následovně: 
22. 12. – 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
23. 12. – 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
24. 12. – 26. 12. – zavřeno
29. 12. – 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
30. 12. – 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
31. 12. – 2. 1. – zavřeno

Redakce 

10



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

ŠKOLY

NEMOVA ŠKOLIČKA PO AdVENTNÍ SOBOTY OTEVŘENA

Nemova školička na Kostelní ulici ve Velké Bíteši má připravený malý vánoční dáreček 
pro rodiče.

Jedná se o běžný provoz v netradičním čase (čtyři adventní soboty), kdy mohou rodiče 
využít našich služeb např. pro nákup dárečků, úklid v domácnosti a celkovou přípravu na 
Vánoce.

Službu mohou využít rodiče s dětmi od 6 měsíců do 7 roků. Nutností je domluvit si hlí-
dání v tomto čase dva dny předem. Kontakt: 605 932 387 www.nemovaskolicka.cz.

Jitka Felklová, Nemova školička

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOd SVĚTÝLEK

Letošní Svatomartinský průvod 
světýlek byl už čtvrtý, který společně 
uspořádalo Mateřské centrum Bítešá-
ček a Kolpingova rodina. Letos prů-
vod připadl na neděli 9. listopadu,  
a ani v letošním roce Svatý Martin 
jedoucí v čele průvodu na bílém koni 
nepřivezl sníh. 

Na náměstí, na které se letos šlo 
Hrnčířskou ulicí, dostaly všechny děti, 
které si lampion vyrobily samy (nebo 
s pomocí rodičů), drobný dáreček.  
K vidění bylo i letos mnoho zajíma-
vých lampionů – lampion v podobě 
dýně, kominíčka, kostlivce nebo různé 
duhové lampiony, zdobené netopýry, 
… Prostě nešlo vybrat jen tři nejhezčí, 
museli jsme ocenit všechny. Ale ani 
děti, které měly lampion zakoupený, 

nepřišly zkrátka a byla pro ně přichystaná malá pozornost. 
Závěr programu na náměstí patřil TOM - TOM Bandu ze Základní umělecké školy ve 

Velké Bíteši, který zabubnoval 3 úžasné skladby, a panu Janečkovi, který měl připravený 
ohňostroj.
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Velký dík patří Městu Velká Bíteš (zvláště panu starostovi a místostarostovi, kteří nám 
pomohli s organizací), Klubu Kultury, Jiřímu Raušovi a Bítešské dopravní společnosti za 
kamion – pódium, Petru Řezaninovi za ozvučení programu, manželům Sedlákovým za 
koně a Martina, Jeřábkově pekárně za prodloužení otevírací doby v pekárně na náměstí  
a možnosti občerstvit se. A samozřejmě TOM - TOM bandu pod vedením p. učitele Drozda, 
panu Janečkovi za ohňostroj a hasičům z Velké Bíteše, kteří dohlíželi na jeho hladký průběh.

Doufáme, že se vám letošní průvod líbil a že se příští rok uvidíme na tom jubilejním, 
pátém, v naší režii.

Jana Střechová, Mateřské centrum Bítešáček

JEŽÍŠKOVA POŠTA LETOS 16. PROSINCE 2014

Opět je tu vánoční čas, čas radostného očekávání, 
přání a tužeb. Určitě každý z vás máte svá přání  
a přejete si, aby se vám, a hlavně vašim dětem, přání 
splnila.

Zaměstnanci Mateřské školy na Masarykově náměstí pro vás proto připravili Ježíškovu 
poštu. Nakreslete si nebo namalujte své přání a přijďte s ním do naší mateřské školy.

Na všechny děti z Velké Bíteše a okolí, ale i na rodiče, babičky, dědečky a na ostatní veřej-
nost bude čekat pohádková babička, která vás uvede do světa pohádek. Na konci pohádkové 
cesty vám andílek orazítkuje vaše přinesená přáníčka vánočním razítkem. Přání si potom 
odnesete domů, a kdo si je vystaví za okno, tomu se určitě splní.

Zveme srdečně každého, kdo má rád Vánoce a chce si zpříjemnit čas čekání, do Mateřské 
školy na Masarykově náměstí (vchod z průjezdu) v úterý 16. 12. 2014 mezi 16.30 až 18.30 
hod.

Srdečně zveme i všechny děti a rodiče (prarodiče, tetičky, strýčky), které navštěvují Baby 
club.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY VESELÉ ŠKOLKY

V minulém školním roce se naše Mateřská škola 
U Stadionu pokusila, spolu s dalšími pěti sub-
jekty Města Velká Bíteš, získat finanční podporu  
z grantového programu Informační a komuni-

kační technologie 2014 – Webové stránky z Fondu Vysočina, pod záštitou Kraje Vyso-
čina. Projekt na úpravu webových stránek naší školky, které již byly zastaralé, neaktu-
ální a s neintuitivním členěním, byl vyhlášen v dubnu 2014 a začátkem měsíce července 
byl projekt schválen.

Nastaly přípravy podkladů dílčích částí webových stránek a komunikace se specializo-
vanou firmou X-art pana Janouška a designerem Ing. Chmelíčkem; oba s mnohaletými 
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zkušenostmi z tvorby a servisu webových stránek. Vzájemná spolupráce s oběma firmami 
byla navázána již před více jak deseti lety při zrodu prvních webových stránek naší školy  
a nebylo tedy pochyb o vzájemném porozumění a vysoké úrovni kooperace. 

Výsledkem je inovace redakčního systému, zvýšení designerské úrovně vzhledu, nové 
členění a usnadnění orientace pro rodiče dětí naší školky i širokou veřejnost. Bonusem je  
i získání propojení s webovými stránkami dalších institucí Města Velká Bíteš.

Celkem naše školka investovala na aktualizaci webových stránek 25 000 Kč, z nichž  
10 000 Kč bylo financováno z projektu Fondu Vysočina – Kraj Vysočina a 15 000 Kč nema-
lým příspěvkem zřizovatele mateřské školy – Města Velká Bíteš.

Jak se nám nové webové stránky vydařily, můžete zhodnotit sami na www.msbites.cz. 
Doufáme, že náš záměr více přiblížit činnost naší Veselé školky, zlepšit orientaci v členění 
odkazů a v neposlední řadě i zvýšit informovanost směrem k rodičům a veřejnosti, splnilo 
očekávání…

Lenka Jašková, za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu 

EdUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY VE VESELÉ ŠKOLCE

V letošním školním roce jsme začali  
s novým výukovým programem Eduka-
tivně stimulačních skupin pro předško-
láky, který jim umožní přípravu a prů-
pravu pro zdárný vstup do základní školy. 

Protože v takové skupině je vhodné mít 
max. 8 dětí, bylo nutné, s ohledem na po-
třeby dětí, otevřít skupiny dvě. Scházíme 
se vždy ve středu a ve čtvrtek odpoledne 
jednou za 14 dní.

Nejdříve si procvičíme ruce a prstíky 
a pak se s chutí pustíme do práce. Na 
děti, které vždy doprovázejí rodiče,  

čeká spousta úkolů jak u stolečku, tak i na koberci – např. kreslení obrázků jedním tahem, 
nácvik správného úchopu tužky, cvičení, práce s geometrickými tvary, relaxace aj. Hrají si 
na detektivy – odhalují rozdíly, při doplňování veršovánek se stávají básníky a věřte nebo 
ne – samy vypravují pohádky, při kterých se všichni posluchači vždy zasmějí.   Jako správní 
budoucí školáci si kromě velké pochvaly od pí. učitelek a rodičů odnesou domů i několik 
úkolů –  připravujeme se přece na školu, ne?

Všechny činnosti ve skupině probíhají hravou formou; rodiče sledují práci svých dětí, 
někteří si dělají poznámky, co ještě doma docvičit, v čem si není jeho dítě stoprocentně jisté.  

I když jsme se s dětmi a jejich rodiči sešli zatím pouze 2x (dalších 8 setkání nás ještě 
čeká), už teď vidíme na dětech, jak se v jednotlivých oblastech (např. jemná motorika,  
zrakové a sluchové vnímání, řeč a myšlení, prostorová orientace a orientace v čase) po-
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malinku stávají jistějšími a samostatnějšími. A to nás, učitelky, a věříme, že i samotné děti  
a jejich rodiče, velice těší. 

Naděžda Burianová, za kolektiv pedagogů MŠ U Stadionu 

ŘÍJEN V ZÁKLAdNÍ ŠKOLE

Podzim má své kouzlo, ať svítí sluníčko nebo je pochmurné počasí. Žáci druhých tříd se 
podzimní tematice věnovali již od svého návratu do školních lavic. Podzimem se zabývali 
ve všech předmětech, ve škole i v přírodě. Nezapomněli oslavit ani Hallowen. Úkoly, jež pro 
děti paní učitelky připravily, byly originální a zábavné. Největší radost však dětem stejně 
udělalo pouštění draků a opékání špekáčků, myslí si paní učitelka Ilona Lišková.

Již druhým rokem se žáci 1. stupně naší školy zapojili do česko-slovenského projektu 
Záložka do knihy spojuje školy: Moje oblíbená kniha.  Koncem října proběhla výměna prací 
mezi naší  a prešovskou základní školou. Z doručených záložek měly velkou radost děti  
z obou partnerských škol. 

Ani na druhém stupni 
základní školy se nezapo-
mnělo na knihy. Městskou 
knihovnu Velká Bíteš navští-
vili jak žáci šestých, tak i sed-
mých tříd. Zdejší knihovnice,  
Bc. Kateřina Brychtová, svým 
čtenářským nadšením oka-
mžitě nakazila každého z nás. 
Není divu, že mnohé děti 
odcházely z první návštěvy 
knihovny s vypůjčenou kni-
hou. V pečlivě připraveném 
programu se děti seznámily  
s náplní práce knihovníka, 
vyhledávaly knihy podle zadaných indicíí, učily se orientovat v internetových strán-
kách knihovny. 

Žáci sedmých tříd si v knihovně zopakovali učivo o pověstech. Největší pozornost byla 
věnována bítešským pověstem, s nimiž se potkali ve skupinové práci. Jak poznamenaly 
paní učitelky Renata Pohanková a Markéta Velebová, nezbývá než nabyté znalosti uplatnit  
v praxi – například při písemce.

V hodinách dějepisu se žáci šestých tříd mimo jiné seznamují s funkcí archívů, říkají 
paní učitelky Jaroslava Cendelínová a Eva Čermáková. Letos jsme rádi využili nabídku 
navštívit Moravský zemský archiv v Brně. Žáci se dostali do míst, kde se uchovávají pí-
semné prameny, restaurují se ty, které již potřebují „léčebnou kúru“. Prohlédli si depo-
zitáře s mapami ohromných rozměrů. Osahali si pergamen a byli nadšeni zlatou bulou,  
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která prý byla opravdu skoro 
celá ze zlata. Učivo o archi-
vech probírané přímo v ar-
chivu bylo jistě zábavnější než 
při sezení ve škole.

Paní učitelka Cendelínová 
nás seznámila s průběhem prv-
ního letošního projektu žáků 
sedmých tříd. Jeho název zní: 
Den stromů. Žáci pracovali  
v některé z dílen – badatelské, 
experimentální, tvořivé a dra-
maticko-detektivní. Někteří 
vyrazili do přírody, aby podle 
klíčů určovali druh stromů, 
měřili jejich výšku či počítali stáří. Jiní vyráběli recyklovaný papír a s pomocí mikroskopu 
zkoumali průduchy listů. Nezapomnělo se ani na stromy v pověstech, názvech měst a vesnic 
či zachycené v erbech měst a šlechtických rodů. Z přírodních materiálů, které si děti nasbíraly 
při procházce, pak vyráběly své vlastní stromy metodou frotáže a koláže. Završením všech 
uvedených činností byla závěrečná prezentace spojená se znalostní soutěží.

Žáci devátých tříd navštívili v průběhu října bítešské firmy Building Plastics ČR a Bematech. 
Všechny exkurze proběhly v rámci jejich budoucí profesní orientace. Na obou místech žáky čekalo 
seznámení s historií firem a jejich výrobním programem. Připraveny byly i vědomostní soutěže.

V naší škole již několikátý rok úspěšně pokračuje spolupráce prvních a devátých tříd.  
V říjnu se uskutečnila dopravní výchova. Deváťáci seznamovali své mladší svěřence se zá-
kladními pravidly silničního provozu, učili je bezpečně přecházet přes přechody v okolí 
školy a seznamovali je s dopravními značkami. 

A nyní přejdeme k sportovní tematice. V říjnu se uskutečnily dvě sportovní akce, jak 
poznamenal pan učitel Lukáš Dočkal. Prvního a devátého října se dobrovolníci zúčastnili 
školního a okresního kola v přespolním běhu. Lépe si vedli starší žáci a žákyně (8. a 9. roč-
ník), kteří dosáhli na celkové čtvrté místo mezi 17 školami celého okresu.

Velké oblibě se těší fotbalový turnaj s názvem Coca Cola Cup. Naši žáci odvedli velmi 
slušný výkon v kvalifikaci, bohužel v 1. kole turnaje se jim úspěch nepodařilo zopakovat.  
I tak si zaslouží poděkování za snahu a reprezentaci školy. 

Eva Čermáková, pedagog

POdNIKÁME – POMÁHÁME, ANEB ZÁKLAdY POdNIKÁNÍ SE 
SOCIÁLNÍM ASPEKTEM

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace, se zapojila do pro-
jektu OP VK realizovaném  Centrem dohody, s.r.o. s názvem Podnikáme - pomáháme,  
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aneb základy podnikání se sociálním aspektem (CZ.1.07/1.1.00/54.0068). Základní škola 
se tak stala partnerem s finančním příspěvkem. Celkové způsobilé výdaje pro naši školu 
jako partnera činní 425 260,00 Kč. Cílem projektu je podpořit studentský minipodnik - za-
hradnictví za pomoci individuálních forem a mentorství odborníků z praxe. Žáci si efektiv-
ním a inovativním způsobem prohloubí dovednosti v oblasti finanční gramotnosti, získají 
praktické zkušenosti v rovině sociální a environmentální. V naší škole vznikly čtyři mini-
podniky se zaměřením na zahradnictví (Zahradnictví Levandule, Zahradnictví Polníček,  
Zahradnictví Hej rup!, Zahradnictví šikovné ručičky). Projekt bude ukončen v červnu 2015.

Blanka Gaizurová, ředitelka ZŠ Tišnovská 

dEN dÍLEN – POdZIMNÍ TVOŘENÍ

V pondělí 10. lis-
topadu 2014 proběhl  
u nás ve škole den dílen 
s podzimní tématikou. 
Akce proběhla v rámci 
projektu „Podnikáme 
– pomáháme“. Sou-
částí tohoto projektu je 
prohlubování finanční 
gramotnosti žáků, a tak 
„obchodování“ bylo 
jedním z úkolů i během 
tohoto dne. Žáci si v ře-
ditelně vyřídili fiktivní 
dotace pro své „firmy“, 
poté si v jedné ze tříd 
„nakoupili“ materiály 

(šípky, věnečky, svíčky, apod.) a už se pustili do vyrábění. V jejich šikovných rukách 
vznikly krásné podzimní dekorace – svícny, věnečky nebo ozdobené truhlíky do oken. 
Hotové výrobky nyní zdobí chodby naší školy. Na závěr dne každá firmička vyhodnotila 
svoji finanční situaci a dobrou zprávou jistě je, že všechny skončily v kladných hodnotách.

Alena Kalinová, ZŠ Tišnovská
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ARTETERAPIE

Ve dnech 13. a 14. listopadu nás 
opět přijela navštívit architektka 
Tereza Axmanová se svým pro-
gramem Arteterapie - modelování 
z hlíny. Žáci si nejdříve prohlédli 
již vypálené „hračky“ z hlíny  
a poté měli možnost si práci s tímto 
materiálem sami vyzkoušet. Zážit-
kové výuky  se prozatím zúčastnili 
mladší žáci, v brzké době program 
čeká i na ty starší. 

Program byl financován z pro-
jektu „Terapie“ sponzorem naší 
školy - firmou GE Money Bank. 

Alena Kalinová, ZŠ Tišnovská

KONCERT ŽÁKŮ ZÁKLAdNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Nově zrekonstruovaný sál 
základní umělecké školy po-
skytl ve čtvrtek 6. listopadu 
příjemné prostředí pro první 
žákovský koncert. Žáci hu-
debního oboru předvedli vý-
sledky své práce, hojné pu-
blikum bylo nadšeno. Závěr 
koncertu letos poprvé patřil 
nově vzniklému hudebnímu tělesu - pěveckému sboru ZUŠ, který se začal formovat teprve 
v průběhu září. Žáci, pod vedením učitelky A. Borkové a za klavírního doprovodu učitelky. 
H. Bobkové, po pouhém měsíci práce zdařile předvedli i dvojhlasé skladby. 

Připojujeme pozvánku na Vánoční koncert školy, který se uskuteční opět ve čtvrtek, dne 18. pro-
since 2014 v 16 hodin v sále ZUŠ. Všichni jste srdečně vítáni.

František Kratochvíl, ředitel ZUŠ
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MĚSÍC ŘÍJEN BYL PRO SOŠ JANA TIRAYE ÚSPĚŠNÝ 

Čestné uznání Hospodářské komory
Hospodářská komora České republiky udělila naší škole již podeváté Čestné uznání za 

vysokou úroveň praktické přípravy jako doklad vysoké úrovně praktické přípravy našich 
žáků. Čestné uznání mají udělené v Kraji Vysočina pouze tři střední školy. Bylo uděleno 
na základě výborných výsledků u závěrečných zkoušek, které probíhaly podle jednotného 
zadání v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2. Závěrečné zkoušky se konaly v závěru 
školních roku 2013/2014, kde žáci museli prokázat profesní dovednosti před zástupci Hos-
podářské komory ČR. Garance odborníků HK ČR účinně pomáhá, aby kvalita výstupů ve 
vzdělání odpovídala požadavkům zaměstnavatelů a novým trendům i technologiím.

Současně šest nejlepších absolventů obdrželo osvědčení HK ČR. V oborech vzdělání 
Cukrář – výroba 4 absolventi, Obráběč kovů 2 absolventi. Součástí osvědčení je i dodatek  
k výučnímu listu – Europass v anglickém nebo německém jazyce, který jim umožní snad-
nější profesní realizaci ve zvoleném oboru.

Udělení osvědčení předcházela přísná kritéria. Absolventi museli během celého studia 
dosahovat výborných studijních výsledků (průměr do 1,50 – prospěl(a) s vyznamenáním), 
včetně závěrečné zkoušky. Po celou dobu studia nebyli hodnoceni z odborného výcviku 
horším stupněm než „chvalitebný“.

