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Znak obce Nové Sady.

Foto: Alois Koukola

Kaplička na návsi v Nových Sadech. Foto: Alois Koukola

Pamětní deska k  85. narozeninám pre-
zidenta ČSR T. G. Masaryka, umístěná 
na „hasičce“.
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION

NOVÉ SADY – DOkONčeNí
Je prosincová adventní neděle a nad „Nebštychem“ se tiše snášejí vlhké sněhové vloč-

ky. Vstupuji nejistě do budovy místní „hasičky“. Zatímco čekám na dohodnutý příchod 
kronikáře s nejcennější obecní knihou, hovořím s příchozími „domorodci“, postupně za-
plňujícími nevelké prostory hospůdky. Neprozřetelně odpovídám, že píši seriál článků 
o jednotlivých obcích spadajících pod správu Velké Bíteše, a to jsem neměl ...Nezklamali 
mne: Nebštych a pod Bíteší? Těžko a zbytečně jsem potom vysvětloval princip státní sprá-
vy 2. stupně. K uklidnění i úsměvnému porozumění došlo až po mém přečtení úvodní-
ho odstavce článku z říjnového čísla Zpravodaje – o rivalitě, furiantství a vzájemném 
obohacování... Není lehká situace zastupitelů těchto malých obcí. Pracují obětavě, často 
po nedělích a jsou hrdi na svou obec i na své předky. Ti z Nových Sadů mají být proč!

Od konce války do současnosti
Obecní kronika
1945

Kronikář Jan Petr zapisuje:
„...Dne 8. května 1945 začal velký ústup německých vojsk po všech silnicích k Jihlavě. V noci 
na 9/5 bylo veliké bombardování Bíteše z letadel a zapáleno mnoho domů ve vnitřním měs-
tě (11) a mnoho rozbořeno. Na silnici k Bítýšce a v okolí Bíteše Němci zapalovali auta a ni-
čili svoje tanky, odhazovali zbraně a výzbroj, koně pouštěli, byl hotový zmatek v německém 
vojsku. Bombardování trvalo až do rána, ještě v ranních hodinách, když první oddíly rus-
ké vtrhly do Bíteše bylo bombardováno a byli usmrceni tři ruští vojáci. Jeden důstojník je na 
místě, kde padl, pohřben (u sv. Jána). Ráno v 8 hodin dne 9. května 1945 přijely první rus-
ké tanky k naší vesnici. Němci ještě pobíhali ve vesnici a již se velkou silou hnala ruská ar-
máda nepřetržitě po tři dny a noci k Jihlavě. Po všech silnicích tanky, auta, veliká síla provo-
zu. Kozáci jeli po polích a po polních cestách, za vojskem hnali velká stáda dobytka, nejvíce 
uherského. Němci utekli do lesa. Dva němečtí důstojníci jeli na motorových kolech od Březky 
a u kapličky se setkali s ruskými vojsky. Jeden utekl a jeden byl zastřelen a je pohřben v mezi 
na Šilhanovém roli za kapličkou...Ruská vojska se hnala po tři dny a noci za Němcama... 
a tak skončila ta hrozná druhá světová válka...“ Po celý podzim pak ještě přejížděli ruští vo-
jáci hned k Brnu, hned k Jihlavě a často se ubytovali v naší obci...“

1946
Dne 21. srpna se do kroniky obce zapisují pan prezident Edvard Beneš s chotí 

 Hanou. Obecní kronika Nových Sadů jim byla předložena na radnici ve Velké Bíteši, 
kde se prezidentský pár zastavil při cestě ze svého letního sídla v Náměšti nad Oslavou.

1948
„...V únorovém převratu se vytvořil místní národní výbor. Předseda Melkes Antonín...Osob 

v obci tento rok jest: 74 mužů a 72 žen...“, tak jest zapsáno v obecní kronice.  Proběhla 
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parcelace Krevlického statku pana Staši. Pozemky byly přiděleny také patnácti hospodá-
řům z Nových Sadů.
1950

„...Sklonkem podzimu chřadl i stařeček kronikář, až 16/10 v půl sedmé usnul navždy. Až 
do poslední chvíle si dělal zápisky, ale do kroniky 50. rok již nenapsal. Dříme tiše na hřbito-
vě ve Vel. Bíteši. Čest památce jeho...“ Rok 1950 zapsala do kroniky dcera zemřelého kro-
nikáře Jana Petra – Marie.
1951 Vedení kroniky se ujímá František Ventruba (* 1890)
1970 Po svém otci převzal vedení obecní kroniky Čestmír Ventruba st. (*1925). V době 

normalizace nebylo psaní kroniky snadnou záležitostí. Bylo nutné ji pravidelně 
předkládat ke kontrole na ONV ve Žďáře nad Sáz., aby byla zajištěna její „nezá-
vadnost“.

1984 Kroniku si vyžádal ONV a byla uložena v archívu ve Velkém Meziříčí.
1990 Teprve v tomto roce byla kronika navrácena z archivu zpět na obec.
1999 Vedení kroniky, opět po svém otci, přebírá třetí z rodu – Ing. Čestmír Ventru-

ba ml. (*1949).

Stručný přehled dalších událostí
1951

Pokračovala parcelace Krevlického statku. Co nebylo rozparcelováno převzaly, Státní 
statky, které v jeho prostorách zbudovaly drůbežárny.
1952

Neúspěšné snahy o založení JZD (Jednotné zemědělské družstvo) a převzetí přiděle-
ných pozemků z roku 1948 Státními statky proběhlo bez problémů, protože v obci byl 
nadbytek pozemků, ale nedostatek pracovních sil.
1955

Zavedení veřejného rozhlasu.
1957

Většina zemědělců založila JZD. Předsedou se stal Kučera Karel, agronomem Petr-
lík František, zootechnikem Burian Josef a účetním Malý František. Někteří hospodáři 
se připojili ke Státním statkům.
1959

Pořízena nová motorová stříkačka.
1960

Konec hospodaření samostatného JZD Nové Sady a jeho připojení ke Státním stat-
kům Křižanov, farma Krevlice.
1964

Na bývalé Pelánově zahradě bylo brigádnicky vybudováno hokejové hřiště pro mládež.
Došlo ke spojení farem Státních statků Krevlice a Velké Bíteše, včetně Košíkova a Ludvíkova.
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1976
Mnoho škod napáchala vichřice na lesních porostech. Asi 3 ha lesa na Jestřabci byly 

úplně zničeny. Byla otevřena nová prodejna Jednoty a byl zvolen nový Národní výbor 
(Fousek Petr předseda, Joch Josef tajemník, Svoboda Miroslav pokladník)
1980

K 1. dubnu je úředně (proti vůli občanů) ukončena činnost MNV a obec je admi-
nistrativně připojena k Velké Bíteši.
1990 Snahy o osamostatnění obce

Již v únoru se začaly objevovat snahy o osamostatnění obce, tj. její „odtržení“ od Vel-
ké Bíteše. Po váhavém přístupu MěNV ve Velké Bíteši bylo doporučeno místní referen-
dum; výsledek: pouze čtyři rodiny byly proti. Výsledky referenda spolu s  žádostí o  sa-
mostatnost byly zaslány na ONV ve Žďáře nad Sáz. a odtud na Ministerstvo vnitra do 
Prahy. Žádost – nevyřízená – byla vrácena zpět, protože byla Bítešáky vetována s tím, že 
Nové Sady nebyly samostatnou obcí, ale pouze „místní částí“ Velké Bíteše.
1992

V  lednu byla obci oznámena dlouho očekávaná zpráva o  vrácení samostatnosti. Dne 
29. února téhož roku bylo zvoleno nové obecní zastupitelstvo samostatné obce Nové Sady. Sta-
rostou se stal pan Jan Klíma a jeho zástupcem a současně tajemníkem pan František Pirochta.
1993 Prodej pozemků pod dálnicí

Byl to jeden z prvních, ale bez nadsázky „historických“, činů nového zastupitelstva. 
Obec takto získala 12 milionů Kč, které plánovala vynaložit na rekonstrukci vodovodu 
a plynofikaci obce.

Uskutečnilo se také čištění rybníka, stavba kanalizace od státní silnice až po hasičku 
a zřízení veřejné telefonní budky.
1994 Nový kříž v Chobůtkách

Byl postaven na obecních pastvinách náhradou za původní, zchátralý. Slavnostně byl 
vysvěcen Otcem Josefem Doležalem dne 19. června, při poutní slavnosti a následující li-
dové zábavě ve „stodole“.

V listopadu proběhly komunální volby, z kterých vzešlo nové obecní zastupitelstvo ve 
složení: Klíma Jan starosta, Pirochta František zástupce starosty, Kolková Milada, Šmíd 
Jan a Duchtík Vladimír.
1995

Na jaře byly uvedeny do provozu nové tenisové kurty. Byla provedena kompletní úpra-
va a rozšíření místních komunikací a jejich pokrytí kvalitní „balenou“ asfaltovou směsí.
2006

Dne 5. srpna uspořádalo vedení obce oslavy 650 let trvání obce, které zahájil sta-
rosta Jan Klíma, kronikář Ing. Čestmír Ventruba pronesl krátký projev a Otec Bohumil 
Poláček slavnostně vysvětil prapor a znak obce.

Rybářský spolek vyčistil a vyvápnil rybník u kurtů. V podzimních volbách bylo zvo-
leno nové zastupitelstvo: František Pirochta starosta, Karel Klíma, Petr Frantl, Petr Bře-
zina, Petr Ventruba, Martin Fousek a Soňa Horáčková.
2007

Již začátkem měsíce ledna začala stavba rybníka v údolí na potoce Bítýška. Stavba, 
která nese oficiální název „Biocentrum – rybník U Víra v Nových Sadech“, byla finan-
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cována z programu „Revitalizace říčních systémů“. V podstatě se jedná o rybníky dva, 
z nichž horní (výše proti proudu) je mělký, vhodný pro vegetaci, vodní ptactvo apod. 
Spodní rybník je u hráze hluboký 1,9 m a blíže k lesu je vytvořen ostrůvek. Celkové ná-
klady činily 5 911 000,- Kč.
2008

Probíhala a byla dokončena úprava prostoru „Zahrádek“ u tenisových kurtů.Ve sto-
dole „Na Pelánce“ byla položena nová dlažba, kterou financoval Ing. Kliment. Na obec-
ním úřadě bylo zřízeno pracoviště CZECH POINT a zaveden systém datových schránek.
2010

V podzimních komunálních volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo ve složení:
Klíma Karel starosta, Frantl Petr místostarosta, Fousek Martin, Kroutilová Věra, Joch Pa-
vel, Burian Roman, Kliment Michal.

Společenské organizace

Sbor dobrovolných hasičů
Starostou je Burian Vladimír a velitelem Fousek Martin. Aktivní činnost sboru do-

kládá např. upravení prostoru za hasičkou pro výcvik úspěšných družstev mladých hasi-
čů, sběr žel. šrotu aj.
Myslivecké sdružení „Lišák

Kromě pravidelné péče o zvěř organizuje v průměru 4 hony ročně. Střílí se bažanti, 
zajíci, divoké kachny a škodná. Část střelené zvěře končí v tombole na „poslední leči“. 
Členy sdružení jsou také myslivci z Bezděkova a Záblatí.
Tenisový klub Nové Sady

Předsedou tohoto aktivního sportovního oddílu je Ing. Čestmír Ventruba. Svou účas-
tí v registrovaných soutěžích i pořádáním turnajů je znám v širokém okolí.
Rybářský spolek – jeho bohatá stavební i chovatelská činnost již byla částečně popsána.

Končím s poznatkem, jak málo mnohdy známe své okolí, své sousedy i prostředí ve kte-
rém žijí. Jak málo známe nedalekou vesničku v údolí nad Bíteší, jak málo známe její 

obyvatele – zdánlivé rivaly a furianty, ale nakonec vždy dobré přátele.
Udělejte si čas a navštivte některé z jejich„slavností“.

Není to daleko a nebudete zklamáni.

Závěrem mi dovolte, vážení sousedé z Nových Sadů, abych Vám do nového roku
popřál hodně zdraví, osobní pohody i rodinného štěstí.

Totéž přeji i Vám, čtenářům Zpravodaje.

Prameny:
PETR, Jan; VENTRUBA, František; VENTRUBA, Čestmír: Kronika obce Nebštycha
VENTRUBA, Čestmír: Proslov k oslavě 650 let obce Nové Sady
VÁLKOVÁ, Jana: Nové Sady: lokální kultura
KOTÍK, Jaromír: Bítešské historky a pověsti

Alois Koukola
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ

Neděle dne 2. ledna 2011 v 16 hodin
NoVoRoČNí KoNcERT BíTEŠSKé ScHoly
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš

Úterý dne 4. ledna 2011 v 19 hodin
PETRoF PIaNo TRIo - Martina Schulmeisterová, Jan Schulmeister, Kamil Žvak
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Čtvrtek dne 6. ledna 2011 v 16 hodin
BESEDa o ČíNĚ S laDISlaVEM KoPEČNÝM – promítání, osobní zkušenosti 
a postřehy z Číny
Organizuje Městská knihovna Velká Bíteš

Neděle dne 9. ledna 2011 v 15 hodin
TŘíKRÁloVÝ VaRHaNNí KoNcERT SÓlISTKy PETRy KUJaloVé
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje Jana a Milan Vlčkovi

Pátek dne 14. ledna 2011 od 14 do 18 hodin, sobota dne 15. ledna 2011 od 8 do 12 hodin
DEN oTEVŘENÝcH DVEŘí – v budově Tyršova 239 a Lánice 300
Organizuje SOŠ Jana Tiraye

Pondělí dne 17. ledna 2011 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTaVy PRací MoDEloVaNÝcH aXMaNoVoU TEcHNIKoU
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý 18. – 28. ledna 2011
Otevírací doba: po-pá 8.00 – 15.30 hodin, obědová přestávka 11.30 – 12.00 hodin,
so-ne 13.00 – 16.00 hodin
VÝSTaVa PRací MoDEloVaNÝcH aXMaNoVoU TEcHNIKoU
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 18. ledna 2011 od 15 do 17 hodin
BaBy clUB - v MŠ na Masarykově náměstí, vchod z průjezdu
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Středa dne 19. ledna 2011 v 15 hodin
SENIoRKlUB – setkání s panem starostou Ing. Milanem Vlčkem
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
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Čtvrtek dne 20. ledna 2011 ve 14.30 hodin
VÝRoČNí ČlENSKÁ ScHŮZE SVaZU DIaBETIKŮ
Kulturní dům,Vlkovská 482
Organizuje Územní organizace Svazu diabetiků Velká Bíteš

Sobota dne 22. ledna 2011 ve 20 hodin
HaSIČSKÝ PlES – hraje Jásalka z Nové Vsi u Nového Města na Moravě
Předprodej vstupenek od 10. ledna v hasičce (Za Loukama 583) - denně od 8 do 17 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje SH ČMS okrsek Velká Bíteš

Neděle 23. ledna 2011 od 19 do 23 hodin
PlES TaNEČNí ŠKoly STaRlET
Boby centrum, Brno
Vstupné veřejnost 299 Kč
Pro více informací volejte pí Burianovou, tel.: 732 754 293

Úterý dne 25. ledna 2011 od 15 do 17 hodin
BaREVNé NÁVŠTĚVNí oDPolEDNE - tentokrát v Červené třídě
MŠ U Stadionu
Organizuje MŠ U Stadionu

Sobota dne 29. ledna 2011 ve 20 hodin
RyBÁŘSKÝ PlES – hrají Pikardi
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Moravský rybářský svaz Velká Bíteš

Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše Vás srdečně zve na
BRoNZoVé TaNEČNí KURZy PRo PoKRoČIlé

Začátek 26. ledna 2011, každou středu od 20 hodin.
Jde o 9 dvouhodinových lekcí a 1 prodlouženou.

Kurzy rozšiřují základní repertoár předešlých kurzů.
Vyučují lektoři Starletu – úspěšné brněnské taneční školy

Je nutné se do 15. ledna 2011 nahlásit v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, 
Velká Bíteš, tel.: 566 532 025.

PlESoVÁ SEZÓNa V RocE 2011 VE VElKé BíTEŠI, Kulturní dům, Vlkovská 482

•	 12.	února	2011	ve	20	hodin	XI.	reprezentační	ples PBS, hraje Vysočinka a v předsálí 
galerie cimbálová muzika. Slavnostní předtančení bude v podání Klubu společenské-
ho tance Lucerna Praha. Host večera: M. Rottrová, večerem bude provázet A. Hemala

•	 19.	února	2011	ve	20	hodin	Farní ples, hraje „F-Box“, předtančení a bohatá tombola
•	 26.	února	2011	ve	20	hodin	Sportovní ples s vyhlášením ankety „Sportovec města“
•	 4.	března	2011	ve	20	hodin	Maškarní bál, hraje Pavel Helan s kapelou, předprodej 

vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, tel.: 566 532 025
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INFORMACE RADNICE

SOUHRN USNeSeNí ze ScHůze RADY měStA Velká Bíteš 
č. 18/10 kONANÉ DNe 15. liStOpADU 2010
2/18/10/RM – pověřuje starostu města Ing. Milana Vlčka, místostarostu města 
Ing. Tomáše Kučeru a člena zastupitelstva města Ing. Aloise Koukolu, CSc. k přijímání 
prohlášení o uzavření manželství
odpovědnost: odbor správní termín: volební období 2010-2014

3/18/10/RM – bere na vědomí výzvu a  oznámení Moravské národní rady ze dne 
20.10.2010 ve věci vyvěšování moravské vlajky
odpovědnost: rada města termín: 15.11.2010

4/18/10/RM – schvaluje účetní odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku 
na rok 2010 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěv-
ková organizace
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31.12.2010

5/18/10/RM - schvaluje účetní odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku na 
rok 2010 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31.12.2010

6/18/10/RM - souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného ve výši 33.000 Kč 
dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 12.12.2010

7/18/10/RM - neschvaluje poskytnutí příspěvku Gymnazijní společnosti o. s., U Ško-
ly 39, Zastávka
odpovědnost: rada města termín: 15.11.2010