Celou akci organizovala Hospodářská komora České republiky. Slavnostní předání pak 
proběhlo v říjnu v Kongresovém sále HK ČR v Praze za přítomnosti předsedy HK ČR  
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 pří-
pravy měly i v budoucnu vysokou úroveň. Dokazuje také, že řemeslo má stále zlaté dno.

Ludmila Pecinová, zástupkyně ředitele pro PV

KAdEŘNICE ZE SOŠ JANA TIRAYE SE ZÚČASTNILY 
MEZINÁROdNÍ SOUTĚŽE NA SLOVENSKU

Adeptky kadeřnického řemesla z velkobítešské SOŠ Jana Tiraye se zúčastnily meziná-
rodní soutěže v Nových Zámcích na Slovensku. Soutěž s názvem Hairdresser Open 2014 
se konala 3. 11. 2014 a byla uspořádaná pro kadeřníky z Rakouska, Slovenska, Maďarska, 
Rumunska a České republiky. České školy na tuto akci zaštítil Kraj Vysočina. 

 Žákyně SOŠ Jana Tiraye se zapojily ve dvou kategoriích. Tereza Poláčková soutěžila  
v pánské kategorii s názvem „Trend Fashion“ a se 141 body se umístila na pěkném 
8. místě. Kristýna Kupská soutěžila v dámské kategorii s názvem „Účes pro nevěstu“  
a se 171 body vybojovala 11. místo. Porota složená z předních odborníků hodnotila jak 
profesionální provedení, tak přístup soutěžících k zadaným požadavkům, preciznost 
provedení i celkový vzhled. 
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S ohledem na početnou a opravdu kvalitní konkurenci jsou jednotlivé výkony našich 
kadeřnic obdivuhodné. Akce tohoto druhu je zdrojem inspirace pro jejich profesionální ka-
riéru i cennou životní zkušeností. Svým profesionálním přístupem se zasloužily o vzornou 
reprezentaci naší školy na veřejnosti.  Všem soutěžícím škola děkuje. 

Jana Uhlířová, učitelka odborného výcviku

SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ POSTOUPILA dO 
OKRESNÍHO KOLA 

Dne 16. října 2014 se žáci SOŠ Jana Tiraye zúčastnili okrskového kola turnaje ve fotbale, 
který se konal ve Velkém Meziříčí. Pořadatelem bylo Gymnázium Velké Meziříčí, dalším 
účastníkem turnaje byla Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Me-
ziříčí. 

Prvního soupeře, Hotelovou školu Světlá, náš tým porazil bez zaváhání, a sice 4:2.  
Ve druhém zápase s Gymnáziem Velké Meziříčí pokračovali naši žáci obdobnou formou,  
a to skórem 3:1, poslední zápas proti Hotelové škole Světlá ukončili opět vítězným skóre 4:1. 
Tímto výkonem si naši hoši zajistili první místo a postup do okresního kola.

Střelci branek: Luboš Hromas (1. M) -  3 branky, Dominik Hibš (2. M) - 5 branek,  
Dominik Moučka (2. M) - 2 branky, Ivo Bureš (4. M) - 1 branka

Alexandra Mladá a Hana Karmazínová, učitelky TV 

SOŠ JANA TIRAYE ZNOVU ÚSPĚŠNÁ NA MSV V BRNĚ

Stejně jako v předchozích letech se i letos v rámci MSV v Brně konala soutěž mladých 
strojařů v programování CNC obráběcích strojů, kterou pořádal Svaz strojírenské techno-
logie ve spolupráci s firmami Heidenhain, Siemens a Fanuc. Tento rok se MSV konal ve 
dnech od 29. 9. do 3. 10., v těchto dnech také probíhala soutěž. Naši studenti se soutěže 
zúčastnili 1. 10., a to jak v dopoledním, tak i odpoledním bloku. Celkem se soutěže zúčast-
nilo 32 středních odborných škol z celé České republiky, které dohromady reprezentovalo 
134 studentů.

Střední odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš reprezentovali studenti 4. ročníku matu-
ritního oboru mechanik seřizovač Svoboda Kryštof, Svoboda Tomáš, Bureš Ivo, Prokeš Jan 
a Požár Josef, kteří soutěžili v sekci Heidenhain. Za sekci Siemens reprezentovali studenti 
3. ročníku téhož oboru, a to Benčík Marek, Holý Tomáš, Ventruba Petr a Voborný Jindřich. 
Na soutěž se studenti připravovali na CNC obráběcích strojích v prostorách SOŠ Jana Ti-
raye pod vedením učitelů odborného výcviku.

Naši žáci se v soutěžní den umístili na prvních pozicích, a to rovnou v obou sekcích,  
ve kterých soutěžili. Za sekci Heidenhain obsadil 1. místo Svoboda Kryštof a za sekci Siemens se 
na 1. místě umístil Ventruba Petr. Za celý soutěžní týden obsadil Ventruba Petr krásné 3. místo. 
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Děkujeme žákům za výbornou reprezentaci školy a zároveň doufáme, že v tomto úspě-
chu budou pokračovat i další studenti naší školy.

Jiří Ulman a Jan Hudec, učitelé odborného výcviku

50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘEdISKA PRAKTICKÉHO 
VYUČOVÁNÍ PBS

Dne 20. 11. 2014 se konalo v prostorách školicího střediska Vysočina, v areálu PBS a. s., 
Vlkovská 279, Velká Bíteš při příležitosti 50. výročí založení Střediska praktického vyučo-
vání PBS slavnostní setkání.

Na toto setkání byli pozváni zástupci krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru školství  
z Jihlavy, Svazu průmyslu, zástupci města Velká Bíteš, zástupci SOŠ J. Tiraye, vedení PBS,  
a. s. a bývalí i současní pamětníci, učitelé a absolventi SPV.

Úkolem setkání bylo vzpomenout na začátky SPV, prezentovat a představit současnou 
situaci, včetně podmínek pro  přijímání nových žáků do učebního poměru a spolupráce  
s První brněnskou strojírnou Velká Bíteš, a. s. a dalšími partnery.

V úvodu přivítal hosty generální ředitel První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.  
Ing. Milan Macholán. Pamětník pan Janšta krátce zavzpomínal na těžké začátky jak učitelů, 
tak i žáků v poválečném období. Následovala krátká prezentace ze současnosti střediska 
jeho ředitelem Bc. Janíčkem. Vedoucí personálního útvaru První brněnské strojírny Velká 
Bíteš, a.s., Ing. Jarmila Veverková informovala přítomné o dalším umístění vyučenců, spo-
lupráci s PBS, a.s. a okolními firmami a o strategii rozvoje střediska v příštích letech.

Součástí akce bylo i krátké představení životních příběhů úspěšných absolventů. Účast-
níci setkání dostali možnost prohlédnout si prostory střediska a pohovořit se žáky. Dále byli 
seznámeni s moderním strojním vybavením a dalšími podmínkami, které nemalou měrou 
přispívají ke kvalitě výuky a spokojenosti žáků.

V diskuzi byly zodpovězeny dotazy přítomných, ať už se týkaly dalšího možného rozšíření střediska, 
podmínek pro praktický výcvik v okolních firmách nebo spolupráce se SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš.
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Ti starší, bývalí účastníci, zavzpomínali na minulé roky a se zájmem naslouchali a živě 
debatovali o současné situaci střediska a učňovského školství vůbec. 

Na závěr akce byla pořízena společná fotografie. Toto milé a neformální setkání bylo 
velmi kladně hodnoceno všemi účastníky. 

Aleš Janíček, ředitel SPV PBS

KULTURA

SVATOMARTINSKÉ HRANÍ UŽ POTŘETÍ

V úterý 11. listopadu v 19.00 hodin se v kulturním domě ve Velké Bíteši uskutečnil již 
třetí ročník Svatomartinského hraní s ochutnávkou vína. Pro přítomné byla připravena ří-
zená ochutnávka svatomartinského vína z vinných sklepů Valtice, kterou provedl Ing. Miloš 
Zduba. K poslechu i tanci tradičně hrála cimbálová muzika Púčik. Přítomní si vychutnali 
skvělé tříchodové menu, které připravila restaurace „Naše bítešská“. Menu bylo zahájeno 
předkrmem – domácí paštikou s husích jater s čerstvou bagetkou, jako hlavní chod byla 
podávána svatomartinská husa s červeným zelím a variací třech druhů knedlíků a sladkou 
tečkou bylo vynikající tiramisu.

Zeptali jsme se paní Evy, která tuto akci navštívila, jak hodnotí letošní Svatomartinské hraní.

„Zúčastnila jsem se všech tří ročníků. Letošní hodnotím jako nejlepší z nich. Líbilo se mi, 
že ochutnávka vína proběhla ještě před podáváním večeře – svatomartinské husy. Vzorků 
vína bylo zrovna tolik, aby si každý vybral to svoje a vychutnal si je. Samotnou večeři hod-
notím velmi dobře.  Skvělé jídlo, rychlá obsluha, pěkně prostřené stoly, plný sál. Zdá se,  
že v Bíteši vzniká další tradice. Na závěr přeji organizátorům samé dobré nálady, restauraci 
„Naše bítešská“ hodně spokojených strávníků“.

Rádi bychom poděkovali všem hostům, kteří svojí přítomností vytvořili jedinečnou  
a příjemnou atmosféru a zároveň Vás tímto všechny srdečně zveme na příští, již čtvrtý ročník. 

Informační centrum a Klub kultury

TRAdIČNÍ SVATOMARTINSKÝ PRŮVOd SVĚTÝLEK  
VE VELKÉ BÍTEŠI

U příležitosti svátku svatého Martina uspořádalo Mateřské centrum Bítešáček ve spolu-
práci s Kolpingovou rodinou již 4. průvod světýlek, který se uskutečnil v neděli 9. listopadu 
2014. V průvodu šlo mnoho lampiónů rozličných barev a tvarů, které nesly děti v doprovodu 
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dospělých. Průvod vyšel od sokolovny 
na Masarykovo náměstí, kde proběhlo 
vystoupení mladých bubeníků TOM
-TOM BAND ze Základní umělecké 
školy Velká Bíteš. Na tuto podvečerní 
procházku městem se každoročně 
přichází podívat přes sto mladých ro-
din s malými dětmi a ostatní občané 
z Velké Bíteše i okolí. Počasí přálo, 
Martin sníh sice nepřivezl, ale přijel 
osobně na bílém koni. Celý večer pak 
završil nádherný ohňostroj. O závěr se 

postarali profesionální a dobrovolní hasiči z Velké Bíteše. Tak zase za rok. 
Svátek svatého Martina je neodmyslitelně spojen s pojídáním pečených husiček a ochut-

návkou mladých vín. Hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky 
nebo podkovy (zvané martiny) a roháče. Jídla byla tučná, jako by se chtěli lidé připravit 
na dlouhou chladnou zimu. Dříve byla martinská husa poslední pečení před šestitýden-
ním adventním postem. Tento den končívala čeledi služba, dostávala mzdu a hledala no-
vého hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu. V tento den se uzavíraly smlouvy 
mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími lidmi. Tento svátek je dnem,  
kdy se lidé setkávají s dobrými přáteli nebo s celou rodinou a kdy zasednou nad martinskou 
husou či martinským pečivem. Sv. Martin je totiž mj. patronem hus, což údajně vzniklo 
díky legendě, kdy se Martin zdráhal přijmout biskupský úřad v Tours. Schoval se do hu-
since, hejno hus ho ale svým kejháním prozradilo, a tak musel tu poctu přijmout. Svatomar-
tinský průvod, který je určený zejména pro rodiny s malými dětmi, k připomenutí památky 
svatého Martina a jeho dobrých skutků. Touto akcí se snažíme podporovat kulturní život. 
Zároveň chceme v našem městě podporovat lidové tradice a zvyky a připomenout si posel-
ství svatého Martina v dnešní době.

Sv. Martin z Tours, (316 či 317 v Savarii, Panonie (dnešní Maďarsko) – 8. listopadu 397  
v Candes, Galie (dnešní Francie); 11. listopadu byl pohřben v Tours) byl římský voják,  
poustevník a biskup v Tours. Je znám díky legendě, kdy se rozdělil se žebrákem o svůj plášť. 
Martin prožíval svoji víru i v armádě. Podle legendy o jeho životě žil skromně, pokorně  
a dokonce ke svému otroku se choval jako k bratrovi. Martin byl jednoduše jiný než ostatní 
vojáci, což také dokazuje symbolický čin, díky němuž se stal tak známý. Došlo k němu  
v Amiensu u jedné z městských bran v roce 335 za jednoho velmi mrazivého zimního večera. 
Martin se tudy na koni vracel do vojenského tábora. U brány ho oslovil polooděný žebrák  
a prosil o almužnu. Protože u sebe Martin neměl ani peníze, ani jídlo, zprvu nevěděl,  
jak by člověku pomohl. Tu ho však napadla myšlenka: vzal svůj velký důstojnický plášť a roz-
dělil ho svým mečem napůl. Polovinu pak hodil žebrákovi třesoucímu se zimou, aby se aspoň 
trochu zahřál. Legenda dále vypráví, že Martin spatřil příští noc Ježíše, který byl oděn půlkou 
pláště. A uslyšel, jak Ježíš říká andělům: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě 
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ke křtu.“ Tato Kristova slova znamenají to, co je napsáno v evangeliu: „Cokoli učiníš jednomu  
z mých nejmenších bratří, pro mě jsi učinil.“ Scéna dělení pláště patřila po celá staletí k nejzná-
mějším a nejoblíbenějším světeckým motivům umělců. 

David Dvořáček

POZVÁNKA NA PROdEJNÍ PŘEdVÁNOČNÍ VÝSTAVU 

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše Vás srdečně zve na prodejní 
předvánoční výstavu. Nejen prohlédnout, ale i zakoupit budete moci vyšívané ubrusy,  
obrazy, výrobky z papíru, malované sklo, ručně vyrobené kabelky, náušnice, paličkované 
výrobky, dřevořezby a jiné drobnosti, vhodné i jako malý dárek pod vánoční stromeček. 
Vše bude ruční výroba nejen od bítešských šikovných vystavovatelů.

Výstava se uskuteční ve výstavním sále Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve dnech 
od 11. prosince do 19. prosince 2014. Otevřeno bude pondělí až pátek v čase 8.00 - 11.30 
a 12.00 – 15.30 hodin.

Informační centrum a Klub kultury

MARTIN KASÍK OKOUZLIL POSLUCHAČE

Druhý koncert 18. sezóny BHP 
byl věnován klavíru. 

V úvodu naladily posluchače 
Adélka Kolková a Kája Špač-
ková, žákyně 3. ročníku základní 
umělecké školy ze třídy paní 
Heleny Bobkové. Bezchybně  
a s půvabem přednesly čtyřruční 
skladbu Milana Dlouhého Touha. 
Vzpomněla jsem si, jak před léty 
takhle začínala jiná žákyně ZUŠ, 
Jana Rambousková. Možná v bu-
doucnu uslyšíme o jejích násle-
dovnicích. Přejme oběma dívkám 
hodně houževnatosti, píle a úspě-
chu v dalším studiu.

Mladé klavíristky odměnil zasloužený potlesk a potom usedl ke klavíru jeden z nej-
známějších interpretů Chopinových klavírních skladeb, Martin Kasík. Sdělení se sice opírá  
o Wikipedii, ale i bez oné informace to posluchači poznali při prvních jemných a zpěvných 
tónech Chopinových skladeb a pokračující výběr je v tom utvrzoval stále více až k závě-
rečné Velké brilantní polonéze Es dur. Z nádherné hudební smršti se posluchači museli 
nejprve vzpamatovat, než si o přestávce zašli na občerstvení.
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Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského nás zavedly do výstavní síně na výstavu 
obrazů skladatelova zesnulého přítele. Jednotlivé obrazy, které ho zaujaly, popisuje barvitě po-
mocí sugestivních melodií. Přede mnou sedělo několik dětí ve věku prvního stupně ZŠ. Viděla 
jsem, jak živě reagovaly na obraz skřeta, jehož zjev přerušil poklidnou promenádu nejen hu-
debně, ale i řečí interpretova těla.  Stejně tak je „dostal“ Tanec kuřátek. Věřím, že se z mladých 
návštěvníků koncertu stanou pozorní a citliví posluchači a krásná hudba jim nebude nikdy cizí, 
stejně tak jako nám všem, dospělým, kteří jsme se sešli ten večer v sále kulturního domu.

Byly nezapomenutelné okamžiky, kdy je doslova cítit energie, proudící od klavíristy  
k nám a k němu zpět. Závěrečná Velká brána kyjevská nás objala proudem melodií, doko-
nale zrychlila tep a po zaznění posledního tónu bylo skoro slyšet společné „Ach“. 

 Nikoho asi nepřekvapí, že jsme odměnili interpreta potleskem ve stoje a že jsme si vytleskali 
dva přídavky. Martin Kasík zvolil na rozloučenou Dvořákovu Humoresku a Slavického Tokátu.

Važme si chvil, jako byl tento večer, a uchovávejme je v paměti jako cenný dar.

Zora Krupičková

KONCERT JEdNÍM dECHEM

Třetí koncert 18. sezóny BHP v úterý 2. prosince v 19 hodin naplní zvukem hoboje  
a anglického rohu Jan Adamus, doprovází klavíristka Květa Novotná. 

Nalistoval jsem si v únorovém Zpravodaji z roku 2003 pozvánku na koncert BHP. Tomáš Mašek 
v ní píše: „Asi před dvěma roky jsem se v Náchodě setkal s Janem Adamusem, který v roce 1977 vyhrál 
hobojovou soutěž Pražského jara a titul laureáta. Toto ocenění mu samozřejmě umožnilo postupně 
koncertovat ve všech evropských a světových hudebních centrech. Jeho nahrávky hobojových koncertů 
Kramáře, Haydna, Mozarta, Jírovce, Rejchy, Družeckého a jiné jsou vysoce ceněny.“ Za téměř dva-
náct let se dá napsat totéž, navíc se v současnosti Jan Adamus věnuje také dirigování, je činný  
v oblasti organizování koncertů - v roce 2013 působil jako umělecký ředitel „Festivalu Mitte Eu-
ropa“. Jeho vědecko-objevitelská činnost našla uplatnění ve vydavatelství „Edition Kunzelmann“ ve 
Švýcarsku, kde vyšly tiskem Hobojové koncerty Carlo Besozziho a Josefa Rejchy. 