8/18/10/RM - bere na vědomí výroční zprávu SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvko-
vá organizace o činnosti školy za školní rok 2009/2010
odpovědnost: rada města termín: 15.11.2010

9/18/10/RM – schvaluje text čestného prohlášení města Velká Bíteš o účasti na škole-
ní organizovaném krajem Vysočina v rámci projektové žádosti – Vzdělávání pro zaměst-
nance územní veřejné správy v kraji Vysočina
odpovědnost: tajemnice termín: 18.11.2010

10/18/10/RM – rozhoduje převzít do majetku města mosty ev. číslo D1- 194.1, sta-
ničení 156,564 a ev. číslo D1-200.1, staničení 161,976 po jejich opětovném vystavění 
v rámci plánované opravy povrchu dálnice D1. Toto stanovisko bude zasláno projektan-
tovi akce fi. PRAGOPROJEKT
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.1.2011
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11/18/10/RM - ukládá odboru výstavby a ŽP vypracovat návrh zadávací dokumentaci 
výběrového řízení na forenzní audit města Velká Bíteš, obchodních společností Technic-
ké služby Velká Bíteš spol. s r.o. a Lesy města Velká Bíteš s.r.o. za období 2008 – 2010 
v následujících oblastech:
způsob zadávání veřejných zakázek
plnění smluv
budoucí závazky vyplývající z uzavřených smluv 
ekonomická výhodnost uzavřených smluv
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 29.11.2010

12/18/10/RM - stanoví tajemníkem finančního výboru Vlastu Nováčkovou, vedoucí fi-
nančního odboru a  tajemníkem kontrolního výboru Evu Doležalovou, vedoucí správ-
ního odboru
odpovědnost: tajemnice výboru termín: volební období 2010-2014

13/18/10/RM – ukládá finančnímu odboru předložit místostarostovi přehled poskytnu-
tých dotací sportovním a kulturním spolkům za roky 2008, 2009, 2010
odpovědnost: odbor finanční termín: 22.11.2010

14/18/10/RM - ukládá odboru výstavby a ŽP při zveřejňování záměrů pronájmů a pře-
vodů nemovitostí identifikovat nemovitosti zveřejněním fotografií a satelitních snímků
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: průběžně

15/18/10/RM - ukládá místostarostovi zajistit zpracování přehledu nemovitostí v ma-
jetku města
odpovědnost: místostarosta termín: 29.11.2010

16/18/10/RM – ukládá odboru výstavby a  ŽP předložit návrh aktualizace vnitřního 
předpisu ve věci zveřejňování informací o  veřejných zakázkách v  hodnotě převyšující 
50.000 Kč od jejich zadání až po výběr konkrétního dodavatele na internetových strán-
kách města, a to v rozsahu: 
zadávací dokumentace včetně jejích změn a doplňků 
informace o nabídkách 
informace o výběrové komisi 
veškerá rozhodnutí výběrové komise vč. zdůvodnění 
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 29.11.2010

17/18/10/RM – ukládá informatikovi předložit návrh technického řešení pořizování vi-
deozáznamů ze zasedání zastupitelstva města
odpovědnost: informatik termín: 29.11.2010

18/18/10/RM – ukládá odboru výstavby a ŽP vypracovat návrh zadávací dokumenta-
ce pro výběrové řízení na ukazatele rychlosti umístěné ve Velké Bíteš a místních částech. 
Předložit návrh jednotlivých etap realizace záměru. Celkový rozsah realizace  záměru:  Velká 
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Bíteš na sedmi příjezdových místech, v Košíkově v obou směrech, v Bezděkově v obou 
směrech (prověřit možnost), v Holubí Zhoři ve směru od Velké Bíteše, v Ludvíkově ve 
směru od Zbraslavi
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 29.11.2010

SOUHRN USNeSeNí ze ScHůze RADY měStA Velká Bíteš 
č. 19/10 kONANÉ DNe 29. liStOpADU 2010
2/19/10/RM - ukládá odboru výstavby a ŽP dopracovat zadávací dokumentaci veřej-
né zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“ tak, že se 
rozdělí na dvě dílčí části:
•	 SO	01	Úspora	energií	MŠ	Velká	Bíteš	a SO	03	Terasa	MŠ	Velká	Bíteš
•	 SO	02	Bezbariérový	přístup	MŠ	Velká	Bíteš	a SO	04	Schodiště
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 9.12.2010

3/19/10/RM - bere na vědomí předložené vyjádření Městského úřadu Velká Bíteš, od-
boru výstavby a ŽP k    závěrečné zprávě o  šetření veřejného ochránce práv na základě 
podnětu ve věci provozu restaurace „Na 103“ ve Velké Bíteši včetně sdělení stavebního 
úřadu o přijatém opatření prováděním stavebního dozoru formou kontrolních prohlídek 
směřujících k zajištění veřejného zájmu spočívajícím v požadavku, aby stavba byla uží-
vána jen k povolenému účelu a v souladu s podmínkami užívání. Na základě prošetření 
stavu bylo zjištěno, že stavba a provoz restaurace „Na 103“ ve Velké Bíteši je realizován 
na základě pravomocných rozhodnutí, a proto starosta města zašle dne 30.11.2010 uve-
dené vyjádření stavebního úřadu veřejnému ochránci práv. 
V zájmu zlepšení dopravní kázně v ulici Peroutkova rada města rozhoduje osadit v uli-
ci Peroutkova dopravní značku zákaz zastavení po předchozím odsouhlasení Dopravním 
inspektorátem Policie ČR a po projednání se stěžovatelem
odpovědnost za zaslání vyjádření: starosta města termín: 30.11.2010
odpovědnost za osazení značky: odbor výstavby a ŽP termín: 31.3.2011

4/19/10/RM - ukládá odboru výstavby a ŽP vypracovat projektovou dokumentaci na 
osazení ukazatelů rychlosti na průjezdní úseky městem a  městskými částmi Bezděkov, 
Holubí Zhoř, Ludvíkov, Košíkov
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.1.2011

5/19/10/RM - bere na vědomí návrh zadávací dokumentace výběrového řízení na fo-
renzní audit města Velká Bíteš, obchodních společností Technické služby Velká Bíteš spol. 
s r.o. a Lesy města Velká Bíteš s.r.o. za období 2008 - 2010 s tím, že se ukládá odboru 
výstavby a ŽP doplnit zadávací dokumentaci o smlouvy uzavřené před rokem 2008, na 
základě kterých město provádí finanční plnění
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 9.12.2010
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6/19/10/RM - bere na vědomí návrh Pravidel města Velká Bíteš určující postup zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu předložený odborem výstavby a ŽP
odpovědnost: rada města termín: 29.11.2010

7/19/10/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.obj. 22/03/2010 se 
společností RENARDS, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, kterou se snižuje cena dílo 
o 20.400 Kč
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 6.12.2010

8/19/10/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo č.obj. 13/07/2010 
se společností RENARDS, s.r.o. Vídeňská 7, 639 00 Brno, kterou se snižuje cena dílo 
o 22.800 Kč
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 6.12.2010

9/19/10/RM - odkládá rozhodnutí ve věci zřízení věcného břemene spočívající v odvo-
du vody z vodní nádrže trubním kanálem přes pozemky parc.č 1312 a 1001, otevřeným 
příkopem přes pozemek parc.č. 1002, v  zaústění odpadního kanálu do vodního toku 
parc.č 1004 - Drchalka, do doby obdržení vyjádření osadního výboru
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.1.2011

10/19/10/RM - rozhoduje nevyhovět žádosti o zrušení věcného předkupního práva měs-
ta Velká Bíteš k pozemku parc.č 65/15 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10.12.2010

11/19/10/RM - doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout:
- směnit část pozemku parc.č. 295/6 (dle GP č. 067-59,60/2007 nová parc.č. 295/9 - 
ostatní plocha o výměře 25 m2) a ideální podíl ve výši 61/102 na pozemku parc.č. 297/7 
- trvalý travní porost o výměře 306 m2 v majetku města Velká Bíteš za část parc.č. 295/3 
(dle GP č. 067-59,60/2007 nová parc.č. 295/11- trvalý travní porost o výměře 57 m2), 
část parc.č. 297/3 (dle GP č. 067-59,60/2007 nová parc.č. 297/8 - trvalý travní porost 
o výměře 86 m2) a za část parc.č. 297/2 (dle GP č. 067-59,60/2007 nová parc.č. 297/9 
- trvalý travní porost o výměře 65 m2)
- úplatně převést ideální podíl ve výši 41/102 na pozemku parc.č. 297/7 v k.ú. Bez-
děkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš, za cenu 50 Kč/m2 za podmínky, že ve pro-
spěch města Velká Bíteš, jako vlastníka vodní plochy parc.č. 292/1 v k.ú. Bezděkov 
u Velké Bíteše, bude zřízeno bezúplatné a časově neomezené věcné břemeno spočí-
vající v právu svádění vody přes pozemek parc.č. 297/7 v k.ú. Bezděkov u Velké Bí-
teše a že náklady spojené s vkladem do KN a oceněním pozemků uhradí obě stra-
ny rovným dílem
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 13.12.2010

12/19/10/RM - odkládá rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru úplatného převodu části 
pozemku parc.č. 293/1- trvalý travní porost o výměře cca 270 m2 v k.ú. Bezděkov u Vel-
ké Bíteše a obci Velká Bíteš do doby obdržení vyjádření osadního výboru
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.1.2011
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13/19/10/RM - schvaluje směrnice předložené finančním odborem, a to:
•	 Směrnice	pro	vedení	účetnictví	města	Velká	Bíteš
•	 Směrnice	pro	vedení	pokladen	města	Velká	Bíteš
•	 Směrnice	k podrozvahové	evidenci
•	 Směrnice	k časovému	rozlišení
•	 Směrnice	pro	nakládání	s pohledávkami
•	 Směrnice	k oběhu	účetních	dokladů
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.11.2010

14/19/10/RM - ukládá finančnímu odboru předložit radě města stav pohledávek a zá-
vazků města k 30.11.2010 včetně přijatých úvěrů a půjček
odpovědnost: odbor finanční termín: 9.12.2010

15/19/10/RM - bere na vědomí příjmy a financování, výdaje města k 31.10.2010

16/19/10/RM - rozhoduje vyplatit odměny při skončení výkonu funkce starosty a mís-
tostarostky jednorázově v platech za měsíc prosinec
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.1.2011

17/19/10/RM - rozhoduje prodloužit Pojistnou smlouvu o skupinovém úrazovém po-
jištění č. 1420282311 uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa o 3 roky
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.1.2011

18/19/10/RM - schvaluje ponechání si finančních darů ve výši 9.000 Kč v příspěvkové 
organizaci Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše dle žádosti
odpovědnost: ředitelka IC a KK termín: 31.12.2010

19/19/10/RM - schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš 
ve dnech 27.12.-31.122010
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: 27.12.2010

20/19/10/RM - schvaluje vyřazení 4 knihovních regálů dle žádosti Městské knihovny 
Velká Bíteš
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: 31.12.2010

21/19/10/RM - bere na vědomí informaci ENCOMU, spol. s r.o. o splnění úkolu z jed-
nání rady města dne 25.10.2010
odpovědnost: rada města termín: 29.11.2010

22/19/10/RM - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Dětské středisko Bře-
zejc, o.s. 
odpovědnost: rada města termín: 29.11.2010
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23/19/10/RM - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku osadním výborům na Miku-
lášskou nadílku ve výši 100 Kč na 1 dítě do 15 let na základě žádosti osadního výboru
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.12.2010

24/19/10/RM - schvaluje účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku na rok 2010 
dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
odpovědnost: ředitelka IC a KK termín: 31.12.2010

25/19/10/RM - rozhoduje vyzvat Telefonicu O2 k uložení venkovního sdělovacího ve-
dení do země v ulici Návrší před domy 248, 276-278 a 290. Dále RM ukládá odbo-
ru výstavby a ŽP připravit v příštím roce technickou dokumentaci na stavbu chodníku 
v této lokalitě včetně veřejného osvětlení
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011

26/19/10/RM - ukládá Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, pří-
spěvková organizace poskytovat spolkům a neziskovým organizacím působícím ve Velké 
Bíteši bezplatně následující podporu:
•	 výlep	plakátů	na	dostupných	plakátovacích	plochách
•	 uveřejňování	pozvánek	na	akce	ve	Zpravodaji
•	 případný	předprodej	nebo	distribuci	lístků
•	 zapůjčování	stolů,	laviček	a podobného	vybavení	s jasným	vymezením	zodpovědnosti	

podmíněnou složením vratné zálohy ve výši 500 Kč, resp. 1000 Kč dle rozsahu zá-
půjčky

a dále ukládá zajistit u Ing. Teplého sestavení požární zprávy týkající se Kulturního domu 
se zdůrazněním posouzení kapacity galerie
odpovědnost: ředitelka IC a KK termín: 15.12.2011

27/19/10/RM - doporučuje zastupitelstvu města vydat:
•	 Obecně	 závaznou	 vyhlášku	 č.	 3/2010,	 o  místním	 poplatku	 za	 provoz	 systému	

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních  
od padů

•	 Obecně	závaznou	vyhlášku	č.	4/2010,	o místním	poplatku	ze	psů
•	 Obecně	závaznou	vyhlášku	č.	5/2010,	o místním	poplatku	z ubytovací	kapacity
•	 Obecně	závaznou	vyhlášku	č.	6/2010,	o místním	poplatku	za	užívání	veřejného	pro-

stranství.
odpovědnost: tajemnice termín: 13.12.2010 

28/19/10/RM - doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium města 
Velká Bíteš na počátek roku 2011 v předloženém znění
odpovědnost: odbor finanční termín: 13.12.2010

29/19/10/RM - rozhoduje podat příslušnému správnímu úřadu žádost o povolení po-
kácení třešně na parcele č. 376 v k.ú. Velká Bíteš, ulici Chobůtky
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.12.2010
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30/19/10/RM - rozhoduje souhlasit s vedením kanalizace mezi šachtami Š 110 - Š 125 
v travnaté ploše v ulici pod Hradbami. Současně RM rozhoduje souhlasit s odstraněním 
části keřů a dvou stromů v parku v ulici Pod Hradbami
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.12.2010

31/19/10/RM - bere na vědomí oznámení Městského úřadu Velké Meziříčí zahájení ko-
laudačního řízení na polní cestu HC-4 v k.ú. Březka
odpovědnost: rada města termín: 29.11.2010

32/19/10/RM - rozhoduje souhlasit s udělením výjimky k postavení garáže na parcele 
č. 74/1 a 74/2 na hranicích s parcelou č. 72 v k.ú. Ludvíkov 
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011

33/19/10/RM - rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu 
o převodu investorství pro stavbu „Velká Bíteš-průmyslová zóna Košíkov“
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.11.2010

34/19/10/RM - rozhoduje zařadit žádost do seznamu žadatelů o přijetí do DPS měs-
ta Velká Bíteš
odpovědnost: odbor správní termín: 1.12.2010

35/19/10/RM - doporučuje zastupitelstvu města stanovit odměny:
•	 za	výkon	funkce	neuvolněného	člena	zastupitelstva	města	ve	výši	400	Kč	měsíčně
•	 za	výkon	funkce	člena	rady	města	ve	výši	1.300	Kč	měsíčně
•	 za	 výkon	 funkce	předsedy	 výboru	 zastupitelstva	města	nebo	komise	 rady	města	 ve	

výši 1.200 Kč měsíčně s  tím, že výplata odměny je podmíněna minimálně jedním 
zasedáním výboru nebo komise za příslušný měsíc.

•	 za	výkon	funkce	předsedy	osadního	výboru	ve	výši	1.200	Kč	měsíčně.
Při souběhu několika funkcí se odměna poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle 
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Odměna bude poskytována od měsí-
ce prosince 2010
odpovědnost: odbor finanční termín: 13.12.2010

36/19/10/RM - schvaluje odpisový plán na majetek pořízený v rámci projektu „Moder-
nizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši" v roce 2010 dle žá-
dosti Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
odpovědnost: ředitelka SOŠ termín: 31.12.2010

37/19/10/RM - schvaluje uzavření Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, 
příspěvková organizace ve dnech 23.12.-31.12.2010
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 23.12.2010

38/19/10/RM - doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu rozpočtu města roku 
2010 dle rozpočtového opatření města č. 18/2010
odpovědnost: odbor finanční termín: 13.12.2010
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39/19/10/RM - zřizuje pro volební období 2010-2014 komisi rady města Sbor pro ob-
čanské záležitosti. Jmenuje předsedou této komise Milenu Koukolovou a členy komise 
Anežku Jelínkovou, Zoru Krupičkovou, Zdeňku Milianovou, Petru Veselou, Mgr. Na-
děždu Burianovou a Milenu Janštovou, kterou současně stanoví tajemnicí komise
odpovědnost: tajemnice komise termín: volební období 2010-2014

40/19/10/RM - schvaluje uzavření Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěv-
ková organizace ve dnech 23.12.-31.12.2010 a souhlasí s přijetím daru ve výši 10.000 Kč 
dle žádosti
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 23.12.2010

41/19/10/RM - bere na vědomí návrh technického řešení pořizování videozáznamů za-
stupitelstva města předložený informatikem s  tím, že bude rozhodnuto po prověření 
právní stránky věci
odpovědnost: rada města termín: 29.11.2010

42/19/10/RM - schvaluje text zápisu č. 18/10 ze zasedání rady města konaného dne 
15.11.2010
odpovědnost: rada města termín: 29.11.2010

43/19/10/RM - rozhoduje uzavřít od 1.12.2010 nájemní smlouvu s Vladimírou Jirdo-
vou, Nová 1273, 664 34 Kuřim, IČ 69760322, jejímž předmětem je pronájem nebyto-
vých prostor č. 103 a č. 104 v budově Masarykovo nám. č.p. 7 ve Velké Bíteši, na dobu 
neurčitou, nájemné ve výši 700 Kč/m2/rok
odpovědnost: ENCOM termín: 1.12.2010

45/19/10/RM - rozhoduje uzavřít s krajem Vysočina smlouvu č. OM 1102/2010, a to 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Optická síť Velká Bí-
teš - 5. etapa"
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.12.2010

46/19/10/RM - rozhoduje o žádosti tak, že město Velká Bíteš nemá záměr úplatně pře-
vést pozemek parc.č. 1022 v  v k.ú. Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.12.2010

47/19/10/RM - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Vel-
ká Bíteš na Mikulášskou nadílku ve výši 2.400 Kč
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.12.2010



Leden 2011 17

ŠKOLSTVÍ

Mikuláši, andílku,
děkujem za nadílku.
a ty, čerte rohatý,
ty si zůstaň za vraty.