Pamětníci si určitě velmi dobře pamatují brilantní Adamusův výkon na hoboj i anglický roh 
i dokonalé souznění korepetující klavíristky Květy Novotné. Rozhodně se nedá zapomenout na 
„věčný dech“, odborně zvaný cirkulované dýchání v Pasculiho koncertu na Donizettiho mo-
tivy. Opět si dovolím citovat Tomáše Maška: „Tato skladba obsahuje úplně všechno, co lze na 
hoboj zahrát. Pasculli, sám vynikající hobojista, napsal do tohoto „majstrštyku“ ve variacích kromě 
nádherné kantilény a všemožných technických krkolomností také tříminutovou pasáž tzv. věčného 
dechu.“ Pana Adamuse jsme požádali o reprízu. Dále se můžeme se těšit na sonátu F. X. Richtera, 
Koncert C – dur pro hoboj a klavír Carla Besozziho, Beethovenovu sonátu pro anglický roh. 
Květa Novotná se představí jako sólistka v Schubertově Impromptu op. 90 č. 4 As – dur. 

Myslím, že pohlazení sametovým tónem hoboje je pro začátek adventu navýsost patřičné.

Otto Hasoň
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HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH dOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, dŮM ČP. 123:

V roce 1414 držel dům zřejmě 
Fimfar. Později roku 1593 pořídil 
dům po Matouši Moravcovi za 50 
zlatých daniel Pecka, který jej pro-
dal v roce 1595 za 80 zlatých Tobiáši 
Podstatskému. Roku 1603 dům již 
po Podstatském koupil za 90 zlatých 
Martin Hubáček, od kterého jej po-
řídil v roce 1606 za 90 zlatých Václav 
Zoubek. Ten jej prodal v roce 1614 
za 100 moravských zlatých Jáchymu 
Prokšovi. Pak roku 1637 „Joachym Prokšů z své dobré a svobodné vůle prodal grunt svůj 
v Hrnčířské ulici [...] s připrodáním předně, což v domě hřebíkem přibito, stolu a štočku“, 
Martinu Hyjátkovi též za 100 moravských zlatých. Martin Hyjátko držel dům ještě  
v roce 1654, poté je k letům 1682 a 1694 doložen Tobiáš Hyjátko.

Později roku 1701 „Jich Opatrnosti páni ctihodní pan purkmistr, páni radní na místě 
pánův starších prodali krunt velmi zruinirovaný a pustý po nebožtíkovi Martinovi Hy-
játkovi“ za 50 moravských zlatých Bernardu Ondrákovi. Ten měl platit každoroční 
vejrunky po dvou zlatých až po roce, aby mezitím dům spravil. V podobném stavu se 
ovšem dům nacházel i v roce 1743, kdy „Jich Opatrnosti páni odevzdávají k volnému 
užívání grunt velmi zruinirovaný po nebožtíkovi Bernardovi Ondrákovi“ mlynáři Fran-
tišku Hejdíkovi opět za 50 moravských zlatých. Hejdík přitom zaplatil závdavek místo 
hotovými penězi novou pilou na řezání prken v ceně čtyř rýnských zlatých. Vzápětí 
však zběhl. A tak v roce 1744 koupil dům za stejných podmínek, za jakých proběhl 
předešlý převod, Jan Pačínský.

Dům vyhořel po Pačínském skonu v roce 1762, načež byl v roce 1764 „spálený docela“ 
prodán Augustýnu Odvářkovi. Ten zaplatil vdově Pačínské dva rýnské zlaté a „s pány 
staršími smluvil [obecní pohledávku na domě] za 5 zlatých říšských z ohledu toho, po-
něvadž ten krunt docela shořelý byl a žádný jiný se nevynacházel, tak aby ten krunt zase 
vyzdvižen byl“. Posléze roku 1770 byl dům připsán Augustýnovu synu Františku Od-
vářkovi, protože František jej předtím „za svoje peníze docela po vyhoření vystavěl a vše-
chen náklad uvedl“. Později roku 1808 již Antonín Odvářka postoupil dům dále svému 
synovi hrnčíři Kajetánu Odvářkovi. V roce 1849 jej zdědil v hodnotě 720 zlatých Jan 
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Odvářka. Roku 1863 již vdova Antonie Odvářková prodala dům za 1520 zlatých Janu  
a Františce Fixům. A roku 1874 jej koupili za 1800 zlatých Antonín a Anežka Novotní.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 122, 133, kn. č. 11788, fol. 191, kn.  
č. 11789, fol. 24, kn. č. 11795, fol. 407.

Jan Zduba

SBOR dOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HASIČŠTÍ SENIOŘI BESEdOVALI

Každoroční setkání zasloužilých hasičských funkcionářů a hasičů nad 60 let z celého 
okrsku Velká Bíteš proběhlo v sobotu 25. října 2014. Sešli se, aby zavzpomínali na svoji 
aktivní činnost v SDH. Letošním hostitelem byl SDH Košíkov. 

Odtud se účastníci přesunuli autobusem do budovy bývalé školy v Radňovsi, kde je malé 
hasičské muzeum. V Radňovsi přivítal zúčastněné hasiče-seniory starosta sboru Josef Ha-
bán a starosta obce Milan Kubíček, který zúčastněné provázel expozicí. V tomto hasičském 
muzeu stále přibývají nové exponáty, které se za účasti mnoha aktivních hasičů SDH Rad-
ňoves renovují, aby se uchovaly pro následující generace. Následně proběhlo drobné pohoš-
tění a posezení v přátelské atmosféře na požární zbrojnici SDH Radňoves.

Po návratu do Košíkova v sále hasičského domu a prohlídce nových prostor,  
které si místní hasiči postavili svépomocí pod vedením starosty SDH Martina Bryma  
a dalších 25 členů v letech 2013-2014, následoval společný oběd. 

V úvodu všechny přivítal starosta okrsku a člen odborné rady organizační Ludvík Za-
vřel, zvláště Luboše Zemana, starostu OSH Žďár nad Sázavou; Jiřího Klusáka, člena VV 
a garanta okrsku Velká Bíteš; ppor. Bc. Miroslava Volfa, velitele HZS stanice Velká Bíteš; 
Ladislava Fajmona, vedoucího odborné rady zasloužilých hasičů OR ZH a AZH při OSH 
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ČMS Žďár nad Sázavou; Františka Kabelku, člena odborné rady organizační a držitele titulu 
Zasloužilý hasič; Stanislava Kališe, správce hasičského muzea Oslavany a člena odborné 
rady hasičské historie OSH Brno-venkov; Františka Růžičku, člena odborné rady hasič-
ské historie OSH Brno-venkov a Bohumila Jobánka, držitele titulu Zasloužilý hasič a další 
hasiče-seniory a starosty sborů. Jednání také přišel pozdravit starosta města Velká Bíteš  
Ing. Milan Vlček, poděkoval hasičům za dobrou spolupráci, popřál pevné zdraví a spokojenost. 

Bratr Zavřel vzpomněl na zemřelé členy. Především bylo vzpomenuto na bratry Jana 
Dřínka, Jana Janouška, Františka Lišku, JUDr. Miroslava Řepiského, Ing. Rudolfa Maňouska, 
Ing. Josefa Rybu, Jana Janíčka a Karla Herolda. Po minutě ticha k uctění jejich památky po-
kračoval informacemi o činnosti hasičů v okrsku a všem přítomným poděkoval za celoživotní 
činnost a práci pro hasiče.

Následně přítomné pozdravil vedoucí rady a aktivu zasloužilých hasičů okresu Žďár nad 
Sázavou Ladislav Fajmon a seznámil přítomné s činností ZH v okrese i Kraji Vysočina. 

Velitel HZS stanice Velká Bíteš ppor. Bc. Miroslav Volf informoval o dění u profesionál-
ních hasičů a o požárovosti.

Starosta OSH Žďár nad Sázavou Luboš Zeman pozdravil zúčastněné, vyzdvihl práci SDH Košíkov 
na stavbě hasičského domu. Připomněl také některé aktuální informace z jednání VV SH ČMS. 

Dále vystoupil František Růžička, který pozdravil zúčastněné jménem OSH Brno-ven-
kov a odborné rady hasičské historie – Klubu hasičské historické techniky. Vyzdvihl hasiče 
jako nositele kultury v obcích.

Mnozí hasiči - senioři jsou stále aktivní, pokud jim to zdravotní stav dovolí, pomáhají při 
různých akcích, jezdí na setkání a rekreace. 

Při této příležitosti byl předán věcný dar a poděkování za činnost bratru Bohumilu Po-
ledňovi z SDH Velká Bíteš.

Tímto byla vydařená akce ukončena. Všem se akce moc líbila a těší se na další setkání  
v příštím roce. Poděkování si zaslouží i ti bezejmenní, kteří ochotně přiložili ruku k dílu, 
aby se hasiči z celého okrsku cítili v Košíkově dobře. Autobusovou dopravu sponzorsky za-
jistil Ing. Miloslav Kliment ze společnosti BDS-BUS Velká Bíteš. V okrese Žďár nad Sázavou 
již 11 okrsků tato setkání každoročně pořádá.

Hasičům, kteří svou celoživotní prací významně přispěli k rozvoji dobrovolného hasič-
stva, uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Centru hasičského hnutí v Přiby-
slavi nejvyšší svazové vyznamenání – titul „Zasloužilý hasič“.

Zasloužilí hasiči z historie do současnosti
Na přelomu století se členstvo dělilo na činné, přispívající, čestné a vysloužilé. Hasiči po 

skončení aktivní činnosti zůstávali ve vážnosti sboru a mnohdy přecházeli do funkcí činov-
níků – starostů, jednatelů, kronikářů aj. Aktivně pomáhali při pořádání kulturních akcí, 
kterými hasičstvo vždy vynikalo.

V roce 1978 zřídil Federální výbor Svazu požární ochrany jako nejvyšší ocenění dobro-
volných hasičů Medaili SPO „Zasloužilý člen SPO ČSSR“ (od r. 1991 ČSFR). Od roku 1993 
je titul udílen v podobě „Zasloužilý hasič“. 
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30. výročí od předávání prvních titulů Zasloužilý hasič
Letos uplynulo 30. výročí, kdy byly uděleny první tituly „Zasloužilý hasič“. Úplně první 

byl udělen Karlu Heroldovi (11. 5. 1984), dále v okrese Žďár nad Sázavou Dr. Miroslavu 
Řepiskému (10. 7. 1984). U zrodu aktivu „Zasloužilých hasičů“ stál v roce 1984 JUDr. Miro-
slav Řepiský. 12. 7. 1989 byl ustaven při OV SPO Žďár nad Sázavou aktiv zasloužilých členů. 
Ke změně ve vedení AZH v okrese Žďár n. S. došlo v roce 2009, kdy Karel Herold požádal  
o uvolnění z funkce vedoucího AZH OSH Žďár n. S. ze zdravotních důvodů. Novým ve-
doucím AZH byl zvolen Ladislav Fajmon. 

Od roku 1984 bylo uděleno v okrese Žďár nad Sázavou již 71 titulů ZH, z tohoto  
36 držitelů je žijících. V Kraji Vysočina bylo uděleno 280 titulů ZH a 146 nositelů je žijících.  
V roce 1996 bylo nově zavedeno udělování výběrového vyznamenání pro členy SH ČMS 
„Řád svatého Floriána“ a od 28. dubna 2008 bylo započato s udělováním zatím nejvyš-
šího ocenění pro dobrovolné hasiče za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného 
hasičstva a záchranářů v České republice, a to „Záslužný řád českého hasičstva“. Jeho prv-
ním nositelem se po zásluze stala nejvýznamnější osobnost novodobého československého  
a českého hasičského hnutí JUDr. Miroslav Řepiský a dále Karel Herold.

David Dvořáček

POZNÁVÁME SVŮJ REGION – LUdVÍKOV 

dOKONČENÍ

HISTORIE OBCE
(dokončení stručného přehledu)
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1977
	 •	Stavby	v	akci	„Z“	-	vodovod a požární nádrž v osadě Ludvíkov (zápis v kronice).
1983
	 •	Od	roku	1977	do	roku	1983	se	v	obci	konaly	pouze	„poutě“.	Obec	byla	zařazena	do	 
 kategorie obcí „netrvalého významu“, ve kterých nebyla povolena ani výstavba rodin- 
 ných domků (RD). Teprve po roce 1982, až nový zákon toto omezení zrušil, byly po- 
 staveny dva RD, čp. 20 a 21.
1987
	 •	V	kulturním	domě	byl	postaven	krb	a	nové	komíny.
1998
	 •	Byly	připraveny	podklady	na	plynofikaci	Košíkova,	Ludvíkova	a	dalších	obcí.
1999
	 •	Katastrální	operát	byl	přepracován	do	digitální	podoby	a	vystaven	k	nahlédnutí.
2000
	 •	Vybudování	vrtu na pitnou vodu.
2001
	 •	 Zajímavým	 způsobem	 bylo	 zrekonstruováno	 ústřední	 topení	 v	 kulturním	 domě,	 
 kdy ohřev topné vody byl zabudován přímo do krbu.
2002
	 •	Obecní	vodovod	byl	připojen na stanovišťskou větev ivančického vodovodu.
2003
 Zápis v kronice města Velké Bíteše (KM) - cituji:
	 •	„Ludvíkovští občané se starají o využití volného času dětí, pořádají pro ně k různým  
 příležitostem hry, soutěže, diskotéky a karneval. Narozeno 1 dítě, zemřeli 3 občané,  
 počet obyvatel – 41, z toho 11 dětí“.
2004
	 •	KM	-	cituji:	„Celkem 41 obyvatel, z toho 30 dospělých, 11 dětí. 
 Ludvíkovští se dobře starají o děti  
 i o jejich volný čas. 
	 •	 21. února pro ně uspořádali  
 dětský karneval se soutěží o nej- 
 lepší masku. 
	 •	 30. října se konala již druhá  
 „Dětská halloweenská diskotéka“,  
 aby se trochu rozveselil dušičkový  
 čas. 
	 •	4. prosince navštívil děti v „ kulturním domečku“, jak mu Ludvíkováci říkají, Mikuláš  
 se svým doprovodem“. 
2005
	 •	Oprava	kulturního	domu.
	 •	KM	-	cituji:	„K svátku dětí připravili Ludvíkovští zajímavý program za účasti vojenské  

Konec staré zástavby s počínající novou výstavbou. Foto: Alois Koukola
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 techniky a s občerstvením od sponzorů. I při dalších příležitostech pořádají Ludvíkováci  
 pro své děti různé programy“. 
 Tradiční dětský den se uskutečnil první prázdninovou sobotu. Obvyklý pestrý program měl  
 dětem i jejich rodičům také připomenout 60. výročí ukončení II. světové války. Toho pořa- 
 datelé (v čele s L. Brychtovou) docílili navázáním spolupráce s vojenským muzeem „Army  
 park“ Ořechov u Brna, které dětem předvedlo zajímavou ukázku bojových vozidel, střelných  
 zbraní a ostatní vojenské techniky. Ve „vojenském lazaretu“ se děti mohly seznámit s techni- 
 kou první pomoci, následovaly soutěže ve střelbě, v hodu granátem aj. S velklým potěše- 
 ním přijaly děti nabídku svezení v průzkumném vozidle. Díky sponzorům bylo pro všechny  
 děti zdarma zajištěno bohaté občerstvení.
2006
	 •	 KM	 -	 cituji:	 „K 31.12.2006: narodilo se 0 dětí, zemřeli 2 občané, přihlášeni 2 do- 
 spělí, 2 děti, odhlášeni 2 dospělí, 3 děti, celkem 35 obyvatel, z toho 28 dospělých,  
 7 dětí. Na prvního července připravili ludvíkovští občané pro (nejen své) děti Army  
 den plný her i prohlídek vojenské techniky“.
2007
	 •	Byla	vybudována	nová	autobusová	čekárna.
	 •	KM	-	cituji:	„Ludvíkovští obyvatelé pořádají pro své děti i jejich kamarády z okolí,  
 i Velké Bíteše, oslavy Dne dětí, mikulášskou nadílku, karneval a další akce“. 
2010
	 •	 Z	 preventivních	 důvodů	 byla	vykácena polovina obecního lesa, protože hrozilo  
 nebezpečí pádu stromů na nové rodinné domky. 
	 •	Firma	COLAS	provedla	opravu	cesty	k	Burianovým	-	dle	předsedy	OV	Josefa	Pelána 
 nekvalitně: „Dobrý hutný materiál byl odvezen a pak navezen nový, který se propadá,  
 protože není řádně zhutněn“.
2012
	 •	 Město	 Velká	 Bíteš	 pokračovalo	 
 v intenzivním tempu oprav vodo- 
 vodů a kanalizací. Na řadě byl  
 vodovod v Ludvíkově. Jeho cena  
 byla stanovena na 693 000 Kč bez  
 DPH. Po jednáních se Svazkem  
 vodovodů a kanalizací Ivančicko  
 se podařilo projednat příspěvek  
 svazku ve výši 75% ceny, zbytek  
 nákladů uhradilo město. 
	 •	Bylo	odvodněno hřiště a část podmáčené místní komunikace k domkům u lesa.
	 •	Dne	26.7.2012	rozhodla	RM	rozšířit	stávající	trasu	autobusu	linka	č.	790540,	spoj	č.	8	 
 ze zastávky Košíkov do zastávky Ludvíkov a hradit kompenzace vzniklé při plnění  
 závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě.
	 •	Bylo	rozšířeno veřejného osvětlení v Ludvíkově k parcelám č. 59, 60, 61. 

Výstavba RD na připravených parcelách. Foto: Alois Koukola



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com 31 

	 •	 V	 říjnu	 doporučila	 RM	 odborné	 posouzení stavu obecních lip před kapličkou  
 v Ludvíkově.
2013
	 •	 Zastupitelstvo	 města	 Velká	 Bíteš 
 (ZM) vzalo na vědomí zápis osadního  
 výboru Ludvíkov ze dne 20. 1. 2013 
 a rozhodlo změnit usnesení ZM ze dne  
 13.12.2010 tak, že text: „Zastupitelstvo  
 města Velká Bíteš určuje počet členů  
 osadního výboru v části města Ludví- 
 kov 7. Volí předsedou osadího výboru  
 v části města Ludvíkov Josefa Pelána a členy tohoto výboru Ludvíka Brychtu, Bohuslava  
 Buriana, Miroslava Soukupa, Jaroslava Nehřivého, Vojtěcha Řezníčka, Jaroslava Jan- 
 číka“, se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje počet členů osad- 
 ního výboru v části města Ludvíkov 3. Volí předsedou osadního výboru v části města  
 Ludvíkov Josefa Pelána a členy tohoto výboru Bohuslava Buriana a Josefa Voborného“.
	 •	Na	 jaře	 byla	 zahájena	oprava kapličky v Ludvíkově. Osadní výbor zajistil zemní  
 práce pro odvodnění základů, drenáž a zadláždění. Město zaplatilo výměnu střešní  
 krytiny včetně opravy a konzervace krovů a následně opravu i nátěr fasády. Práce  
 skončily v červnu. Na opravu přispěla zbraslavská farnost z příspěvků vybíraných na  
 pravidelně konaných pouťových bohoslužbách. 
	 •	V	září	rozhodlo	ZM	uzavřít	se	Svazkem	vodovodů	a	kanalizací	Ivančice	Smlouvu	 
 o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „Vodovod v Ludvíkově u Velké Bí- 
 teše“ a Darovací smlouvu, jejímž předmětem je převedení projektové dokumentace od  
 firmy Aquaprocon na výše uvedenou stavbu do majetku svazku.
	 •	Byla	pročištěna	dešťová	kanalizace	–	„...bohužel pouze z jedné poloviny (na druhou  
 nezbyly peníze)“.
	 •	Došlo	k	zesílení	vodovodního	řadu	v	místní	části	obce,	kde	je	plánována	výstavba	 
 nových rodinných domků*. Probíhá stavební řízení na dokončení celkové vybavenosti  
 (veřejné osvětlení, chodníky, komunikace aj.) této části obce. Vše bude dokončeno  
 tehdy, až se objeví více zájemců o výstavbu RD.
2014
	 •	Na	základě	odborného	posouzení	stavu	obecních	lip	před	kapličkou	(z	roku	2012)	 
 provedla odborná firma jejich prořezání.
	 •	V	souladu	se	sdělením	osadního	výboru	Ludvíkov	rozhodla	Rada	města	Velká	Bíteš	 
 nesouhlasit s vypuštěním rybníku v Ludvíkově s tím, že od žadatele odkoupí město  
 Velká Bíteš ryby v uvedeném rybníku za 3.000 Kč.
	 •	*)	V	současné	době	jsou	rozestavěny	tři	nové	RD	na	parcelách	č.,	61/2,	84/13	a		84/14.
	 •	Perlička na konec: Do kulturního domu byly pořízeny nové bezpečnostní dveře za  
 27 000 Kč, které odborná firma namontovala „takovým způsobem“ (panty obráceně),  
 že KD byl krátce nato vykraden. Zmizelo výčepní zařízení a 4 pivní sudy.

Ludvíkovská náves s kapličkou a lípami. Foto: Alois Koukola
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Závěr:
Nebylo jednoduché shromáždit informace o no-

vodobé poválečné historii Ludvíkova. Především 
chybí písemné informace o událostech po roce 
1960, které bylo nutno doplnit vzpomínkami pa-
mětníků, pánů - Josefa Pelána, Ludvíka Brychty, 
Antonína Loupa, Milana Soukupa, Miloslava 
Soukupa a Bohuslava Buriana, kterým touto ces-
tou děkuji. 

Všem občanům Ludvíkova pak jménem vedení 
města i redakce Zpravodaje děkuji za jejich sou-
žití a spolupráci s Městem Velká Bíteš a přeji spo-
kojený život v tomto pěkném zákoutí na hranici 
regionu, okresu i kraje. 

Prameny: SOA Žďár nad Sázavou, fond Archiv města Velká Bíteš, sign. městské kroniky sv. II.

Alois Koukola

SPORT

BÍTEŠSKÝ SPARTAK VSTOUPIL dO ŘAd „ŠEdESÁTNÍKŮ“

V letošním roce Tělovýchovná jednota Spartak 
Velká Bíteš dovršila 60 let aktivní činnosti v ob-
lasti sportu. A protože již patřím mezi pamětníky,  
kteří v roce 1954 stáli u zrodu této organizace, 
dovolte mi, abych připomněla působení této or-
ganizace v tělovýchovné činnosti od roku 1954,  
kdy byla ukončena činnost TJ Sokol. Do roku 2004 
jsem bohatou činnost Spartaku popsala ve Zpra-
vodaji, naváži tedy vzpomínkami od této doby.

Za těch posledních 10 let výkonný výbor  
TJ realizoval řadu oprav celého sportovního areálu, 
včetně budovy sauny, která je v majetku TJ. V roce 
2004 byla zrekonstruována místnost pod saunou, 
která v minulosti sloužila jako šatny pro ledovou 

plochu.  Nyní poskytuje zázemí pro schůze výkonného výboru TJ a současně ji využívá ša-
chový oddíl pro soutěže.  V roce 2005 jsme přestěhovali kancelář TJ z budovy sokolovny do 
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Hala TJ Spartak. Foto: Otto Hasoň

Rozloučení s Vysočinou. Foto: Alois Koukola
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sauny, kde je dosud. V tomto roce jsme přistoupili k I. etapě opravy střechy sportovní haly, 
která byla dána do provozu v roce 1971 a z důvodu havarijního stavu bylo nutné přistou-
pit k opravě. Také došlo k rekonstrukci podlahy ve sportovní hale, která už podle nových 
předpisů nevyhovovala. Dále byla provedena oprava přístřešku u kotelny, kde vzhledem ke 
sněhové kalamitě propadla stříška. V roce 2007 byla provedena II. etapa opravy střechy haly  
a ještě téhož roku byly instalovány rolety do oken. V následujícím roce byly zrekonstruo-
vány sprchy, jak ve sportovní hale, tak i v sauně. Podle předpisů musela být položena pro-
tiskluzová dlažba. Rok nato byl opraven vstup před sportovní halou. V roce 2010 nás čekala 
další finančně náročná akce – kompletní výměna osvětlení v hale, dále bylo přikročeno  
k I. etapě zateplení stropu. II. etapa byla dokončena v následujícím roce. Rozdělení akcí na 
etapy bylo nutné z důvodu finanční náročnosti pro Spartak. Pak také konečně došlo na vý-
měnu oken, kterými byl velký únik tepla. Vyměněny byly za plastové, také v budově sauny 
došlo k výměně oken a dveří. 

Po celá léta jsme se potýkali s problémem větrání haly, a tak nakonec výkonný výbor 
rozhodl zadat firmě její odvětrání. I. etapa byla provedena v roce 2013, II. etapa byla dokon-
čena v roce 2014. V letošním roce byla ještě dokončena oprava druhé místnosti pod saunou. 
Drobné opravy, které se vyskytly při tak náročném provozu haly, se průběžně prováděly 
každým rokem.  Pro občerstvení návštěvníků a sportovců se nám podařilo zajistit nápojový 
automat. 

Sportovní hala každoročně pořádá plno akcí - tradiční turnaje, akademie, soutěže jednot-
livých oddílů, závody. O tyto akce projevují zájem nejen místní sportovci, ale i z okolních 
regionů. Závody oddílu juda „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“ probíhají i s mezinárodní účastí. 
Také I. ročník soutěže moderní gymnastiky - závody „O BÍTEŠSKÝ KOLÁČ“ byl obsazen 
závodnicemi z ČR a Slovenska. 

Nemalou zásluhu na zdárném průběhu pořádaných akcí mají i sponzoři:  Město Velká 
Bíteš,  Labara s.r.o., PBS a.s., MUDr. Štefek, N-corp, Hotel u Raušů, Jeřábkova pekárna, 
Mihal rytectví, SportBar Klíma, Potraviny Janda, Lékárna U Tří sloupů, Květiny Drlíčková, 
Restaurace na 103, Café Jana, Horácké autodružstvo, AG FOODS GROUP. Všem děkujeme 
jak za finanční, tak materiální pomoc a věříme, že Vaše pomoc a podpora bude i nadále.

Svou tradici již také má dlouhá léta spolupráce s Favoritem Brno při pořádání Mistrov-
ství České republiky historických velocipedů. Letos tato akce byla spojena se slavnostním 
otevřením náměstí po rekonstrukci. 

Veškeré akce, které jsme realizovali, byly pro TJ Spartak finančně náročné, a tak pomocí 
dotací a finanční podpory Města Velká Bíteš , ať již minulého nebo současného vedení,  
jsme to zvládli. Touto cestou mi dovolte ještě jednou poděkovat městu, patří mu velký dík. 
Jedno bolestné postesknutí však stále trvá. Do dnešního dne TJ Spartak nedostal náhradu 
za zrušené volejbalové a tenisové kurty, které byly zrušeny při výstavbě zimního stadionu. 
Snad se dočkáme ….

Poděkování patří také všem vedoucím oddílů, trenérům a cvičitelům, kteří obětavě ve 
svém volném čase bez nároků na odměnu vedou oddíly, zúčastňují se různých školení  
a seminářů. Poděkování také patří členům výkonného výboru TJ Spartak. 
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Působení Tělovýchovné jednoty Spartak Velká Bíteš je rozsáhlé – v oddílech jsou cvi-
čenci od nejmenších až po seniory. Výsledky na závodech, soutěžích jsou dobrou vizitkou 
nejen pro naši organizaci, ale i pro Město Velká Bíteš. Proto náš cíl „vytrvat - nepolevit“  
v našem úsilí stále trvá i do dalších let. Elán a nadšení samozřejmě nesmí chybět. Závěrem 
mi dovolte jménem  Tělovýchovné jednoty Spartak popřát všem sponzorům, příznivcům 
sportu do nastávajícího roku 2015 hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a našim 
sportovcům  co nejlepší výsledky v jejich sportovní činnosti. 

Hana Holíková, za TJ Spartak

VOLEJBALISTÉ SE UŽ POSEdMÉ SJELI NA POdZIMNÍ  
TURNAJ dO BÍTEŠE

Smeče, nahrávky, pískot a povzbuzování se ozývaly 
v sobotu 8. listopadu z haly TJ Spartak a tělocvičny Zá-
kladní školy ve Velké Bíteši. Osmička amatérských vo-
lejbalových týmů tam soupeřila o co nejlepší umístění  
v 7. ročníku podzimního turnaje smíšených družstev. 
Po zápolení ve dvou základních skupinách se proti sobě 
k finálovému zápasu u vysoké sítě postavili tradiční ri-
valové: Apollo a Pyjonýři. Hra byla vyrovnaná, zdařilé, 
tvrdé údery potvrzovaly, že se o první příčku perou 
silné celky. Oba sety nakonec ovládlo Apollo a stalo se 
tak vítězem turnaje. „Ve skupině jsme měli dobré týmy, 
které nebylo snadné porazit, a to nás bavilo. Přemoži-
tele jsme našli až ve finále proti Apollu. Konečně se do-
čkali a po pár letech nás porazili. Ale nenechali jsme 
jim to zadarmo a bojovali do posledního míče. Máme 

radost z celého turnaje i z druhého místa,“ shrnul dojmy stříbrných Pyjonýrů Filip Křivánek. 
Všechna zúčastněná družstva si odnesla ocenění, tři nejlepší dostali navíc pohár. „Turnaj probí-
hal standardním způsobem. Měli jsme radost, že nás jako obvykle přišel podpořit pan starosta 
Vlček. Poděkování patří také panu Strašákovi, řediteli základní školy, který nám umožnil ode-
hrát jednu skupinu v tělocvičně školy. Kvůli zranění nepřijela dvě přihlášená družstva, a tak jsme 
tentokrát hráli jen v osmi a díky tomu skončili už odpoledne,“ zhodnotil sportovní klání jeho 
pořadatel, bítešský Petr Světlík. Sponzory turnaje byly Labara, TBS a.s., Restaurace Na 103, Sport 
bar Klíma, Květiny Drlíčková, Potraviny Janda, Machola Ondřej, Město Velká Bíteš a Jeřábkova 
pekárna. Další šanci poměřit v Bíteši své volejbalové síly budou mít smíšené týmy na jaře, kdy se 
uskuteční jarní turnaj o putovní pohár.

Celkové pořadí turnaje:
1. místo – Apollo, 2. místo – Pyjonýři, 3. místo – Smajlíci, 4. místo – Sako, 5. místo – Tullamore, 

6. místo – SK Písečné, 7. místo – Frantíkovci, 8. místo – Prosatín
Lucie Pátková, za tým Sako
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OSTATNÍ

CENTRUM POHOdY LÉČÍ TĚLO I dUŠI

Centrum pohody ve Velké Bí-
teši je tu pro vás. Pro malé i velké, 
pro nemocné i zdravé, pro mladé 
i pro starší, pro jednotlivce,  
páry či celé skupinky. Nabízíme 
solnou jeskyni, individuální tera-
pie, nově aroma-terapii, či art-te-
rapii, skupinové meditace, naro-
zeninové setkání pro malé i velké,  
s možností našeho doprovod-
ného programu či vaši vlastní 
náplň.  Pro danou kategorii 
vybereme vhodnou doplňko-
vou hudbu k uvolnění, relaxaci, 
léčbě, k pohodě, k nabití pozitivní energie, k restartu celého organismu i psychiky.  
Pro maminky s malými dětmi nabízíme i pohádky, aby se děťátka zabavila a maminky 
si mohly odpočinout. U nás je to stejné, jako když jedete na dovolenou.  Někdo si jde 
pouze lehnout a vypnout. Jiný zase uvítá více aktivního vědomého režimu. A jiný tam 
skutečně jede ze zdravotních důvodů. A někdo neřeší – prostě to má rád. Tuto poho-
dičku si skutečně může dopřát kdokoliv z vás. Programy probíhají v solné jeskyni i na 
pohodlné recepci. Věrným zákazníkům nabízíme každou 3. nebo 5. návštěvu v solné 
jeskyni ZDARMA pro jednotlivce i skupiny. Ochutnávka kávičky či čajíčka je od nás 
jako bonus. U nás jste jako v jiném světě, kde se snadněji odpojíte od všedních starostí 
a pak lehčeji s nadhledem a chutí vyřešíte daleko více pro váš pohodovější a šťastnější 
život. V solné jeskyni se může cvičit, meditovat, léčit pomocí pastelek či vůní, může se 
provozovat individuální nebo skupinová terapie. Při terapiích nikdo nesdílí svůj pro-
blém s ostatními. Víte to pouze vy. Ani terapeutka se vás nikdy nebude ptát, co řešíte 
konkrétního, pouze vám dá návod jak pracovat a díky příkladům si sami poradíte s vaší 
konkrétní situací sami. Takže se nebojte a přijďte mezi nás posílit vaše sebevědomí, 
zbavit se přebytečných starostí a uzdravit vaše fyzické tělo. Podrobnější informace  
o centru pohody na stránkách www.amira-angels.cz, nebo osobně na recepci Masary-
kovo náměstí 88, II. patro, Velká Bíteš, vedle radnice. 

Krásné prožití prosincových dní přeje Centrum pohody.  

Julie Kolářová, duševní rodinná terapeutka psychologické energie
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ZAJÍMAVÁ PŘEdNÁŠKA – NEVYŘEŠENÁ OTÁZKA

V úterý 11. listopadu sice nepřijel Martin na bílém koni, ale konala se zajímavá přednáška 
v Městském muzeu ve Velké Bíteši. Tématem přednášky bylo: dokazuje matematika exi-
stenci Boha? Přednášel doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil Dr., který pracuje na Přírodovědecké 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně v Ústavu matematiky a statistiky. Zajímavě vyprávěl 
o historii matematiky, o tom, že významní filosofové byli také matematiky, a vysvětloval 
důkaz o existenci Boha, který přinesl Kurt Gödel, brněnský rodák, v posloupnosti logic-
kých matematických výroků. Mrzelo mě, že jsem ve znalostech matematiky nedospěla až  
k „disciplíně logika“, takže jsem všemu dobře neporozuměla. Pan docent ovšem upozornil,  
že tato teorie má svoje slabé místo, a tím je pochybnost o platnosti výroku „co je možné,  
je nutně možné“. (Doufám, že moje formulace je správná.) 

Mile mě překvapilo, že výstavní síň muzea byla plná. Uvědomila jsem si, že lidé chtějí 
poznat pravdu, jestli Bůh existuje nebo nikoli. Bohužel matematický model nám na to nedal 
uspokojivou odpověď a zase zůstal otazník na konci věty. 

Dnes o sobě mnoho lidí říká, že jsou nevěřící. Přesto ale čtou horoskopy, jsou ochotni 
si nechat radit věštci a kartářkami, věří v mimozemšťany a v další pochybné věci, 
 pro které neexistuje logické nebo vědecké vysvětlení. Vědečtí pracovníci, kteří provádějí 
seriózní a nezaujatý výzkum, nakonec přiznávají, že jsou schopni dokázat, jak věci v přírodě 
fungují, ale nemohou zjistit, proč tak fungují. Pořád tady zůstávají otázky – jak všechno 
vzniklo, kdo nastavil přírodní zákony, kde se vzal život, proč mají lidé svědomí a neustálou 
touhu dělat dobré a užitečné věci, být milováni? Mohlo to všechno vzniknout samo od 
sebe? Každý člověk alespoň jednou v životě přemýšlel o tom, jestli smrtí jeho život skončí, 
nebo v nějaké formě bude existovat dál. Jsou k dispozici zážitky lidí, kteří byli blízko kli-
nické smrti a popisovali, že opustili svoje tělo. 

A je tady další otázka: Co dává sílu křesťanům položit svůj život kvůli víře v Boha? Když 
si vzpomeneme třeba na Jana Husa, moravské bratry nebo v současnosti trpící křesťany pro 
svou víru v muslimských zemích, musíme přiznat, že tito lidé museli a musejí mít důkaz 
pro Boží existenci, pro to, že budou po smrti se svým Bohem v nebi, jinak by se nenechali 
mučit a zabít pro svou víru.

Jak tedy zjistit pravdu? Nezbývá, než se obrátit přímo k Bohu a požádat Ho, aby se nám 
On sám dal poznat. Bůh nás k tomu vybízí v Bibli, kde je napsáno, že se chce dát poznat těm, 
kdo Ho opravdově hledají.

Já věřím v Boha a mám svou osobní zkušenost s Ním, jak mi pomohl v různých těžkých 
situacích, ale to je na docela dlouhý příběh. Pokud budete mít zájem si o tom, nebo třeba  
i o jiných věcech, nevyřešených otázkách nebo problémech popovídat, můžete přijít na naše 
bohoslužby, které se konají každou třetí neděli v měsíci v učebně v prostorách Klubu kul-
tury na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře od 9.00 hodin. 

Žalm  34:9  Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká  
k němu.