Takto začíná dětské říkadlo a takto se to přesně stalo. Až na to, že jsme za školko-
vou bránou nenechali stát ani jednoho čerta a za dětmi jsme pustili čerty hned tři. Vždyť 
doprovázeli svatého Mikuláše s andělem při jejich tradiční návštěvě v naší Veselé školce.

A tak se i  tradičně trochu bálo, trochu slibovalo, trochu hodnotilo, ale také hodně 
zpívalo, hodně přednášelo, hodně chválilo a hodně nadělovalo. I když v pár případech 
předcházela punčošce s dobrůtkami nadílka uhlí.

Mikulášskou návštěvou prosinec teprve začínal. Před námi byla spousta práce s vý-
zdobou všech tříd i šaten, abychom si vytvořili tu správnou vánoční atmosféru. 21. 12. 
nás čekalo Vánoční setkání s rodiči a dětmi s divadelním představením Vánoce se Zla-
tým klíčem. Během svátečně laděného posezení ve třídách jsme si všichni společně zazpí-
vali koledy, ozdobili vánoční strom vlastnoručně vyrobenými ozdobami a v samém závě-
ru poslali k večerní obloze lampion štěstí se všemi tajnými i nahlas vyřčenými osobními 
i společnými přáníčky, touhami a sny.

Stejně tak, jako přejeme svým nejbližším hlavně zdraví, štěstí a  pohodu, přejeme 
Vám i nám všem, ať se v celém novém roce rádi potkáváme, ať každý den najdeme dů-
vod k alespoň malému úsměvu a ať si dokážeme vzájemně dávat lásku, pohlazení a po-
mocnou ruku.

Jiřina Brychtová za celý kolektiv Veselé školky U Stadionu

Společná fotografie na památku. Foto: Archiv MŠ
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pODěkOVáNí
Děkujeme vedoucímu Technických služeb města Velké Bíteše panu Ing. Pavlu Ga-
izurovi za dárkové balíčky se sladkostmi pro děti naší školky.

MŠ U Stadionu

JeŽíškOVA pOštA
Odezněl čas vánoční, dětem se splnila urči-

tě pod stromečkem všechna přáníčka. Zvláště 
ta, která si namalovaly pro Ježíška a andělíček 
je orazítkoval v naší „Ježíškově poště“.

Nyní je před námi nový rok, do kterého pře-
jeme všem občanům hodně štěstí, zdraví a úspě-
chů v osobním i profesním životě.

Zaměstnanci MŠ, Masarykovo náměstí

VáNOce S VůNí kOřeNí
Každý, kdo zavítal na naši vánoční výstavu, se mohl přesvědčit, že Vánoce opravdu 

voní. Směsice vánočních vůní je tak 
intenzívní, že mnohému zůstává v pa-
měti celý život. Skoro každý již z dálky 
pozná, že se v kuchyni pečou vánoční 
perníčky a jiné cukroví.

V naší školní kuchyni se také peklo 
a vůně skořice, vanilky, hřebíčku a bady-
ánu naplnila celou školu. Koření známé 
i neznámé se postupně pod rukama dětí 
měnilo v ozdoby, dekorace i přáníčka.

Návštěvníky potěšila možnost za-
koupení drobných dárků i  zdobených 
věnečků od našich dětí a v prvních třech 
dnech i  prodejní výstava patchworku 
paní Bohuslavové.

Děkujeme všem, kteří si našli čas 
a naši výstavu navštívili. Doufáme, že 
naše voňavé ladění vás v předvánoč-
ním čase příjemně zastavilo a potěšilo.

Mgr. Ludmila Kučerová

Ježíškova pošta. Foto: Archiv MŠ

Vánoční výstava. Foto: Archiv školy
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přeDVáNOčNí VýStAVA DětSkýcH pRAcí
Dětská psychiatrická léčebna

Výstava představila výsledky prá-
ce dětí. Přesto, že by se dalo říci, že 
během desítek let nemůže člověk 
vymyslet na tomto poli něco nové-
ho, výstava se hemžila novými ná-
pady, výtvory, náročnými na přes-
nost, trpělivost – pletené předměty 
z papíru, keramika, svícny. Úžasné 
perníkové svícny, kafemlejnek, bet-
lémy. Andělíčci s bělostnými křídly 
z  lehoučkých papírků. Batika, zají-
mavé obrázky malované špachtlemi, 
ozdoby z papírových stuh, originální 
nápady…Díky kolektivu zdravotní-
ků a pedagogům za jejich práci navíc. Zúročila se.

Zora Krupičková

zš Velká Bíteš Je kOlÉBkOU OceNěNÉHO pROGRAmU
pODěkOVáNí AUtORkY

Program Jazyky bez bariér pomáhá dětem s dyslexií zvládat angličtinu. Letos na pod-
zim získal tento program v Norimberku stříbrnou medaili INEA 2010. U takové příleži-
tosti je příjemné se na chvilku zastavit a zamyslet. Jak jsme začínali? Kam až jsme došli? 

A co máme dále v plánu?
Netajím se tím, že 

jsem dospělá dyslektič-
ka a máma dětí s  dysle-
xií. Netajím se tím, že 
mám s  dyslexií negativ-
ních zkušeností až nad 
hlavu. Když už mi bylo 
hodně zle, vzala jsem si 
k  srdci jednu manažer-
skou radu, že z nevýhody 
můžeme udělat výhodu. 
A  vida, vždyť mám vý-
borné předpoklady vytvá-
řet pro děti speciální po-
můcky na základě svých 

Výstava dětských prací. Foto: Táňa Horká

Na semináři v Univerzitním centru MU ve Šlapanicích u Brna: 
zprava ředitel Mgr. Kolář, Mgr. Hlavatá a Mgr. Sklenářová, 
autorka programu Ing. Rýdlová. Foto: Archiv školy
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osobních zkušeností. Tak jsem se do toho pustila. Takové věci se ale nedají dělat doma 
u stolu. Je třeba být v přímém kontaktu s dětmi, učiteli a to lze těžko bez souhlasu ve-
dení školy. Pojďme se ve vzpomínkách přenést na začátek roku 2004.

V Jihlavě pořádají na ZŠ Otokara Březiny konference, kde jsem také jako lektorka 
přednášela. Spíše jsem ukazovala řadu názorných pomůcek pro uchopení slovíček a gra-
matiky. (www.dys-baba.cz) Na konci za mnou přišly paní učitelky ze Základní školy Vel-
ká Bíteš a pozvaly mě k nim do školy. Pak mi oficiálně zavolal pan ředitel Mgr. Dalibor 
Kolář. Na rovinu jsem mu řekla, že si myslím, že jedna přednáška je jako plácnutí do 
vody, smysl že vidím v dlouhodobé spolupráci. Pan ředitel Kolář okamžitě pochopil oč 
běží a naši spolupráci podporoval.

Dnes už nevím, kolikrát jsem do Velké Bíteše jela, ale nikdy jsem nelitovala ani jediné 
cesty. Na I. stupni jsem nejvíce spolupracovala s Mgr. Miladou Sklenářovou, na II. stup-
ni to byla Ing. Věra Poláchová. Ale není vhodné psát minulý čas, protože naše spoluprá-
ce a troufám si říci i přátelství stále trvají. Právě dětem v této škole jsem „šila na míru“ 
program na pomoc při výuce angličtiny a dalších jazyků. Pak jsme s panem ředitelem 
Kolářem našli sponzora - První brněnskou strojírnu Velká Bíteš, a.s. a přibrali ke spolu-
práci další školy v okolí. Několikrát jsme vyhlásili téma a děti v různém věku a z růz-
ných škol připravily na zadané téma česko-anglické prezentace v psané a mluvené formě 
doplněné obrázky. Právě program Jazyky bez bariér umožňuje speciální soubory vytvá-
řet. Tyto soubory a mnoho dalších je k vidění i k užitku v rubrice Webová knihovna na  
www.jazyky-bez-barier.cz. Společným setkáním jsme říkali „žákovské konference“ a  ty 
byly zábavné a obohacující pro děti i pro dospělé.

A nezůstalo u žákovských konferencí jen ve Velké Bíteši. Konference jsme rozšířili na 
Slovensko do Sence, kde má bítešská škola partnerskou ZŠ J.G.Tajovského, a také do Pra-
hy. V roce 2009 jsme v DYS-centru Praha pořádali mezinárodní žákovskou konferenci 
pod záštitou primátora hlavního města. Proběhly i další konference v městských částech 
Praha 10 a Praha 6. Řadě konferencí byl přítomný předseda Českého svazu vynálezců 
a zlepšovatelů a právě tento Svaz pomáhal dělat programu Jazyky bez bariér krůčky do 
světa na různé výstavy. Dnes již program používá několik desítek škol v celé naší repub-
lice a k jeho rychlému šíření přispívá také aktivní spolupráce s nakladatelstvím Oxford 
University Press. Jejich učebnice jsou v českých školách velmi rozšířené a učitelé i rodiče 
vítají, když části učiva jsou díky programu Jazyky bez bariér adaptované do formy, která 
je pro děti s dyslexií „uchopitelnější“.

A co plánujeme dále? Šířit program Jazyky bez bariér do dalších škol a  rodin, při-
pravovat další výukové materiály ve speciální formě a organizovat další akce pro učitele, 
žáky i rodiče. A co je zlatým hřebem? Přece inspirující příběhy a zkušenosti jak můžeme 
pomáhat dětem s dyslexií i jejich okolí. Důležité je, když své schopnosti a síly propojují 
lidé, kterým na tom záleží. S velkým díkem.

Dagmar DYS-BABA Rýdlová
Dospělá dyslektička, členka Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů,

autorka programu Jazyky bez bariér a knížky Dyslexie, smutek, mindráky a já
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KULTURA

A BYli JSme V SOlNÉ JeSkYNi

Dne 24. 11. 2010 jsme dostali od Technických služeb velmi příjemný dárek. Možná 
symbolicky přesně měsíc před vánočními svátky nám bylo nabídnuto navštívit nově ote-
vřenou bítešskou solnou jeskyni. Přála bych si, abych uměla vložit do slov všechen úžas, 
překvapení, nadšení, zvědavost a  spoustu dalších dojmů, které jsem viděla v očích svých 
babiček a dědečků, které jsem při návštěvě doprovázela.

Přes počáteční nedůvěru spojenou s každou novou věcí jsme se rychle rozkoukali a uží-
vali si pobyt v jeskyni. Problémem pro nás nebyly ani schody do druhého patra, ve kte-
rém se ke škodě dalších našich méně pohyblivých klientů jeskyně nachází. My zdatněj-
ší totiž máme každou středu cvičení a schody pro nás byly právě tou rozcvičkou. Pak už 
následovaly jen samé pěkné věci. A že jsme si to opravdu užili, svědčil i fakt, že přesto, že 
byla osmá hodina ráno, po chvíli jsem zaslechla pravidelné oddechování, a to je důkazem 
správného uvolnění, ke kterému má jeskyně sloužit.

Člověk by si měl umět život zpříjemňovat, ale taky by měl umět být vděčný a věřte, 
že pro mé klienty to zážitek opravdu byl, pro lidi, kteří byli zvyklí celý život jen na prá-
ci a odříkání je hodina odpočinku strávená v opravdu příjemném a navíc ozdravném pro-
středí velkým dárkem.

Dovolte mi tedy poděkovat za nás všechny celým Technickým službám ve Velké Bí-
teši, že něco takového mohlo vzniknout a  zejména panu inženýru Gaizurovi, který nás 
osobně přivítal, připravil malé občerstvení a pro nečekaný úspěch přislíbil ještě jednu ná-
vštěvu pro druhou polovinu obyvatel domu s pečovatelskou službou i pro některé klien-
ty z domova důchodů.

Děkujeme.
Lenka Cyprisová, pracovnice v sociálních službách

NA BítešSkÉm JARmARkU S BítešANem
V sobotu dne 27. 11. 2011 program zahájil průvod všech účinkujících „betešskou brá-

nou“, před níž se celý program odehrává. Potom již následovali tradičně ti nejmenší z ma-
teřských školek – Bítešánek a Sluníčko, vždy roztomilí a  vždy s  inovovaným programem. 

Návštěva klientů DPS v solné jeskyni. Foto: Lenka Cyprisová
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Tentokrát se objevila na potoce nejen ráčata, ale 
i vodník, také pěkně děti poškádlily dědy a báby.

Zlatou bránou prošly na pódium ženy z Jino-
šova. V pásmu vystoupily i budoucí členky sou-
boru, tři dvouletá děvčátka, která se přidala ke 
svým maminkám a babičkám a svou roztomilostí 
rozsvítila jejich program.

Kdo by si myslel, že po tolika vystoupeních 
během let už nejde v rámci folkloru vymyslet nic 
nového, mýlil by se. Přesvědčilo by ho o tom tře-
ba vystoupení skupiny dospělých členů Bítešanu, 
kteří pod vedením paní Jany Vlčkové pobavili di-
váky vtipnou dramatizaci písničky Kam jedeš?

Také skupina mladších dětí – taneční přípravka při základní škole – přivedla pod ve-
dením Táni Horké nově na jeviště pozapo-
menuté postavy dávných folklorních zvy-
ků – Báru, Lucii, Hátu a Dorotu. A bylo 
vidět, že si to děti na pódiu s  paní uči-
telkou opravdu užívaly. Hudební i slovní 
doprovod obstarala paní Naďa Burianová.

Sbor bítešských žen a harmonika paní 
Burianové spolu se skupinou starších dětí 
Bítešanu přivedly v novém programu di-
váky až k „Vrtanýmu sádu“.

Houslová muzika zahrála a zazpívala při 
Ostatkových tancích skupiny dospělých z Bí-
tešanu. Je nutno říci, že starosta města, pan 
Milan Vlček, nehodlá smyčec z ruky pustit 
ani nadále, dokonce pomýšlí do budoucna 
o změnách, inovaci a rozšíření folkloru, jak 

mi sdělil v krátkém rozhovoru mezi vystoupeními.
Společná závěrečná píseň ukončila letošní jarmark, ale zdaleka ne práci členů soubo-

ru. Již na Štěpána 26. prosince vystoupili se „Štěpánskou koledou“ v bítešském kostele.
Děkujeme všem účinkujícím a  jejich vedoucím za hodnoty i potěšení pro lidi, které 

svou obětavou prací vytvářejí a přejeme jim hodně sil a chuti do další práce i v roce 2011!

Zora Krupičková

Na bítešském jarmarku. Foto: redakce Zpravodaje
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„ceStOU pROměNY“
V  pondělí dne 6. prosince pro-

běhla ve výstavní síni Klubu kultu-
ry vernisáž výstavy s názvem „Cestou 
proměny“, kterou zde pořádal Ústav 
sociální péče Jinošov. Tento zimní pod-
večer nám přišla zpříjemnit svou hud-
bou houslová muzika Bítešan, která 
vernisáž doprovázela. Ředitelka Ústa-
vu sociální péče Jinošov paní Brož-
ková poděkovala všem, kdo byli jak-
koliv a kdykoliv nápomocni osobám 
s  mentálním postižením, o  které se 
v ústavu pečlivě a s láskou starají. Také 
nám přiblížila problematiku stěhová-
ní klientů z Jinošova do prozatímních 
náhradních obydlí, neboť jinošovský 

areál zcela nevyhovoval podmínkám klientů. Jak už jsme psali v minulém čísle Zpravo-
daje, klienti Jinošova se přestěhovali do domků a  panelákových ubytoven v  Náměšti, 
 Vícenicích a Rouchovanech.

Za zřizovatele, kterým je kraj Vysočina, přišel popřát hodně zdaru při transformaci 
pobytových služeb radní kraje Mgr. Petr Krčál. Za město promluvil starosta Ing. Milan 
Vlček, který přislíbil spolupráci s vedením ústavu. Projekt transformace je rozdělen do 
dvou etap. První etapa zahrnuje výstavbu 
domácností ve Velké Bíteši a v Náměš-
ti nad Oslavou, které by měly proběh-
nout do konce roku 2012 včetně výstav-
by Centra denních služeb a zázemí pro 
management v  Náměšti nad Oslavou. 
Druhá etapa zahrnuje výstavbu šesti do-
mácností v obcích a městech Třebíčska.

Vernisáž zahájila výstavu, která trva-
la od 8. do 15. prosince 2010. Pomocí 
informačních panelů a fotografií pojed-
návala o vývoji ústavu za posledních pět-
advacet let s výhledem do budoucnosti. 
Na výstavě měl každý z návštěvníků mož-
nost prohlédnout si také výrobky z volnočasových aktivit klientů a informovat se o pra-
covních postupech, podle kterých výrobky vznikají.

Výstava působila uklidňujícím dojmem a byla velmi zajímavá, neboť jsme se dozvě-
děli mnoho nového o občanech, kteří budou již brzy bydlet v našem městě.