Věra Pokorná, za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši 
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JAK VČELY STAVĚJÍ VOSKOVÉ dÍLO

Nejdůležitější součástí včelího obydlí je včelí dílo. Včely ho nezbytně potřebují pro 
výchovu nových včel a pro ukládání zásob – medu a pylu. Proto po vyrojení musí včely  
v novém obydlí co nejdříve postavit dostatečnou plochu včelího díla, které jim zaručí pře-
žití. Včely stavějí plásty z čistého vosku a získávají ho jako produkt metabolismu vlastního 
těla. Voskové šupinky se tvoří ve voskotvorných žlázách, umístěných na zadečku včely. V ži-
vočišné říši je tento jev ojedinělý a pro včely typický. Tvoření vosku má počátek v tukových 
tělískách. Tam vznikají zvláštní buňky – eonocyty, později směs uhlovodíků, mastných ky-
selin, esterů, alkoholů a aromatických látek. Vše se převádí do kanálků, vyúsťujících na 
ploše voskotvorných zrcadélek. Zde tuhnou na voskové šupinky, základní stavební materiál 
včelích plástů. Vosková šupinka váží 0,6 – 0,8 mg a na 1 kg vosku je jich třeba 1,2 – 1,8 
miliónu. Včely začínají stavět tak, že se mladušky, které tvoří voskové šupinky, zavěsí do 
dlouhých stavebních řetízků v místě, kde vznikne plást. Pomocí klíštěk na zadních nohách  
a pomocí předních noh si předávají šupinky až do kusadel, kde je zvláčňují výměškem svých 
žláz. Měkkou voskovou hmotu si v řetízku předávají až na místo, kde je potřebná. Plást roste 
při volné stavbě jazykově shora dolů, popřípadě stavějí včely několik jazyků současně. Včelí 
plásty jsou tvořeny pravidelnými šestibokými buňkami, které nejvhodněji využívají prostor. 
Na plástu jsou vždy dvě vrstvy buněk, obrácených svými dny proti sobě tak, že dno jedné 
buňky je na protilehlé straně součástí tří den sousedních buněk. Včely stavějí buňky trojího 
druhu: dělničí, trubčí a matečníky. Dělničí a trubčí buňku tvoří šestiboký hranol. Dělničí 
buňka má průměr 5,1 – 5,4 mm, trubčí 6,7 – 6,9 mm, hloubka dělničí buňky je 10 - 12 mm, 
trubčí 12 – 15 mm. Buňky s mednými zásobami mohou být vysoké až 18 mm. Na ploše  
1 dm2 je po obou stranách plástu 800 dělničích buněk a 600 buněk trubčích. Matečníky jsou 
buňky pro odchod nových matek. Včely je staví jen před odchovem mladých matek, po vy-
líhnutí matek je zruší. Jedná se o válcové buňky žaludovitého tvaru, které jsou vždy svislé. 
Včely stavějí nejlépe v květnu a červnu, protože hlavní podmínkou vzniku stavebního pudu 
je příliv potravy – nektaru a pylu. V úle musí být i vhodná teplota kolem 350C a volné pro-
story pro stavbu. Nejlépe stavějí včely mezi 12. – 18. dnem života, kdy mají plně vyvinuté 
voskotvorné žlázy. Později žlázy zakrňují, ale jejich činnost se může v případě potřeby obnovit  
i u starších včel. Včelaři používají pro urychlení stavby plástů mezistěny, což je voskový list 
ze včelího vosku s vylisovanými základy buněk. Mezistěny se vkládají do rámků a tím včelám 
předurčují, kde mají stavět. Pro včely ale mezistěny nejsou nutností. Stavějí však dílo podle 
svých představ, které by včelař nedokázal rozebírat. Plásty při odchovu nových včel tmavnou,  
protože po každé vylíhlé včele zůstává v buňce zbytek zámotku. Plásty se tím zpevňují,  
ale buňky se zmenšují. Včelaři se snaží každoročně obnovit v plodišti alespoň třetinu plástů.  

Uplynulý včelařský rok nebyl pro včely příznivý. Rychlý a brzký nástup jara způsobil až 
o měsíc dřívější kvetení jarních rostlin. Včely nestačily do jarní snůšky dostatečně zesílit.  
V období kvetení řepky přišlo delší ochlazení a tím ukončení přínosu nektaru. Jarních 
medů bylo asi o třetinu až polovinu méně. V oblastech, kde nebyla v doletu včel řepka, 
museli včelaři začátkem června včelstva přikrmovat, aby nepadla hladem. Snůšku z akátů 
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provázelo rovněž ve většině oblastí chladné a deštivé počasí. Následně očekávaná snůška 
medovicových medů z lesních porostů až na malé lokální oblasti zcela zklamala. Populace 
producentů medovice (mšice, červci, mery) se na stromech téměř neobjevily, nebo jen po 
velmi krátkou dobu. Těžko lze stanovit hlavní příčinu takového stavu, ale v přírodě jde 
vždy o soubor vlivů.  Především populace producentů každoročně kolísá. Negativní vliv 
jistě měla i teplá zima, přemnožení škůdců producentů, nedostatek srážek, suché prou-
dění vzduchu atd. Výsledkem těchto vlivů pak byla silně podprůměrná snůška medovico-
vých medů. Z celostátního hlediska šlo o výnosově nejhorší rok za posledních dvacet roků. 
Cena medu z tohoto důvodu roste. Většina včelařů v této době již med doprodala a svým 
pravidelným zákazníkům nemá co nabídnout. Obdobná situace je téměř v celé Evropě.  
S rostoucí cenou medu na trhu se bohužel v obchodní síti ještě ve větší míře začaly objevovat různé 
falzifikáty a náhražky, které s medem nemají moc společného. Při kontrolách Státní obchodní in-
spekcí jsou často zadržovány medy nastavované inverty, sirupy, ochucovadly, barvivy atd.   

Kvalitní medy, bohužel v menším množství a sortimentu, budou zájemci mít možnost 
opět nakoupit na včelařské výstavě ve Velké Bíteši, kterou letos v předvánočním období po-
řádáme  od čtvrtka 4. prosince do úterý 9. prosince 2014 (výstavní sál Klubu Kultury, Ma-
sarykovo nám. č. 5, vždy od 9.00 do 17.00 hodin). Tradiční nabídka  obsahuje medové pe-
čivo, svíčky z včelího vosku, výrobky z včelích produktů, medoviny, medové 15o pivo a nově 
medová mýdla. Samozřejmě nemůže chybět tradiční exponát – včely v proskleném úlu. 
Na výstavě bude ke zhlédnutí i zakoupení naučný a dokumentární film na CD o včelaření  
a včelařích na bítešsku. Naši průvodci na výstavě se rádi s dětmi mateřských i základních 
škol ale i se všemi ostatními návštěvníky podělí o svoje zkušenosti s chovem včel a zajíma-
vosti z jejich života. Pro praktické včelaře chceme předvést opět některé zajímavé včelařské 
pomůcky. Pro nové zájemce o včelaření bude v prodeji i dostatek odborné literatury. 

Zvlášť chci návštěvníky výstavy pozvat na včelařskou besedu o včelařství a včelích pro-
duktech. Tato se uskuteční v neděli 7. prosince ve 14.00 hodin v prostorách muzea (v pří-
zemí pod výstavním sálem). Organizátoři výstavy se těší na setkání na výstavě a včelařské 
besedě. 

Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš                                                            

POdZIMNÍ AKCE NA dOLNÍM MLÝNĚ

Svatováclavský pochod 28. 9. 2014
Již tradičně byl Dolní mlýn zastávkou Svatováclavského pochodu po mlýnech. Děti si 

ověřily své vědomosti o koních, ostatní chtěli vědět, co je na mlýně nového a pro nezasvě-
cené příchozí byla určena krátká exkurze do historie mlýna. Šla také celá první třída ZŠ. 
Počasí příjemné a pochodujících kolem 140. 

Veřejný trénink Krevlický dvůr 28. 9. 2014
Svatováclavské odpoledne na Krevlickém dvoře patří již tradičně přátelskému setkání koní 

a jezdců ze širokého okolí. Hostitelka magistra Bláhová tentokrát pozvala nejen skokové,  
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ale i drezurní jezdce. Viděli jsme parad-
rezuru v podání Honzíka Rouse, mno-
honásobného mistra ČR v paradrezuře  
a účastníka Světových jezdeckých her 
v Normandii ze stáje Honzík v Krali-
cích, drezurní vložku v podání Terezky 
Nováčkové ze stáje Time Out i drezuru 
Fríské klisny s trenérkou Bronislavou 
Černou. V obou drezurních soutě-
žích zvítězila juniorka Jana Vaňková  
s klisnou Kaskáda za JK Spalato. Její 
vítězství je o to cennější, že si Kaskádu 
po úrazu v létě připravovala sama 
bez trenérky i bez jízdárny na poli nad mlýnem a porazila i zkušenou drezurní jezdkyni  
Mgr. Mášovou ze stáje Honzík.

Hubertova jízda 11. 10. 2014
Hubertova jízda pořádaná jezdeckým oddílem z Krevlického dvora tradičně začala 

slavnostním nástupem a pozdravem sv. Hubertovi a poté se jezdci v čele s mástrem vydali 
na trasu slavnostní společné vyjížďky vedoucí lesy k Dolnímu mlýnu a zpět na Krevlický 
dvůr. Kratičká zastávka na mlýně, milý pozdrav hřebečka plemene Českomoravský bel-
gik. Večerní posezení v hospůdce na Nových Sadech bylo příjemným zakončením vyda-
řeného dne. 

Povídání o první bítešské městské knize 8. 11 .2014
S Mgr. Ivo Křížem, ředitelem 

Bítešského muzea, jsme si povídali 
ještě jednou o bítešské městské 
knize, rozvoji města po udělení 
městských práv, kostele a jeho 
opevnění, o tajemné chodbě spoju-
jící kostel s městem, mučírně a po-
pravišti, o nové radnici či Smolné 
knize velkobítešské. Prohlédli jsme 
si faksimile Mlynářského řádu  
z roku 1804. Horší počasí a špatná 
přístupová cesta bohužel ovlivnili  
i návštěvnost a tak jsme si poví-
dali v komorním prostředí u krbu  
v sedmi i s hostiteli.  

Milada Vaňková, za Okrašlovací spolek Dolní mlýn, o.p.s.
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RAdY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 20/14 KONANÉ dNE 25. SRPNA 2014 
 
Pokračování z minulého čísla Zpravodaje:
• 7/20/14/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření 
města č. 10/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2014
• 8/20/14/RM – bere na vědomí dopis doručený dne 11.08.2014 pod č.j. MÚVB/5951/14 ve věci 
kontroly spisové služby na Základní škole Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: starosta termín: 10. 9. 2014
• 9/20/14/RM – rozhoduje poskytnout jako výpůjčku pozemky ve vlastnictví města Velká Bíteš 
na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvkové organizaci za účelem pořádání „Bítešských trhů“ v  termínech 5. 11. 2014 a 17. 12. 2014.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: průběžně
• 10/20/14/RM – rozhoduje souhlasit se stavbou „III/3928 Velká Bíteš-rekonstrukce násypu“ 
s podmínkou, že z důvodu umožnění strojního provádění zimní údržby bude minimální šířka 
chodníku  1,70 m a minimální světlý průjezdní profil 1,90 m.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2014
• 11/20/14/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Březka finanční příspěvek na nohejbalový 
turnaj ve výši 1.117 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 9. 2014
• 12/20/14/RM – rozhoduje provést opravu a vyzvednutí zatlačených obrubníků  místní komunikace 
před prvním vchodem bytového domu  U Stadionu 573 ve Velké Bíteši. RM dále rozhoduje souhlasit 
s opravou přístupových chodníků a  odvodňovacího kanálu  nacházejících se na pozemcích města  
s tím,  že si opravu zajistí SVJ U Stadionu 573 samo, na vlastní náklady. Opravy budou provedeny za 
obvyklých podmínek, které  stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 13/20/14/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem „David“ spol. s r.o. předložený dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo na akci „Modernizace hygienického zařízení MŠ U Stadionu, Velká Bíteš“, kterým se 
navyšuje cena díla o 77.225 Kč bez DPH a mění se termín dokončení díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 9. 2014
• 14/20/14/RM – rozhoduje přijmout výjimku z Pravidel města Velká Bíteš určující postup zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z důvodu možného čerpání finančních prostředků v rámci 
předpokládané poslední výzvy Operačního programu životní prostředí v tomto programovém 
období a rozhoduje uzavřít předložené příkazní smlouvy na „Snížení energetické náročnosti budovy 
Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ za cenu 155.000 Kč bez DPH, 
Snížení energetické náročnosti komplexu budov Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Tišnovská č.p. 
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115 ve Velké Bíteši“ za cenu 153.000 Kč bez DPH a „Snížení energetické náročnosti komplexu budov 
Polikliniky s domovem důchodců Velká Bíteš na ulici Tyršova č.p. 223 ve Velké Bíteši za cenu 142.000 
Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 15/20/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Antonína Vondrušky, Hybešova 160, Velká 
Bíteš na provedení úsporných opatření na otopné soustavě základní školy, v budově na ul. Tišnovská 
č.p.115 a přilehlých budovách, Velká Bíteš za cenu 151.569 Kč bez DPH.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy RÖSSLER-STAVITELSTVÍ s.r.o., 
Horní Libochová č.p. 74, 594 51 Horní Libochová na provedení stavebních úprav základní školy  
v budově na ul. Tišnovská č.p. 115 ve Velké Bíteši za cenu 169.290,48 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 8. 2014
• 16/20/14/RM – rozhoduje souhlasit s přenecháním části pronajatých nebytových prostor č. 107   
v budově č. p. 67 Masarykovo náměstí, Velká Bíteš do podnájmu dalším uživatelům.
Jedná se o uživatele: JUDr. Jaroslav Svoboda, IČO 71331204, Mgr. Miroslav Sládek, IČO 66244218, 
JUDr. Vladimíra Šustková Zukalová, IČO 71457151 všichni se sídlem Heršpická 800/6, 639 00 
Brno.
Současně RM rozhoduje souhlasit s umístěním informační tabulky na budově č. p. 67 Masarykovo 
náměstí, Velká Bíteš za podmínky, že bude  její vzhled odsouhlasen pracovníky památkové péče.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
• 17/20/14/RM – rozhoduje poskytnout formou krátkodobého pronájmu (v délce cca 30 
hodin) panu Eduardu Rovenskému, energetickému konzultantovi společnosti Terra Group 
Investment, a.s., nebytový prostor číslo 106 v patře budovy č. p. 85 na Masarykově náměstí ve 
Velké Bíteši za účelem pořádání e-aukce v průběhu měsíce září 2014 za nájemné dle sazebníku 
ICKK.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
• 18/20/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č.1/3 – trvalý travní porost  
o výměře cca 670 m2 v k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše a v obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 8. 2014
• 19/20/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 5593 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k. ú. Holubí Zhoř a v obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 8. 2014
• 20/20/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku parc. č. 144/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře cca 108 m2 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš v majetku města Velká 
Bíteš za pozemek parc. č. 509/2 – trvalý travní porost o výměře 123 m2 v k. ú. Košíkov a obci Velká 
Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí obě strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2014
• 21/20/14/RM – rozhoduje propachtovat část pozemku parc.č.1235/1 – ostatní plocha o výměře 
9000 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  
1 rok za pachtovné 900 Kč/rok a s tím, že v zimních měsících bude na tuto parcelu volný přístup bez 
elektrických ohradníků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 8. 2014
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• 22/20/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemky v k.ú. Březka u Velké Bíteše 
a obci Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 82 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 138 m2

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

- parc. č. 84 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2

za cenu 300 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2014
• 23/20/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek parc. č. 1180/61 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2014
• 24/20/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemky v k. ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 1180/76 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2

- parc. č. 1180/77 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24m2

za cenu 500 Kč/m.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2014
• 25/20/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku parc.č. 2219 (dle GP  
č. 2123-131/2014 pozemek parc.č. 2219/2 – ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha výměře 610 
m2) v k.ú. a obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš do vlastnictví Lesů ČR, s.p., Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové za cenu stanovenou znaleckým posudkem,  
tj. 15.860 Kč. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2014
• 26/20/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku parc. č. 1339/16 – orná 
půda o výměře cca 8 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2. 
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2014
• 27/20/14/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o odprodej části pozemku parc. č. 421/7 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 52 m2 v k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2014
• 28/20/14/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce na nemovitosti v k. ú. a obci Velká Bíteš,  
a to na:
- nebytové prostory v objektu na ul. Jihlavská čp. 623 ve Velké Bíteši sestávající ze 3 místností a WC, 
o celkové podlahové ploše 54,3 m2

- část pozemku parc. č. 2992 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 530 m2

s Pionýrem, z.s. - Pionýrskou skupinou Velká Bíteš, se sídlem Družstevní 552, 595 01 Velká Bíteš na 
dobu určitou, a to 10 let, s výpovědní lhůtou 1 rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 29/20/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 53/2 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře cca 317 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 8. 2014
• 30/20/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemci bytu v domě č. p. 281 na ulici U Stadionu ve Velké 
Bíteši lhůtu pro splacení dlužné částky do 31. 12. 2014 za předpokladu, že bude pravidelně a ve 
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stanovených lhůtách splatnosti platit měsíční nájemné i splátky dřívějšího dluhu dle splátkového 
kalendáře.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
• 31/20/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 
2 Jihovýchod na projekt s názvem „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“, číslo projektu 
CZ.1.11/3.2.00/35.01430 s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, IČ: 75082241 v rámci 
oblasti podpory 11.3.2 Rozvoj regionálních středisek.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 9. 2014
• 32/20/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu  k bytu č. 5 o velikosti 3+1 v bytovém domě 
č. p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši  o jeden rok od 1. 10. 2014.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 9. 2014
• 33/20/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 7 o velikosti 3+1 v bytovém domě 
č. p. 239 na ul. Tyršova, Velká Bíteš o jeden rok od 1. 10. 2014.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 9. 2014
• 34/20/14/RM – rozhoduje na základě žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, 
příspěvkové organizace souhlasit s realizací projektu „Podnikáme – pomáháme, aneb základy 
podnikání se sociálním aspektem“ s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/54.0068 a s uzavřením 
smlouvy o partnerství s firmou Centrum dohody, s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, 118 00 Praha 1, 
IČ: 25089391.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: průběžně
• 35/20/14/RM – rozhoduje na základě žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, 
příspěvkové organizace souhlasit s realizací projektu „Didaktika pro kyberprostor“ s registračním 
číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0027 a s uzavřením smlouvy o partnerství s firmou itelligence, a.s.,  Hlinky 
505/118, 603 00 Brno, IČ: 26718537.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: průběžně
• 36/20/14/RM – bere na vědomí informace ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 
86, příspěvkové organizace o dotacích a činnosti MŠ na přelomu školních roků 2013/2014 a 2014/2015.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: průběžně
• 37/20/14/RM – rozhoduje souhlasit s převedením finančních prostředků z provozního rozpočtu do 
investičního fondu dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,  U Stadionu 538, příspěvkové organizace  
č.j. MÚVB/6318/14 .
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 30. 9. 2014
• 38/20/14/RM – bere na vědomí předložený soupis plynových kotlů, které byly v první polovině 
roku 2014 vyřazeny z vybavení bytů ve vlastnictví a správě města Velké Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 8. 2014
• 39/20/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce 
Masarykova náměstí – jih“ se zhotovitelem A T I K A – L Y S Ý,  s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČ: 607 32 610, kterým se rozšiřuje předmět plnění a navyšuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 9. 2014
• 40/20/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 
401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 předloženou smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci  
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a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní na přeložku a novo-
stavbu plynovodu v lokalitě Pod Základní školou a na Babinci ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2014
• 41/20/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ing. František Laštovička, UNIPOJEKT, 
Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši  21 780 Kč včetně DPH za zpracování PD pro UR 
na akci  „Velká Bíteš - přeložka VN 156 - odbočka škola“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2014
• 42/20/14/RM – bere na vědomí aktualizovaný předpokládaný rozpočet na „OSLAVY 600. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ NEJSTARŠÍ MĚSTSKÉ KNIHY VELKÉ BÍTEŠE“ předložený Informačním centrem  
a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací a schvaluje předložený rozsah uvedené 
akce.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 5. 9. 2014
• 43/20/14/RM – bere na vědomí aktualizovaný předpokládaný rozpočet na „TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ 
HODY 2014“ a „SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU“ předložený Informačním centrem a Klubem 
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací a schvaluje předložený rozsah uvedených akcí.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 10. 9. 2014
• 44/20/14/RM – doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku Informačnímu centru  
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci ve výši 97.521 Kč na nákup 20 ks 
dřevěných prodejních stánků.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 9. 2014
• 45/20/14/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 315,  
U Stadionu 475 C, Velká Bíteš s nájemcem a uzavřít s ním dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke 
dni 30. 9. 2014. Dále RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 315, U Stadionu 475 C, Velká 
Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 10. 2014, nájemné 60 Kč/m2/měsíc, na dobu jednoho roku s tím, 
že si může nájemce požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající 
z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 9. 2014
• 46/20/14/RM – rozhoduje nesouhlasit s přepravou nadměrného nákladu  přes Masarykovo náměstí 
ve Velké Bíteši dle žádosti společnosti Rádl, spol. s r.o. ze dne 25. 8. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2014
• 47/20/14/RM – doporučuje ZM pověřit MěÚ Velká Bíteš, odbor majetkový vydáváním rozhodnutí 
o poskytnutí příspěvku na opravu památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: průběžně
• 48/20/14/RM – rozhoduje uzavřít s Mgr. Filipem Lederem, advokátem, IČ: 66248272,  Lidická 
710/57, 602 00 Brno 2 a s  Mgr. Zdeňkem Brunclíkem, advokátem, IČ: 71333797,  Lidická 710/57, 602 
00 Brno 2  Smlouvu o právní pomoci v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 30. 9. 2014
• 49/20/14/RM – rozhoduje přijmout od společnosti DOSIP servis s.r.o., Krahulov 37, Okříšky 
předloženou cenovou nabídku ve výši 247.800 Kč bez DPH za osazení 6 ks orientačních měřičů 
rychlosti.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
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• 50/20/14/RM – rozhoduje nejmenovat vedoucí odboru správního Městského úřadu Velká Bíteš 
na základě výběrového řízení vyhlášeného dne 6. 6. 2014, neboť v Městském úřadu Velká Bíteš  
s účinností od 1. 10. 2014 zrušuje odbor správní a oddělení kancelář tajemníka, zřizuje oddělení 
správní, do kterého převádí veškeré pravomoci a pracovníky zrušeného odboru a oddělení. Současně 
pověřuje tajemnici zpracováním nového organizačního řádu v souladu s přijatými změnami.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 10. 2014
• 51/20/14/RM – rozhoduje převést správu bytů v budovách  U Stadionu č.p. 275, 278, 280 a Lánice 
č.p. 42  ve Velké Bíteši  do správy města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2014
• 52/20/14/RM – rozhoduje uzavřít s firmou Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 277 
21 043, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.  01/14 na stavbu „Opatření k odstranění vlhkosti v objektu 
Hrnčířská 117, Velká Bíteš“, jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení díla do 30. 9. 
2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 9. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RAdY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 21/14 KONANÉ dNE 8. ZÁŘÍ 2014 

• 2/21/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 20/14 ze dne 25. 8. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 8. 9. 2014
• 3/21/14/RM – rozhoduje provést kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací zřízených 
městem Velká Bíteš za období od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 v průběhu měsíce října a listopadu 2014 
a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš jejich zajištěním. Součástí kontrol bude i prověření 
realizace doporučení z kontrol minulých. Protokoly z těchto kontrol budou předloženy radě města 
na jejím nejbližším jednání po vyhotovení a projednání těchto protokolů s vedením jednotlivých 
příspěvkových organizací, případně i s jejich vyjádřením ke zjištěným skutečnostem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2014
• 4/21/14/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1. až 8. měsíc roků 2010 až 
2014.
odpovědnost: rada města termín: 8. 9. 2014
• 5/21/14/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 o velikosti 1+1, v domě č. p. 579,  
v ulici Sadová, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 10. 2014, nájemné 54 Kč/m2/měsíc, na 
dobu do 31. 8. 2015 s tím, že si může nájemkyně  požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud 
bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31. 8. 2014
• 6/21/14/RM – doporučuje ZM uzavřít s nájemci bytu v domě č.p. 250 na Návrší ve Velké Bíteši, 
předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2014
• 7/21/14/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě č. p. 475 
v ulici U Stadionu, Velká Bíteš s nájemcem ke dni 31. 12. 2014. Dále RM rozhoduje uzavřít nájemní 
smlouvu k bytu č. 2 o velikosti 3+1 v domě č. p. 475 v ulici U Stadionu, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu 
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uzavřít od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou, nájemné 60 Kč/m2/měsíc,  za podmínky, že nájemce bude mít 
uhrazeny veškeré závazky vůči městu Velká Bíteš.
odpovědnost: správní, majetkový termín: 31. 12. 2014
• 8/21/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne 3. 8. 2014 od Ing. arch. Aleše 
Buriana z ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE BURIAN-KŘIVINKA, Brno, na zpracování studie 
rekonstrukce a dostavby domu č. p. 67 na Masarykově náměstí. Současně RM rozhoduje u této firmy 
předmětné projekční práce objednat.
odpovědnost: majetkový termín: 30. 9. 2014
• 9/21/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 3 v domě U Stadionu č. p. 280 ve 
Velké Bíteši nájemci o tři měsíce  od  1. 11. 2014.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM, spol. s r.o. termín: 31. 10. 2014
• 10/21/14/RM – rozhoduje uzavřít s Římskokatolickou farností Velká Bíteš smlouvu o poskytnutí 
příspěvku ve výši 43 tis. Kč na opravu interiéru věží kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 11/21/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc. č. 2283/3 (dle GP  
č. 1633-52/2008 parcela č. 2283/4 – trvalý travní porost o výměře 90 m2) v k. ú. a v obci Velká Bíteš 
za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 9. 2014
• 12/21/14/RM – rozhoduje zajistit zpracování projektové dokumentace v místě napojení polní cesty 
na pozemku parc. č. 2283/2 na silnici směr Velká Bíteš – Osová Bítýška.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 9. 2014
• 13/21/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku parc. č. 295/6 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře cca 25 m2 (dle GP č. 067-59,60/2007 nově oddělená parcela č. 295/9 
- ostatní plocha jiná plocha o výměře 25 m2) v k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše a v obci Velká Bíteš  
v majetku města Velká Bíteš za část pozemku parc. č. 295/11 a část pozemku parc. č. 297/2 (v GP  
č. 067-59,60/2007 nově označeny jako parc. č. 295/11 – trvalý travní porost o výměře 57 m2) a dále 
část pozemku parc. č. 297/3 (dle GP č. 067- 59,60/2007 nově oddělená parcela č. 297/8 – trvalý travní 
porost o výměře 86 m2) s tím, že město uhradí doplatek ve výši 9.440 Kč. Náklady spojené s vkladem 
KS do KN hradí obě strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 9. 2014
• 14/21/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést části pozemků v k. ú. a v obci Velká 
Bíteš v majetku města Velká Bíteš, a to:
- část pozemku parc. č.1186/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 (dle GP č. 2131-
9/2014 nově oddělená parcela č.1186/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2)
- část pozemku parc. č.1194/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 m2 (dle GP č. 2131 
-9/2014 nově oddělená parcela č.1194/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2)
za cenu 500 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a s vkladem KS do KN 
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 15/21/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku parc. č. 47/1 – trvalý travní 
porost o výměře cca 10156 m2 v k. ú. Ludvíkov u Velké Bíteše a v obci Velká Bíteš v majetku města 
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Velká Bíteš za část pozemku parc. č. 1328/2 – trvalý travní porost o výměře cca 71 m2, část pozemku 
parc.č.2542/4 – trvalý travní porost o výměře cca 14 m2 a dále pozemek parc. č. 2540 – trvalý travní 
porost o výměře 763 m2 s tím, že úhrada rozdílu ve výměrách pozemků bude řešena doplatkem dle 
znaleckého posudku. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí obě strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 9. 2014
• 16/21/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek parc. č. 1853 – zahrada  
o výměře 211 m2 v k. ú. a v obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2. Náklady 
spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 9. 2014
• 17/21/14/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku Ing. Josefa Novotného, AQA-
CLEAN, U Dvora 11, Jihlava  ve výši 57.000Kč bez DPH za zpracování PD na dešťovou kanalizaci  
v ulicích Hybešova včetně propojení s dešťovou kanalizací v ulici Lípová před tlakovou vodárenskou 
stanicí ve velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 18/21/14/RM – rozhoduje souhlasit s ohrazením pozemku parc. č. 524/3 v k. ú. a obci Velká Bíteš 
pronajatého.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 19/21/14/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce s půjčitelem Českou spořitelnou, a.s., 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, jejímž předmětem jsou obrazy umístěné  
v prostorách Městského muzea ve Velké Bíteši.
odpovědnost: starosta termín: 9. 9. 2014
• 20/21/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor v domě č.p. 7 na 
Masarykově náměstí ve Velké Bíteši uvolněný Českou spořitelnou, a.s.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 9. 2014
• 21/21/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Střední odbornou 
školou Jana Tiraye Velká Bíteš,  příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6578/14.
odpovědnost: ředitel SOŠ termín: 30. 9. 2014
• 22/21/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování geografických služeb číslo 147/06 
s městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, jehož předmětem je ukončení smlouvy. 
odpovědnost: informatik termín: 30. 9. 2014
• 23/21/14/RM – rozhoduje na základě žádosti Kraje Vysočina zveřejnit záměr darovat části pozemků 
v k. ú. Velká Bíteš, a to:
- část parc. č. 2447/1 – ostatní plocha, neplodná půda (dle GP 2059-2/2013 parcela č. 2447/5 o výměře 
257 m2, parcela č. 2447/6 o výměře 142 m2 a parcela č.  2447/7 o výměře 5 m2)
- část parc. č. 2449 – ostatní plocha, ostatní komunikace (dle GP 2059-2/2013 parcela č. 2449/2  
o výměře 7 m2)
- část parc. č. 2467– lesní pozemek  (dle GP 2059-2/2013 parcela č. 2467/2 o výměře 220 m2)
- část parc. č. 2468- lesní pozemek (dle GP 2059-2/2013 parcela č.2468/2 o výměře  130 m2)
- část parc. č. 2469 – ostatní plocha, neplodná půda (dle GP 2059-2/2013 parcela č.2469/2 o výměře 628 m2)
- část parc. č. 2471 – trvalý travní porost (dle GP 2059-2/2013 parcela č. 2471/2 o výměře 7 m2 a část 
parc. č. 2471/3 o výměře 1032 m2)
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- část parc. č.  2473/1 – trvalý travní porost (dle GP 2059-2/2013 parcela č. 2473/5 o výměře 367 m2)
- část parc. č. 2427- ostatní plocha, neplodná půda (dle GP 2059-2/2013 parcela č. 2427/2 o výměře 24 m2)
- část parc. č. 2432/1 – lesní pozemek (dle GP 2059-2/2013 parcela č. 2432/5 o výměře 623 m2)a dále 
v k. ú. Křoví:
- id. 83/519 na  části parc. č. 594/1 – lesní pozemek (dle GP 393-65/2013 parcela č. 594/3 o výměře 
132 m2)
- id. 83/519 na  části parc. č. 640/2 – lesní pozemek (dle GP 393-65/2013 parcela č. 640/20 o výměře 
366 m2).
Současně RM rozhoduje zveřejnit záměr poskytnout jako výpůjčku části pozemků v k. ú. Velká Bíteš, 
a to:
- část parc. č. 2488/1 – lesní pozemek o výměře 26 m2

- část parc. č. 2467 – lesní pozemek o výměře 67 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 9. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RAdY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 22/14 KONANÉ dNE 18. ZÁŘÍ 2014 

• 2/22/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 21/14 ze dne 8. 9. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 18. 9. 2014
• 3/22/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt nemovitosti v k. ú. Holubí Zhoř,  
v obci Velká Bíteš, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5418 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 52 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5417 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 142 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5414 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 232 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5416 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
43 m2

- část pozemku parc. č. 5428/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 100 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5418 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 52 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5417 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 142 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5414 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 232 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5416 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
43 m2

- část pozemku parc. č. 5408 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 150 m2.
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem DS do KN hradí obdarovaný.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 9. 2014
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• 4/22/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek parc. č. 5067 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 81 m2 v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš za cenu 80 Kč/m2. Náklady 
spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 9. 2014
• 5/22/14/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření navýšení mzdových prostředků 
Základní škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci ve výši 7.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 9. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RAdY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 23/14 KONANÉ dNE 22. ZÁŘÍ 2014 

• 2/23/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 22/14 ze dne 18. 9. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 22. 9. 2014
• 3/23/14/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, RÖSSLER-STAVITELSTVÍ s.r.o., č.p. 74, 594 51 
Horní Libochová předložený dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava střech a doplnění tepelné 
izolace bytových domů v ulici Návrší, Velká Bíteš“, kterým se navyšuje cena díla o 103.149 Kč bez 
DPH a mění se termín dokončení díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 4/23/14/RM – rozhoduje souhlasit s převedením finančních prostředků z fondu dary do fondu investičního 
dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,  U Stadionu 538, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/6994/14.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 10. 2014
• 5/23/14/RM – rozhoduje souhlasit s likvidací poškozeného a neopravitelného majetku dle návrhu 
Základní školy Velká Bíteš,  Tišnovská 116, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/6995/14.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 10. 2014
• 6/23/14/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného, neopravitelného majetku dle návrhu 
Základní umělecké školy, Velká Bíteš,  Hrnčířská 117, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/6996/14.
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31. 10. 2014
• 7/23/14/RM – rozhoduje poskytnout dotaci Domácímu hospici Vysočiny, o.p.s., Žďárská 612,  
592 31 Nové Město na Moravě   ve výši 10.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2014
• 8/23/14/RM – rozhoduje poskytnout dotaci Tenisovému clubu města Velká Bíteš na rok 2014 ve 
výši 10.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2014
• 9/23/14/RM – rozhoduje vyslovit souhlas s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou o umístění  
a provedení stavby č.j.: MÚVB/5193/14/VÝST/URB992/2014, název stavby: „Sklad obalů č. 3, místo 
stavby: pozemky parc. č. 871/1, 871/2, 871/17 v k. ú. Velká Bíteš s žadatelem ITW PRONOVIA, s.r.o., 
se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská č.p. 595, 595 01, IČ: 46965823.
• 10/23/14/RM – rozhoduje uzavřít  s firmou Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 277 
21 043, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.  01/14 na stavbu „Opatření k odstranění vlhkosti v objektu 
Hrnčířská 117, Velká Bíteš“, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 130.294 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 9. 2014
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• 11/23/14/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2014:
o Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková 
organizace
o Jiřině Janíkové, ředitelce  Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
o Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
o Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
o Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
o Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka termín: 30. 9. 2014
• 12/23/14/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2014  MUDr. Svatopluku Horkovi, 
řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel termín: 30. 9. 2014
• 13/23/14/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2014 Tomáši Jelínkovi, řediteli 
Informačního centra a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel termín: 30. 9. 2014
• 14/23/14/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2014 jednateli společnosti Ing. Pavlu Gaizurovi.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 9. 2014
• 15/23/14/RM – rozhoduje prodat společnosti WSA doprava a parkování s.r.o., Na Placohtě 156, 
250 73 Radonice, IČ: 27913309  5 ks použitých parkovacích automatů TicketLine® 2011, typ PSA-5 za 
cenu 181.500 Kč s DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2014
• 16/23/14/RM – rozhoduje uzavřít aktualizovaný dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z ROP NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“, číslo 
projektu CZ.1.11/3.2.00/35.01430 s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, IČ: 75082241 
v rámci oblasti podpory 11.3.2 Rozvoj regionálních středisek.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 10. 2014
• 17/23/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku parc.č. 53/2 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře cca 317 m2 v k.ú. a v obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš 
do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ 25594940, se sídlem Masarykovo nám. 
88, Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že náklady spojené s geometrickým 
oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 9. 2014
• 18/23/14/RM – rozhoduje koupit od společnosti Stardom Company s.r.o., náměstí Svobody 93/22, 
602 00 Brno, IČ: 01723502 segmenty na rozšíření mobilního pódia včetně zábradlí za cenu 148.584 
Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2014
• 19/23/14/RM – bere na vědomí informaci Ing. Ladislava Homoly, vedoucího odboru výstavby  
a životního prostředí MěÚ Velká Bíteš o harmonogramu prací na Změně č. 7 Územního plánu města 
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: průběžně
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• 20/23/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. na 
úpravu parkování na nám. Osvobození ve Velké Bíteši za cenu 138.765 Kč s DPH.
• 21/23/14/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o uznání dluhu a jeho splátkách.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 22/23/14/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2014 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, 
příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/7019/14.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31. 12. 2014
• 23/23/14/RM – rozhoduje přijmout výjimku z Pravidel města Velká Bíteš určující postup zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z důvodu technologické návaznosti stavebních prací a rozhoduje 
přijmout předloženou cenovou nabídku uchazeče JCZ, s.r.o., Nové Město na Moravě - Maršovice 92, 
PSČ 592 31 na „Opravu místní komunikace Nová čtvrť v úseku Vlkovská – Tišnovská“ za nabídkovou 
cenu 798.815 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 24/23/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na zřízení a služby spojené s používáním 
platebního terminálu na hlavní pokladně MěÚ Velká Bíteš od Komerční banky, a.s.
odpovědnost: odbor finanční, informatik termín: 15. 10. 2014
• 25/23/14/RM – schvaluje Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Velká Bíteš  
v předloženém znění.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 1. 10. 2014
• 26/23/14/RM – rozhoduje s předloženou architektonickou studií na výstavbu bytových domů na 
pozemcích p.č. 4609/1, 4609/3, 4622, 850/1, 853, 857/4 v k.ú a obci Velká Bíteš souhlasit, a to při 
splnění těchto podmínek: 
 1. Veškerá technická infrastruktura pro stavbu výše uvedených BD bude realizována na náklady  
 stavebníka a následně bezplatně předána městu Velká Bíteš. Dokud nebudou předmětná zařízení  
 městu předána, zajistí jejich údržbu a provoz stavebník na své náklady. V tomto případě bude na  
 připojení VO instalováno měřidlo spotřeby el. energie.
 2. Stavby na pozemcích v majetku města Velká Bíteš budou realizovány na základě uzavřené  
 smlouvy o smlouvě budoucí na nově budované inženýrské sítě a souhlasu s provedením stavby  
 v případě komunikací a zpevněných a odstavných ploch.
 3. Bude předložen k vyjádření další stupeň projektové dokumentace na předmětnou akci.
 4. Před započetím prací bude stavebníkovi písemně předána pasportizovaná přístupová cesta  
 kterou nepoškozenou, nebo opravenou, po skončení stavby předá městu zpět. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 10. 2014
• 27/23/14/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Březka finanční příspěvek na dětský den 
ve výši 5.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2014
• 28/23/14/RM – rozhoduje poskytnout Sboru dobrovolných hasičů Březka finanční příspěvek na 65. 
výročí hasičů obce ve výši 5.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2014
• 29/23/14/RM – schvaluje Organizační řád Městského úřadu Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 10. 2014
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RAdY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 24/14 KONANÉ dNE 29. ZÁŘÍ 2014 

• 2/24/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 23/14 ze dne 22. 9. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 29. 9. 2014
• 3/24/14/RM – rozhoduje poskytnout JUPITER clubu, s.r.o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí 
finanční příspěvek ve výši 12.000 Kč na úhradu nákladů soutěžního pořadu „4 klíče k Velkomeziříčské 
bráně“ a rozhoduje ukončit letošním rokem spolufinancování nákladů soutěže.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2014
• 4/24/14/RM – schvaluje účetní odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku na rok 2014 
dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,  U Stadionu 538, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/7191/14.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 12. 2014
• 5/24/14/RM – schvaluje ústřední inventární komisi pro zajištění inventur majetku města Velká 
Bíteš za rok 2014 ve složení JUDr. Radka Klímová, Bc. Hana Dočkalová, Bc. Věra Pokorná,  
Ing. Ladislav Rada.
odpovědnost: oddělení správní termín: 31. 12. 2014
• 6/24/14/RM – rozhoduje uzavřít  s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 
předloženou smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12099505.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 10. 2014
• 7/24/14/RM – rozhoduje revokovat usnesení RM číslo 51/20/14/RM ze dne 25. 8. 2014 tak,  
že se nahrazuje následujícím usnesením:
Rada města Velká Bíteš rozhoduje převést správu bytů v budově U Stadionu č.p. 278 ve Velké Bíteši 
do správy města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2014
• 8/24/14/RM – schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2014 dle žádosti Základní umělecké 
školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/7215/14.
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31. 12. 2014
• 9/24/14/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2014 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 
116, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/7216/14.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 12. 2014
• 10/24/14/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2014 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové 
organizace  č.j. MÚVB/7217/14.
odpovědnost: ředitel termín: 31. 12. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RAdY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 25/14 KONANÉ dNE 9. ŘÍJNA 2014 

• 2/25/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 24/14 ze dne 29. 9. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 9. 10. 2014
• 3/25/14/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření města č. 11/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2014
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• 4/25/14/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1. až 9. měsíc roků 2010 až 
2014.
odpovědnost: rada města termín: 9. 9. 2014
• 5/25/14/RM – rozhoduje revokovat usnesení Rady města Velká Bíteš č. 27/23/14/RM ze dne  
22. 9. 2014 tak, že se nahrazuje následujícím usnesením:
Rada města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Březka finanční příspěvek na 
vybavení KD a na dětský den ve výši 5.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2014
• 6/25/14/RM – rozhoduje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na základě 
závěru hodnotící komise přijmout cenovou nabídku uchazeče 
A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí IČ: 607 32 610 a uzavřít s ním 
předloženou smlouvu o dílo na akci „Dešťová kanalizace, ul. Růžová“ za cenu 1.098.273 Kč bez 
DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 10. 2014
• 7/25/14/RM – bere na vědomí znalecký posudek číslo 28-8/2014 ze dne 23.09.2014, vypracovaný 
Ing. Pavlem Bednářem jako podkladový materiál pro eventuální zveřejnění záměru úplatného 
převodu pozemku parc. č. 2591 a stavby rybníku na pozemku parc. č. 2591 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 9. 10. 2014
• 8/25/14/RM – bere na vědomí stížnost na nedodržení termínu odpovědi na žádost o sdělení 
stanoviska k ZÁPISU Z JEDNÁNÍ dne 23. 5. 2013, adresovanou Mgr. Zdeňku Strašákovi a žádá 
ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o sdělení stanoviska ke stížnosti.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 20. 10. 2014
• 9/25/14/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 3/2014 ze dne 24.09.2014.
odpovědnost: rada města termín: 9. 10. 2014
• 10/25/14/RM – bere na vědomí výsledky měření objemové aktivity radonu v objektu Základní 
školy Velká Bíteš, Tišnovská 115 zaslané STÁTNÍM ÚSTAVEM RADIAČNÍ OCHRANY, v. v. i. dne 
2. 10. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 9. 10. 2014
• 11/25/14/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 o velikosti 2+1, v domě č. p. 67, 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 11. 2014, nájemné snížené o 30 %, 
na dobu 1 roku do 31. 10. 2015 s tím, že si může nájemkyně  požádat o prodloužení nájemní smlouvy, 
pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: oddělení správní, odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 12/25/14/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 302 o velikosti 3+1, v domě č.p. 548, 
ul. U Stadionu, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 12. 2014, nájemné 60 Kč/m2/měsíc, na 
dobu 1 roku do 30. 11. 2015 s tím, že si nájemce může požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud 
bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: oddělení správní, odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 13/25/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 5 v domě č. p. 276,  ul. U Stadionu, 
Velká Bíteš na dobu neurčitou od 1. 12. 2014.
odpovědnost: oddělení správní, odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
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• 14/25/14/RM – schvaluje účetní odpisy na rok 2014 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,  
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/7379/14.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 12. 2014
• 15/25/14/RM – rozhoduje souhlasit s výukou „Angličtiny pro nejmenší“ dle žádosti Mateřské školy 
Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/7380/14.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 12. 2014
• 16/25/14/RM – bere na vědomí Záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2014  
v Mateřské škole Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci a pověřuje odbor 
majetkový přijetím opatření k odstranění závad a nedostatků zřizovatelem dle uvedeného 
záznamu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2014
• 17/25/14/RM – rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu v domě č. p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši 
předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 10. 2014
• 18/25/14/RM – schvaluje poskytnutí dotace Bítešské kapele na uhrazení výdajů za elektrickou 
energii čerpanou v objektu hudební zkušebny na Vlkovské ul. ve Velké Bíteši od 4. 10. 2013 do  
3. 7. 2014 ve výši 1.710 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2014
• 19/25/14/RM – rozhoduje souhlasit s dlouhodobým podnájmem prostor v Kulturním domě 
(Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš)  pro Mateřské centrum Bítešáček dle žádosti Informačního centra  
a Klubu kultury Města Velké Bíteše,  příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/7256/14.
odpovědnost: ředitel termín: 10. 10. 2014
• 20/25/14/RM – rozhoduje uzavřít předložený dodatek č.1 a č.2 smlouvy č. 1240/2013 se společností 
GEPRO spol. s r.o. o převodu práv k užívání počítačového programového vybavení a dat.
odpovědnost: informatik termín: 30. 10. 2014
• 21/25/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní  školou 
Velká Bíteš,  Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7390/14.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 10. 2014
• 22/25/14/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní  školy Velká Bíteš,  Tišnovská 116, 
příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 9. 10. 2014
• 23/25/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 2 v domě č.p. 250,  ul. Návrší,  
Velká Bíteš na dobu neurčitou od 1. 12. 2014.
odpovědnost: oddělení správní, odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 24/25/14/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce s vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka  
vývěsní skříňky za 1. budovou Městského úřadu Velká Bíteš pro účely zveřejňování informací  
o aktivitách Apoštolské církve ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 25/25/14/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina předloženou smlouvu o poskytnutí dotace 
FV00976.0005 na akci: „Rekonstrukce cesty Jestřabí – Březka, 3. etapa.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
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• 26/25/14/RM – rozhoduje přijmout cenové nabídky Ing. Františka Laštovičky, UNIPOJEKT, 
Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 10117831 ve výši  175.000 Kč bez DPH za zpracování 
DSP a DPS  na akci  „Obytný soubor RD Velká Bíteš, lokalita Babinec  1. etapa + lokalita pod ZŠ  
2. etapa “ a dále  ve výši 96.000 Kč bez DPH za zpracování DSP a DPS na akci „Technická infrastruktura, 
Velká Bíteš, lokalita Pod ZŠ 1.etapa“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 27/25/14/RM – rozhoduje zamítnout opakované žádosti Mgr. Anny Kopáčkové, SALOME, 
Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš a Anděly Dvořáčkové, kadeřnictví, Masarykovo náměstí 84, 
595 01 Velká Bíteš o poskytnutí slevy z nájemného na základě ověření provozní doby a poskytovaných 
služeb.
odpovědnost: starosta termín: 31. 10. 2014
• 28/25/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 2 v domě č. p. 239 na ul. Tyršova, 
Velká Bíteš, o jeden rok od 1. 11. 2014.
odpovědnost: oddělení správní, odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 29/25/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určených finančních darů Informačním 
centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše,  příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7460/14.
odpovědnost: ředitel termín: 31. 10. 2014
• 30/25/14/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce na části pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš, 
a to:
- část parc. č. 2488/1 – lesní pozemek o výměře 26 m2

- část parc. č. 2467 – lesní pozemek o výměře 67 m2 
s Krajem Vysočina jako vypůjčitelem. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 31/25/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o pronájmu a užití programového 
vybavení Radnice VERA® číslo SWRp/06/32 se společností VERA, spol. s r.o. z důvodu optimalizace 
informačního systému městského úřadu.
odpovědnost: informatik termín: 31. 10. 2014
• 32/25/14/RM – bere na vědomí plán čerpání finančních prostředků na činnost asistentů  pedagoga 
do konce roku 2014 předložený  Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 9. 10. 2014
• 33/25/14/RM – rozhoduje přijmout cenové nabídky společnosti AutoCont CZ a.s., Romana Havelky 
5b, 586 01 Jihlava na akce Síťová a datová bezpečnost, Rozšíření serverové virtualizace a rozhoduje 
zadat zakázky společnosti AutoCont CZ a.s., Romana Havelky 5b, 586 01 Jihlava.
odpovědnost: informatik termín: 31. 10. 2014
• 34/25/14/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o zajištění reklamy s Josefem Šmukařem, 
Starovičky 118, 693 01 Hustopeče, IČ: 75653389.
odpovědnost: starosta termín: 20. 10. 2014
• 35/25/14/RM – rozhoduje souhlasit se záměrem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvkové organizace nakoupit 220 ks židlí za cenu 170.368 Kč s DPH a doporučuje ZM 
navýšit rozpočtovým opatřením příspěvek ICKK o uvedenou částku.
odpovědnost: starosta termín: 1. 12. 2014
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RAdY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 26/14 KONANÉ dNE 27. ŘÍJNA 2014 
 
• 2/26/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 25/14 ze dne 9. 10. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 27. 10. 2014
• 4/26/14/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 224/2014 Sb. s účinností od 1. 11. 2014 
předložené platové výměry ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Velká Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 1. 11. 2014
• 5/26/14/RM – bere na vědomí informaci Mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy Velká 
Bíteš, příspěvkové organizace ze dne 20. 10. 2014 ve věci stížnosti, datované dnem 22. 9. 2014, 
na „Nedodržení termínu odpovědi na žádost o sdělení stanoviska k ZÁPISU Z JEDNÁNÍ dne  
23. 5. 2013“. Na jejím základě konstatuje, že uvedená stížnost je neopodstatněná.
odpovědnost: rada města termín: 27. 10. 2014
• 6/26/14/RM – rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne  
9. 11. 2014 a s omezením provozu na Masarykově náměstí dle žádosti MC Bítešáček a Kolpingovy 
rodiny č.j. MÚVB/7909/14.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 11. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEdÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 33/14 KONANÉHO dNE 21. ČERVENCE 2014 

• 1/33/14/ZM: určuje ověřovateli zápisu JUDr. Alenu Malou a Karla Navrátila.
• 3/33/14/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 20 mil. Kč na profinancování 
výkupu pozemků v lokalitě Babinec a přilehlých lokalitách pro plánovanou výstavbu rodinných 
domů a zřízení inženýrských sítí s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, dle 
předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2014
• 4/33/14/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření města č. 7/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2014
• 5/33/14/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 12/27/13/ZM ze dne 16. 9. 2013 spočívající v tom,  
že se původní usnesení:
ZM rozhoduje uzavřít kupní smlouvu na pozemky v k. ú. Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 2539/70 – orná půda o výměře 39 754 m2, jež se nově odděluje dle GP č. 2037- 98/2013  
z parcely 2539/70
- parc. č. 2539/78 – orná půda o výměře 708 m2

- parc. č. 2539/79 – orná půda o výměře 708 m2

- parc. č. 2539/80 – orná půda o výměře 778 m2

- parc. č. 2539/81 – orná půda o výměře 976 m2
- parc. č. 2539/82 – orná půda o výměře 1175 m2

- parc. č. 2539/83 – orná půda o výměře 1129 m2

- parc. č. 2539/88 – orná půda o výměře 1121 m2
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- parc. č. 2539/89 – orná půda o výměře 1206 m2

- parc. č. 2539/90 – orná půda o výměře 857 m2

- parc. č. 2539/91 – orná půda o výměře 746 m2

- parc. č. 2539/92 – orná půda o výměře 1146 m2

- parc. č. 2539/93 - orná půda o výměře 2126 m2

- parc. č. 2539/97 – orná půda o výměře 510m2

- parc. č. 2539/99 – orná půda o výměře 346 m2

v předloženém znění.
nahrazuje novým zněním:
ZM rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. Velká Bíteš, a to:
- část parc. č. 2539/70 – orná půda o výměře 39.435 m2, (dle GP nově označena jako díl „s“ 
, díl „w“, díl „y“ a parc. č. 2539/117, parc. č. 2539/118, parc. č.2539/119, parc. č. 2539/120,  
parc. č. 2539/121, parc. č. 2539/122, parc. č. 2539/123, parc. č. 2539/124, parc. č. 2539/125,  
parc. č. 2539/126, parc. č. 2539/127,a parcela č. 2539/70)
- parc. č. 2539/78 – orná půda o výměře 708 m2

- parc. č. 2539/79 – orná půda o výměře 708 m2

- parc. č. 2539/80 – orná půda o výměře 778 m2

- parc. č. 2539/81 – orná půda o výměře 976 m2

- parc. č. 2539/82 – orná půda o výměře 1175 m2

- parc. č. 2539/83 – orná půda o výměře 1129 m2

- parc. č. 2539/88 – orná půda o výměře 1121 m2

- parc. č. 2539/89 – orná půda o výměře 1206 m2

- parc. č. 2539/90 – orná půda o výměře 857 m2

- parc. č. 2539/91 – orná půda o výměře 746 m2

- parc. č. 2539/92 – orná půda o výměře 1146 m2
- parc. č. 2539/93 - orná půda o výměře 2126 m2
- parc. č. 2539/97 – orná půda o výměře 510m2
- parc. č. 2539/99 – orná půda o výměře 346 m2.
A dále ZM rozhoduje o úplatném nabytí pozemků v k.ú. Velká Bíteš:
- část parc. č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 168 m2 (dle GP nově označeny 
jako díl  „r“, díl „v“ a díl „x“)
- část parc. č. 1332 - orná půda o výměře 33 m2 (dle GP označen jako díl „q“)
- část parc. č. 1331 - orná půda o výměře 1 m2 (dle GP nově označen jako díl „u“)
- část pozemku parc. č. 2539/94 – orná půda o výměře 994 m2 (dle GP nově označena jako  
parc. č. 2539/129, jež se dle GP č. …..nově odděluje z pozemku parc. č. 2539/94
- parc. č. 2539/6 – trvalý travní porost o výměře 831 m2

Současně ZM rozhoduje uzavřít kupní smlouvu v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 6/33/14/ZM: rozhoduje revokovat usnesení 11/27/13/ZM ze dne 16. 9. 2013 spočívající v tom,  
že se původní znění:
„ZM rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. Velká Bíteš, a to:
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1. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½:
- na části pozemku parc. č. 2539/70 – orná půda o výměře 410 m2

- na části pozemku parc. č. 2539/98 – orná půda o výměře 29 m2

2. 
- část pozemku parc. č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní kom. o výměře 247 m2

- část pozemku parc. č. 1332 – orná půda o výměře 760 m2

- část pozemku parc. č. 1331 – orná půda o výměře 108 m2

3.
- část pozemku parc. č. 1335/1 – orná půda o výměře 73 m2

- část pozemku parc. č. 1336/2 –ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m2

4. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½
- na části pozemku parc. č. 1334 - orná půda o výměře 342 m2

5.
- část pozemku parc. č. 1333 – ovocný sad o výměře 939m2

6. 
- část pozemku parc. č. 1335/3 – orná půda o výměře 14 m2

7. 
- část pozemku parc. č. 1338/1 – orná půda o výměře 13 m2

8. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½  a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½
- na části pozemku parc. č. 1330 – orná půda o výměře 176 m2

9. 
- část pozemku parc. č. 1329 – orná půda o výměře 265 m2

- část pozemku parc. č. 1328/1 – trvalý travní porost o výměře 470 m2

Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do KN hradí 
kupující.
Současně Zastupitelstvo města rozhoduje uzavřít předloženou kupní smlouvu na předmětné 
pozemky.“
nahrazuje novým zněním:
„ZM rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. Velká Bíteš, a to:
1. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½  a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½:
- na části pozemku parc. č. 2539/70 – orná půda o výměře 1022 m2

- na části pozemku parc. č. 2539/98 – orná půda o výměře 172 m2

2. 
- část pozemku parc. č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní kom. o výměře 251 m2

- část pozemku parc. č. 1332 – orná půda o výměře 836 m2

- část pozemku parc. č. 1331 – orná půda o výměře 122 m2

3.
- část pozemku parc. č. 1335/1 – orná půda o výměře 73 m2

- část pozemku parc. č. 1336/2 –ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m2

4. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½
- na části pozemku parc. č. 1334- orná půda o výměře 342 m2
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5.
- část pozemku parc. č. 1333 – ovocný sad o výměře 827 m2

6. 
- část pozemku parc. č. 1335/3 – orná půda o výměře 14 m2

7. 
- část pozemku parc. č.1338/1 – orná půda o výměře 13 m2

8. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½
- na části pozemku parc. č. 1330 – orná půda o výměře 199 m2

9. 
- část pozemku parc. č. 1329 – orná půda o výměře 299 m2

- část pozemku parc. č. 1328/1 – trvalý travní porost o výměře 632 m2

Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do KN 
hradí kupující“. A současně ZM rozhoduje uzavřít předloženou kupní smlouvu na předmětné 
pozemky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 7/33/14/ZM: Původní usnesení č. 9/32/14/ZM ze dne 9. 6. 2014 v tomto znění:
„Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 275/4 – dle 
prohlášení vlastníka byt č. 275/10 (2+1) ve 2. NP bytového domu, U Stadionu č.p. 275 ve Velké Bíteši 
včetně spoluvlastnického podílu id. 91/1000 na společných částech a prostorách domu a včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 91/1000 na zastavěném pozemku p.č. 794 - zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 291m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN 
uhradí kupující.“
se nahrazuje novým zněním:
„Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 275/4 – dle 
prohlášení vlastníka byt č. 275/10 (2+1) ve 2. NP bytového domu, U Stadionu č.p. 275 ve Velké Bíteši 
včetně spoluvlastnického podílu id. 84/1000 na společných částech a prostorách domu a včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 84/1000 na zastavěném pozemku p.č. 794 - zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 291m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN 
uhradí kupující.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 8/33/14/ZM: rozhoduje úplatně nabýt nemovitosti v k. ú. Velká Bíteš, a to:
- pozemek parc. č. 1353 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 368 m2 včetně stavby rodinného 
domu č.p. 138
- pozemek parc. č. 1354 – zahrada o výměře 298 m2

do vlastnictví města Velká Bíteš za požadovanou kupní cenu. Náklady spojené s vkladem KS do KN 
uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 9/33/14/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o spolupráci a o uzavření budoucích smluv kupních  
a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti se společností NIMIRU, spol. s r.o., Stamicova 2493, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČ: 25276387.
odpovědnost: starosta termín: 31. 8. 2014
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• 10/33/14/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o spolupráci se společností BIOGAS OKS, s.r.o., se sídlem 
Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná, IČ: 29183235 v předloženém znění se změnou v čl.. III odst. 1 bod 
h), který zní: „po plném zprovoznění gasifikační stanice viz. čl. I bod 2 věnuje Městu jednorázově do 
1 měsíce po zprovoznění gasifikační stanice finanční dar ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun 
českých), na opravu nemovitostí v katastrálním území Holubí Zhoř, které jsou v majetku Města.“
odpovědnost: starosta termín: 31. 8. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEdÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 34/14 KONANÉHO dNE 29. ZÁŘÍ 2014 

• 1/34/14/ZM: určuje ověřovateli zápisu Jiřího Rauše a Ing. Marii Šabackou.
• 3/34/14/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2014  
č. 8/2014 schválené radou města dne 11. 8. 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 9. 2014
• 4/34/14/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2014  
č. 9/2014 schválené radou města dne 25. 8. 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 9. 2014
• 5/34/14/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření města č. 10/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 6. 10. 2014
• 6/34/14/ZM: bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 8. 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 9. 2014
• 7/34/14/ZM: bere na vědomí přehled úvěrů přijatých městem Velká Bíteš za období 2005-2014  
s předpokládaným vývojem do roku 2025.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 9. 2014
• 8/34/14/ZM: pověřuje MěÚ Velká Bíteš, odbor majetkový vydáváním předloženého rozhodnutí  
o poskytnutí příspěvku na opravu památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 10. 2014
• 9/34/14/ZM: rozhoduje uzavřít s firmou RWE GasNet,s.r.o. Ústí nad Labem předloženou smlouvu  
o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí 
kupní na přeložku a novostavbu plynovodu v lokalitě Pod Základní školou a na Babinci ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 10/34/14/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 2219 (dle GP č. 2123-131/2014 
pozemek parc. č. 2219/2 – ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha výměře 610 m2) v k.ú. a obci 
Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš do vlastnictví Lesů ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 15.860 Kč. 
Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 11/34/14/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 1339/16 – orná půda o výměře cca  
8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením 
pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
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• 12/34/14/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 1180/61– zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 19 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 13/34/14/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 1180/76 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2

- parc. č. 1180/77 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN 
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 14/34/14/ZM: rozhoduje směnit část pozemku parc. č. 144/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře cca 108 m2 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš za pozemek parc. 
č. 509/2 – trvalý travní porost o výměře 123m2 v k.ú. Košíkov. Náklady spojené s vkladem SS do KN 
hradí obě strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 15/34/14/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o odprodej části pozemku parc. č. 421/7 –ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře cca 52 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 16/34/14/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemky v k.ú. Březka u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš  
z vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 82 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 138 m2

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

- parc. č. 84 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí 
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 17/34/14/ZM: rozhoduje vyřadit nabídku z důvodu, že nesplňuje všechny náležitosti pro nabídku 
na úplatný převod bytu  č. 280.22, U Stadionu č.p.  280 ve Velké Bíteši.
• 18/34/14/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 280.22, U Stadionu č.p. 280 ve 
Velké Bíteši včetně spoluvlastnického podílu id. 5730/71884 na společných částech a prostorách 
domu a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5730/71884 na zastavěném pozemku p.č. 803 
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady spojené  
s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 11. 2014
• 19/34/14/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 280.13, U Stadionu č.p. 280 ve 
Velké Bíteši včetně spoluvlastnického podílu id. 5730/71884 na společných částech a prostorách 
domu a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5730/71884 na zastavěném pozemku p.č. 803 
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady spojené  
s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 11. 2014
• 20/34/14/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 
83/519 na pozemku parc. č. 1039 – lesní pozemek o výměře 90 m2 a na části pozemku parc. č. 1056 - 
lesní pozemek o výměře 410 m2 oba v k.ú. Níhov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
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• 21/34/14/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 1853 – zahrada o výměře 211 m2 

v k.ú. a v obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN 
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 22/34/14/ZM: rozhoduje úplatně převést části pozemků v k.ú. a v obci Velká Bíteš v majetku města 
Velká Bíteš, a to:
- část pozemku parc. č.1186/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 (dle GP č. 2131-
9/2014 nově oddělená parcela č.1186/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2)
- část pozemku parc. č.1194/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 m2 (dle GP č. 2131-
9/2014 nově oddělená parcela č.1194/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2). Náklady spojené 
s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 23/34/14/ZM: rozhoduje směnit část pozemku parc. č. 295/6 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 25 m2 (dle GP č. 067-59,60/2007 nově oddělená parcela č. 295/9 – 
ostatní plocha jiná plocha o výměře 25 m2) v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a v obci Velká Bíteš 
v majetku města Velká Bíteš za část pozemku parc. č. 295/11 a část pozemku parc. č. 297/2 
(v GP č. 067-59,60/2007 nově označeny jako parc. č. 295/11 – trvalý travní porost o výměře 
57 m2) a dále část pozemku parc. č. 297/3 (dle GP č. 067-59,60/2007 nově oddělená parcela 
č. 297/8 – trvalý travní porost o výměře 86 m2) v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a v obci Velká 
Bíteš s tím, že město uhradí doplatek. Náklady spojené s vkladem SS do KN hradí obě strany 
rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 24/34/14/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku parc. č. 2283/3 (dle GP č. 1633-52/2008 
parcela č. 2283/4 – trvalý travní porost o výměře 90 m2) v k.ú. a v obci Velká Bíteš. Náklady spojené  
s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 25/34/14/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 53/2 – ostatní plocha, jiná plocha  
o výměře cca 317 m2 v k.ú. a v obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš do vlastnictví Technických 
služeb Velká Bíteš spol. s r.o. za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s geometrickým 
oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 26/34/14/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt nemovitosti v k.ú. Holubí Zhoř, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5418 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 52 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5417 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 142 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5414 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 232 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5416 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
43 m2

- část pozemku parc. č. 5428/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 100 m2
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- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5418 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 52 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5417 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 142 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5414 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 232 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 5416 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
43 m2

- část pozemku parc. č. 5408 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 150 m2.
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem DS do KN hradí obdarovaný.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 27/34/14/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek parc.č. 5067 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 81 m2 v k.ú. v k.ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN 
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2014
• 28/34/14/ZM: rozhoduje bezúplatně převést nemovitosti z majetku města, a to: části pozemků  
v k.ú. Velká Bíteš:
- část parc. č. 2447/1 – ostatní plocha, neplodná půda (dle GP 2059-2/2013 parcela č. 2447/5 o výměře 
257 m2, parcela č. 2447/6 o výměře 142 m2 a parcela č. 2447/7 o výměře 5 m2)
- část parc. č. 2449 – ostatní plocha, ostatní komunikace (dle GP 2059-2/2013 parcela č.2449/2  
o výměře 7 m2)
- část parc. č. 2467– lesní pozemek (dle GP 2059-2/2013 parcela č.2467/2 o výměře 220 m2)
- část parc. č.2468 - lesní pozemek (dle GP 2059-2/2013 parcela č.2468/2 o výměře 130 m2)
- část parc. č. 2469 – ostatní plocha, neplodná půda (dle GP 2059-2/2013 parcela č.2469/2 o výměře 
628 m2)
- část parc. č. 2471 – trvalý travní porost (dle GP 2059-2/2013 parcela č. 2471/2 o výměře 7m2 a část 
parc. č.2471/3 o výměře 1032 m2)
- část parc. č. 2473/1 – trvalý travní porost (dle GP 2059-2/2013 parcela č.2473/5 o výměře 367m2)
- část parc. č. 2427- ostatní plocha, neplodná půda (dle GP 2059-2/2013 parcela č.2427/2 o výměře 
24 m2)
- část parc. č. 2432/1 – lesní pozemek (dle GP 2059-2/2013 parcela č. 2432/5 o výměře 623 m2)
a dále v k.ú. Křoví:
- id. 83/519 na části parc. č. 594/1 – lesní pozemek (dle GP 393-65/2013 parcela č. 594/3 o výměře 
132 m2)
- id. 83/519 na části parc. č. 640/2 – lesní pozemek (dle GP 393-65/2013 parcela č. 640/20 o výměře 
366 m2)
do vlastnictví Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Veškeré náklady spojené s vkladem DS do KN hradí obdarovaný.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 29/34/14/ZM: rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu v domě na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši 
předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ. Uzavření uvedené 



Zpravodaj   |   město velká Bíteš   |   prosinec 201464

dohody je podmíněno zaplacením nájemného za září letošního roku.
odpovědnost: odbor majetkový/starosta termín: 31. 10. 2014
• 30/34/14/ZM: rozhoduje uzavřít s  nájemci bytu v domě na Návrší ve Velké Bíteši předloženou 
dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ. Uzavření uvedené dohody je 
podmíněno zaplacením nájemného za září letošního roku.
odpovědnost: odbor majetkový/starosta termín: 31. 10. 2014
• 31/34/14/ZM: bere na vědomí Zápis z kontrolní akce kontrolního výboru nazvané „Efektivnost 
sloučení Technických služeb Velká Bíteš, spol. s r.o. s Lesy města Velká Bíteš, s.r.o.“ v roce 2012“, 
konané dne 28. 8. 2014 v Kanceláři TS.
• 32/34/14/ZM: rozhoduje předat žádost Mgr. Anny Kopáčkové ze dne 26. 9. 2014 k rozhodnutí Radě 
města Velká Bíteš.

VZPOMÍNÁME

31. prosince 2014 uplyne 3. výročí od úmrtí Martina Horkého, kdo jste 
ho měli rádi a nezapomněli, vzpomeňte s námi. 
„Bez tebe už slunce nesvítí, slzy zastřou i tebe, kamkoli oči pohlédnou, 
stále hledají Tebe“. Zarmoucená rodina

INZERCE 

ŘÁdKOVÁ INZERCE

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

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

Tip na vánoční dárek - klasické masáže. Jiří Kratochvíl, 602 578 587 masazevelkabites.cz.

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

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

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

Uzávěrka pro leden 2015: 14. prosince 2014. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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Myslivecké sdružení Křižínkov Vás srdečně zve 

na 
"POSLEDNÍ LEČ" 

 
13. 12. 2014, 20:00  
Kulturní dum Katov 

 
Předprodej vstupenek od 1. prosince 2014  

u p. Stanislava Datinského tel. č.: 603 302 526 
Odjezd autobusem z Masarykova náměstí ve Velké Bíteši v 19.30 hodin 
 
K poslechu i tanci hraje skupina JÁSALKA. Připravená je bohatá myslivecká a 
vecná tombola, samozřejmostí je chutné myslivecké menu. 
 
 
 

Komerční sdělení / Inzerce
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Komerční sdělení / Inzerce

PŘEDSTAVTE SI, ŽE BY VŠE BYLO 
TAK JEDNODUCHÉ, JAKO 

ZACHRÁNIT ŽIVOT DÍTĚTE.

634 Kč1 455 Kč tablety na odčervení 
pro 1 000 dětí150 sáčků 

terapeutické 
výživy

Darujte pod stromeček nejlepší dárek letošních Vánoc! 
Zakoupením moskytiéry, tablet na čištění vody nebo terapeutické 
výživy pomůžete dětem v nejchudších oblastech světa. Pro Vaše blízké 
získáte darovací certifikát. K zakoupení na www.darkyprozivot.cz.

Inzerce smes A5.indd   1 24.11.2014   15:50:40
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Osobní asistence  
 

 
Další službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou, 
poskytovanou lidem na Velkobítešsku, je Osobní asistence. 
Tato služba je určena těm, kteří se z důvodu svého 
onemocnění nebo postižení nezvládnou postarat sami o sebe. 
Často nemají nikoho blízkého nebo je tato péče nad síly a 
možnosti rodiny. Jedná se o službu terénní, poskytovanou 
v přirozeném prostředí uživatele, tzn. že asistent dojíždí domů 
k uživateli (do jeho domu, bytu apod.). Pracovníci působí po 
celém bývalém okrese Žďár nad Sázavou.  
 

Naší cílovou skupinou jsou děti od tří let, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo 
dlouhodobým onemocněním. V současné době jsou našimi uživateli nejčastěji senioři 
s dlouhodobým onemocněním. 
 
Mezi základní činnosti osobních asistentů patří zejména pomoc a podpora při podávání jídla a 
pití, při oblékání, při přesunech, dále je možné zajistit pomoc s osobní hygienou. Asistenti 
pomáhají s údržbou domácnosti, vyřizují běžné pochůzky, pomáhají rodině v péči o dítě a 
doprovází uživatele k lékaři, na různorodé aktivity. Neméně důležitá je i komunikace vedoucí 
k rozvoji verbální komunikace, a tím i k posílení schopnosti vyjádřit svou vlastní vůli.  
 
Provoz Osobní asistence je nepřetržitý. Péče může být 
poskytována během celého dne, v noci i o víkendech, vždy záleží na 
konkrétních požadavcích uživatelů a na momentální kapacitě 
služby.  
Osobní asistence je služba hrazená uživatelem. Neznamená to 
však, že uživatel hradí veškeré náklady na provoz a zajištění služby. 
Ve skutečnosti je příspěvek uživatele zhruba třetina veškerých 
nákladů.  
Ceník je uveden na http://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-
zarizeni/osobni-asistence/ 
Zbytek nákladů je hrazen z dotací, příspěvků měst a obcí, darů či 
z jiných zdrojů. 
 
Osobní asistence nabízí svoje služby od ledna roku 2010. Zázemí 
má ve Velkém Meziříčí, během své existence se rozrostla o dvě 
pobočky, a to ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad 
Pernštejnem..  
 
Kontakt na vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Pavlíčková  
tel.: 566 531 158, mob.: 733 755 870,  
e-mail: jaroslava.pavlickova@zdar.charita.cz  
Čechova 1660/30, 594 01  Velké Meziříčí 
Více informací o Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na www.zdar.charita.cz 
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Vážení spoluobčané, 
 
přeji Vám všem jménem vedení akciové 
společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš            
i jménem svým pohodu a štěstí pro vánoční 
chvíle plné lásky, spokojenosti a radosti.  
 
Současně vyjadřuji upřímné poděkování Vám, 
zaměstnancům a spolupracovníkům První 
brněnské strojírny Velká Bíteš za celoroční úsilí              
a obětavou práci, tvořivou a příjemnou 

spolupráci, stejně jako za dobré vzájemné vztahy. Mé poděkování patří také všem Vašim 
blízkým a Vašim rodinám. 
 
Právě končící rok 2014 je pro naši akciovou společnost rokem úspěšným, který vyvrcholil 
získáním třetího místa v soutěží o nejinovativnější firmu roku v České republice a také jsme 
vstoupili do prestižního klubu sto nejlepších firem v České republice.    
 
V novém roce 2015 Vám přeji pevné zdraví, kupu štěstí, mnoho osobních i pracovních 
úspěchů, radost v rodinách a Boží požehnání. 
 
Ing. Milan Macholán, generální ředitel a předseda představenstva,  
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. 
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zemědělská společnost 

BIKOS spol. s r.o.

Velká Bíteš, Tišnovská 366, 595 01

oznamuje že ve dnech 8. - 12. prosince 2014

Bude docházet k výplatě nájmů (pachtovného) za zemědělskou půdu,
kterou má naše společnost v užívání. 

Výplata bude probíhat v sídle společnosti každý den v době  

9:00 – 16:00 hod

V případě Vašeho zájmu rádi zašleme platbu i  na Váš účet.  V tomto
případě nás prosím kontaktujte na telefonním čísle  603 930 426, nebo
na e-mailové adrese ahruskova@bikosdruzstvo.cz 

Společnost  pod  novým  vedením  si  zakládá  na  řádném  hrazení  nájemného
(pachtovného)  tak  aby  i  v  budoucnu  docházelo  k  ucelenému  hospodaření  na  Všech
pozemcích v okolí  Velké Bíteše.  Společnost  Bikos spol.  s.r.o.  plánuje v dalších letech
zvelebovat jak polnosti ve Velké Bíteši a zároveň i areál zemědělského družstva tak aby
odpovídal standardům moderního ekonomického a ekologického hospodaření. 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a těšíme se na společné hospodaření i v dalších
letech. Cílem společnosti Bikos spol. s r.o. je i v dalších letech řádně hospodařit ve Velké
Bíteši. 

Ing. Roman Brůžička a Ing. Marek Vrastyák – jednatelé společnosti Bikos spol. s r.o.

______________________________________________________________________________________
BIKOS spol. s r.o. | Velká Bíteš, Tišnovská 366, PSČ 595 01, Česká republika | IČO: 469 799 48, DIČ CZ46979948