Lenka Plechatá
Informační centrum a Klub kultury

Zleva: radní kraje Mgr. Petr Krčál, ředitelka 
ústavu Bc. Alena Brožková, starosta Velké Bíteše 
Ing. Milan Vlček. Foto: Lenka Plechatá

Z výstavy.  Foto: Lenka Plechatá
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Bítešští UčitelÉ UměJí!
Prosincový koncert Bítešského 

hudebního půlkruhu byl opravdu 
domácí. Jeho protagonisty byli uči-
telé zdejší základní umělecké ško-
ly – zpěvačka Alena Borková II. 
a kytarista Ondřej Sedlák. O kla-
vírní doprovod a průvodní slovo 
se postarala maminka zpěvačky, 
profesorka brněnské konzervatoře. 
Účinkující pro nás připravili puto-
vání od renesance až do dvacátého 
století – kvůli počtu skladeb jsme 
museli dokonce použít větší formát 
tištěného programu než obvykle. 
Koncert působil velmi uceleným 

a harmonickým dojmem. Bloky zpěvu a kytary se střídaly a umožnily nám porovnat vokální 
a instrumentální tvorbu jednotlivých slohových období. Stará hudba Cacciniho, Falconeriho, 
Murcii či Bacha má bezesporu své kouzlo. Ovšem Rak, Falla, Villa-Lobos či Turina už psali 
mistrovské kusy přímo pro kytaru a Ondřej se blýsknul při jejich bezchybné interpretaci. Ně-
kteří kytaristé v publiku se nenápadně rozhlíželi, jestli někde tajně nehraje ještě druhá kytara.

V cizině bývá někdy smutno po našich písničkách, a když je smutno panu skladateli Mar-
tinů, tak si jich napíše celý Nový špalíček. Ve svěžím podání křehké Alenky doslova prozářily 
pokojnou lampou osvětlený sál. Děti v naší „hudebce“ mají zkrátka štěstí, že se mohou s Ale-
nou Borkovou a Ondřejem Sedlákem potkávat každý týden – mohou se od nich naučit moc.

Zvláštní poctu si zaslouží i moderátorka a korepetitorka Alena Borková I., která ne-
jen velice zasvěceně uváděla jednotlivé skladby, navíc ještě připravila pro děti malý testík 
o hudbě. Znalosti našich malých posluchačů ovšem předčily očekávání, a tak bylo nut-
né ceny pro vítěze, které věnovala Cukrárna u Zdubů, nakonec losovat.

„Domácí“ koncert se vydařil a  tento večer vlastně - tiše a ochotně - začaly šťastné 
a veselé Vánoce pro spokojené interprety a více než sto vděčných a hodně nadšených po-
sluchačů. Už teď se těším na další vystoupení našich kantorů.

Libuše Dražanová

petROf piANO tRiO zAHáJí NOVý ROk
Dvě třetiny světově proslulého Petrof piano tria netřeba Bítešákům představovat. Man-

žele Schulmeistrovy známe už dlouho – v sedmé sezóně vystoupila klavíristka Martina 
Schulmeisterová - Merunková na doporučení Českého hudebního fondu, v 10. a 11. se-
zóně jsme měli vzácnou příležitost slyšet Wihanovo kvarteto, v němž hrál sekund Jan 
Schulmeister. Violoncelista Kamil Žvak se představí našemu publiku poprvé.

Petrof piano trio vzniklo v roce 2009 z iniciativy houslisty Wihanova kvarteta Jana 
Schulmeistera. Ve stejném roce se soubor stal rezidenčním triem společnosti PETROF 

Učitelé Alena Borková, Ondřej Sedlák a Alena Bor-
ková ml. si publikum získali.  Foto: Otto Hasoň
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v Hradci Králové, nejznámějšího českého výrobce klavírů. Repertoár tria zahrnuje díla 
skladatelů raného klasicismu po impresionismus (Haydn, Mozart, Schumann, Brahms, 
Dvořák, Lalo, Fauré, Debussy, atd.). Soubor se také věnuje nastudování děl soudobých 
skladatelů, kteří obohacují jejich repertoár o skladby konce 20. století. 

Martina Schulmeisterová se narodila v roce 1978 v Havlíčkově Brodě. Hru na kla-
vír vystudovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na JAMU v Brně. Ve 
Velké Bíteši jsme ji slyšeli dvakrát. Perlou jejího prvního vystoupení byly Lisztovy Trans-
cendentální etudy. Podruhé u nás hrála o čtyři roky později, kdy představila mimo jiné 
díla Agnes Tyrellové, brněnské autorky 19. století. Od roku 2002 je pedagogem klavírní 
hry na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Jan Schulmeister se narodil v roce 1964 v Olomouci, vystudoval Konzervatoř P. J. 
Vejvanovského v Kroměříži ve třídě svého otce a AMU v Praze. Mistrovskou třídu Mni-
chovské vysoké hudební školy dokončil v roce 1992. Poté následovala řada mistrovských 
kurzů v Paříži, Hannoveru a Basileji. Od roku 1985 působí jako houslista ve Wihanově 
kvartetu, se kterým získal řadu mezinárodních ocenění. Je činný i pedagogicky na mis-
trovských kurzech v Anglii a USA. V roce 2007 realizoval spolu s manželkou CD s Ba-
chovými varhanními triovými sonátami (BWV 525 – 530) v transkripci pro housle a kla-
vír. Nahrávka v této úpravě je světovou premiérou.

Kamil Žvak (*1981) se začal hře na violoncello věnovat už v šesti letech pod vede-
ním Mgr. Zdeňky Pimkové. Dále pak pokračoval u stejné profesorky i na Konzervatoři 
P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Svá studia hudby pak zakončil na Akademii múzických 
umění v Praze ve třídě Prof. Miroslava Petráše.

Zahajme rok 2011 stylově s Petrof piano triem v úterý 4. ledna 2011 v 19 hodin 
v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Nabídnou nám Mozarta, Schumanna a Dvořáka – 
kdo by chtěl víc?

 Otto Hasoň

VáNOčNí VýzDOBA tROcHU JiNAk
V nedělní dopoledne 12. prosince se již potřetí 

sešla skupina zájemkyň o vazbu květin. Na pozvá-
ní paní Dražanové i tentokrát vedla kurz Japonka 
paní Tomoko Yamanaka, která letos také v Bíteši 
už dvakrát vedla výuku přípravy suši.

Ve výtvarné učebně ZUŠ   se tentokrát učily 
frekventantky pro ně méně obvyklou vánoční vazbu 
– bez chvojí a svíček. Základem byl věneček z pří-
rodního materiálu a umělé dekorativní předměty, 
květiny, z nichž některé se ženy naučily i vytvářet

z  látky. Zvládly techniku upevňování jednot-
livých prvků i  estetickou stránku výzdoby, a  tak 
se vám mohou alespoň částečně pochlubit výsled-
ky své práce.

Zora Krupičková
Radka Kolková se svým výtvorem.
 Foto: Otto Hasoň
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JAk Dál S kUltUROU V Bíteši?
Vážení občané,
Jako člen Rady města pověřený starostí o kulturu bych Vás chtěl informovat o před-

stavách nového vedení města v této oblasti.
Podpora zájmových organizací a  sdružení je naší prioritou. Aby Velká Bíteš vy-

užila svého potenciálu a aktivit místních lidí naplno, chceme se zaměřit především 
na tři věci:

1. Transparentní financování. Vytvoříme transparentní pravidla, podle kterých budou 
spolkům a organizacím přidělovány prostředky. Při přidělování dotací budeme zohledňo-
vat zejména množství a kvalitu uspořádaných akcí, množství prostředků shromážděných 
z členských příspěvků a darů, počet návštěvníků akcí či propagaci města.

2. Změnu fungování Informačního centra a klubu kultury. Prioritou je v tomto smy-
slu kvalitnější koordinace činnosti Informačního centra a klubu kultury se spolky. Chce-
me, aby Infocentrum poskytlo všem, kdo ve svém volném čase něco dělají pro druhé, 
opravdové zázemí. Znamená to, že již nebude jen otázkou spolků, aby o  svých akcích 
informovaly, ale Infocentrum bude aktivně zjišťovat termíny konání akcí. Dále poskyt-
ne zdarma servis v podobě výlepu plakátů, uveřejňování pozvánek, případný předprodej 
nebo distribuci lístků a podobné služby.

3. Kvalitnější propagaci akcí. V Bíteši je velmi bohatý kulturní život – z vlast-
ní zkušenosti vím, že je podstatně živější, než je ve městech naší velikosti obvyklé. 
Není proto zapotřebí vymýšlet velký počet nových aktivit, ale spíše se zaměřit na 
lepší zviditelnění těch stávajících, abychom nemuseli akce rušit, popřípadě aby ne-
kolidovaly termíny.

V radě města má kulturní oblast velkou podporu. Rozhodli jsme se proto obnovit 
činnost Kulturní komise. Mám velkou radost, že pod vedením Marcely Doubkové již tato 
komise funguje a přináší cenné podněty. Díky její aktivitě Rada města rozhodla o prv-
ních dvou drobných vylepšeních pro občany:

•	 Zajistíme	reprízy	vysílání	zpráv	městského	rozhlasu	i v 18	hodin	(za	použití	zázna-
mového zařízení). To proto, aby si rozhlas mohli poslechnout i ti, kdo dojíždějí do 
práce do Brna, Jihlavy či jinam a vracejí se domů později.

•	 Umístíme	nové	výlepové	plochy	v následujících	 lokalitách:	Návrší,	Tyršova	 (u	dět-
ského hřiště), Chobůtky, Vlkovská. O tyto výlepové plochy bude následně pečovat 
Informační centrum a občané tak budou mít blíže k informacím.

Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru. To řekl Leonardo da Vinci. Proto chci 
upřímně poděkovat všem, kdo o společenský život ve městě pečují. Zejména pak těm, 
kdo ve svém volném čase organizují činnosti pro děti a mládež. Je štěstí pro Bíteš, že 
máme desítky obětavých lidí, kteří vytvářejí dobrého ducha našeho města.

Mgr. Ladislav Koubek
tel. 777 668 473, l.koubek@gmail.com
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pODzimNí Akce pROSAtíŇáků
O líném Honzovi…

Stejně jako každý rok 
jsme se rozhodli, že vyrazí-
me na podzimní víkendovou 
akci. Letos se nám nabídla 
možnost tento víkend strávit 
v klubovně junáků v Chotě-
boři. Sice to bylo trošku ji-
nam než jsme jezdívali, ale 
protože jsme chtěli prožít po-
klidný víkend v novém pro-
středí a snížit náklady na ví-
kendovku, tuto nabídku jsme 
využili.

Vyrazili jsme v pátek odpo-
ledne od jídelny bítešské ško-

ly, ale počasí nám bohužel nepřálo a nemohli jsme si užít procházku na vlakové nádra-
ží. Cestu tam jsme si zkrátili autobusem. Ve vlaku jsme si povídali a  těšili jsme se na 
víkend, na hry, písničky u kytary, ale vytrhl nás z toho mladík, který nastoupil k nám 
do vagónu. Přisedl si za námi a představil se nám jako Honza a že prý jede do Chotě-
bořského království. To nás zaujalo, protože jsme měli stejnou cestu. Řekl nám, že plní 
úkoly, co mu zadal král, aby dokázal že je dost odvážný na to, aby zabil draka a získal 
princeznu. Jeden úkol již splnil, když získal jazyk brněnského krokodýla, ale ještě mu 
zbývalo získat vlasy Dědy Vševědy, zlatá jablka a živou vodu. Nabídl se, že když mu po-
můžeme, tak se přimluví u krále, aby nás nechal na hradě. Samozřejmě jsme souhlasili 
a cestovali již společně.

Po dlouhé cestě jsme dorazili do království a šli společně s Honzou za králem a krá-
lovnou. Ti nás vřele přivítali a díky Honzovi jsme mohli zůstat ubytováni na hradě. Hrad-
ní kuchyně nám připravila vynikající večeři a my se mohli odebrat ke spánku, abychom 
nabrali síly do nového dne.

Ráno nás hradní stráž vzala na čerstvý vzduch, protáhli jsme se a roztáhli si hrudní 
košíčky. Po snídani jsme chvíli relaxovali. Během toho poflakování za námi přišli tři tu-
láci – Dlouhý, Široký a Bystrozraký, že prý chodí od království ke království a nabízejí 
svoje služby. To se nám velice hodilo, protože by nám mohli pomoci při plnění úkolů 
pro Honzu. Jakmile se slunce dotklo královských věží a nám slehl vynikající oběd, roz-
dělili jsme se do skupinek a s doprovodem našich pomocníků jsme se vydali na místa, 
které nám určil Bystrozraký, když pohlédl svým ostrým zrakem do dálek. Děd Vševěd 
bohužel nespal, a proto jsme mu nemohli vytrhnout jeho vlasy, ale naštěstí si Bystrozra-
ký všiml zašifrované písničky na uspání a my jsme mohli uspat Dědu Vševěda a vytrh-
nout mu několik jeho vlasů. Zlatá jablka chránili krásní, ale nebezpeční ptáci Ohniváci, 
kteří nám je nechtěli vydat. My jsme však zkušení v přelstívání a jablka jsme získali. Ži-
vou vodu jsme také našli, ale neměli jsme žádnou nádobu, a proto byl nápomocen Širo-
ký a vodu jsme nalili do jeho velkého břicha.

Při snídani. Foto: Archiv tábora Prosatín
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Když jsme měli splněné všechny úkoly, vrátili jsme se celí promrzlí do hradu a pře-
dali Honzovi všechny získané předměty. Honza spěchal za králem a živou vodu, zlatá ja-
blka a vlasy Děda Vševědy předal. Král uznal, že jsme dostatečně odvážní, abychom se 
mohli vydat na draka a zachránit princeznu. Dal nám na pomoc i meče a radu, že meče 
je nejlépe potáhnout mladou dračí kůži. Kůži jsme získali z dráčků, kteří střežili velkého 
a strašlivého trojhlavého draka. Potáhli jsme tedy meče mladou dračí kůží a nebojácně 
jsme vklouzli do dračí sluje. Během několika minut byl drak mrtev a princezna zachrá-
něna. Plni radosti, že jsme to dokázali, vrátili jsme se do hradu, kde nás již očekával král 
s královnou. Při pohledu na to rodinné setkání po tak dlouhé době některým z nás vy-
tryskly slzy do očí. Jak král slíbil, princeznu a půlku království dal Honzovi. Ten večer 
byla velkolepá hostina, kde se jedlo, pilo, tančilo a veselilo. Všichni jsme se náramně ba-
vili, ale už nastal čas, abychom se odebrali do komnat.

Ráno nás hradní stráž opět vzala na čerstvý vzduch a my se mohli po náročném dnu po-
řádně protáhnout. Král nám jako odměnu za pomoc Honzovi předal sladkou odměnu a čestné 
uznání, které nás opravňuje přisednout ke královskému stolu kdykoliv a kdekoliv. Po vynikají-
cím královském obědě jsme se rozloučili s Honzou a královskou rodinou a vydali se na cestu 
domů, kde už na nás čekali rodiče a my jsme jim mohli povyprávět, co jsme všechno prožili.

Ondra Blaha za kolektiv LT Prosatín

Pan Tomáš Smutný poskytl redakci Zpravodaje závěrečnou část svých vzpomínek. Tento-
krát vypráví, jak prožíval konec války v Brně a především pak ve Velké Bíteši.

VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNéHO

DoMa VE VElKé BíTEŠI - RoK 1945

1. JEŠTĚ NA SKOK V BRNĚ
Několika vzpomínkami, které se mi ještě v mysli uchovaly, se vrátím do roku 1944 

a 1945. Po návratu z Berlína jsem dále pokračoval ve studiu.
Na válečném poli již byla převaha na straně spojenců. Na východní frontě Rudá armá-

da vytlačovala Němce z dobytých území. Na západní frontě se spojenecká vojska vylodila 
ve Francii na pobřeží Normandie a později též na jihu v Itálii. Ve vzduchu mělo již drti-
vou převahu spojenecké letectvo a takřka denními nálety ničilo pozemní cíle v Německu. 
Postupně i v Brně byl vyhlašován předstupeň leteckého poplachu.

Když jsme měli školu odpoledne, dopoledne jsme bedlivě poslouchali rozhlas, hlavně 
mezi 9.-11. hodinou, kdy bylo zvláštní zpravodajství o vzdušné situaci nad naším územím. 
Americká letadla po dobytí části Itálie nalétávala od jihu přes Korutany, Štýrsko, Dolní Ra-
kousy, Vídeň přes Moravu až na Polsko.

V té době jsem jeden nálet zažil přímo v Brně na Lichtenauerově ulici č. 14, kde jsem 
bydlel u paní Dostálové. Až když začaly padat bomby a  jedna spadla velmi blízko, jsem 
úprkem utíkal do sklepa. Tehdy bylo v některých částech města zničeno více domů. Byl 
to relativně největší nálet, který jsem v Brně zažil. Trval snad jen několik minut. Porovná-
ní s Berlínem není vůbec možné. Snad jen ranní rosa proti krupobití.

V dolní části ulice Veveří byla redakce a  tiskárna Moravských novin. To jsem denně 
v podvečerních hodinách tam stával ve frontě na čerstvý výtisk novin. Ten ještě silně vo-



Leden 2011 29

něl tiskařskou černí. Noviny se prodávaly v podjezdu po pravé straně u okýnka. Hlavním 
zájmem bylo pochopitelně zpravodajství z fronty. Zajímavé bylo, jak se elasticky a pružně 
„vyrovnávala“ fronta. Nikde slova o ústupu.

Doma v Bíteši jsem měl na stěně v kuchyni velkou mapu Evropy a na ní špendlíky 
a červenou bavlnkou vyznačenou měnící se linii východního bojiště.

V Brně tu dobu bylo velké množství německých vojáků. Bylo zde také několik zvláště 
upravených vojenských lazaretů. S blížící se frontou přibývalo i německých uprchlíků, kte-
ří opouštěli východní území před postupující sovětskou armádou a hledali u nás prozatím-
ní útočiště. Když jsme šli třeba do kina, tak to bylo většinou obsazeno německými vojáky.

Vzpomínám, že o prázdninách v roce 1944 jsme jednoho dne jeli s kočím Metudem 
Rousem se žebřiňákem na Královky pro obilí – tuším, že oves. Bylo krásné letní počasí, 
sem tam nějaký mráček, jinak modrá obloha. Byli jsme na vlkovské silnici, poblíž dnešní 
továrny PBS, asi v místech, kde se silnice točí vpravo a mírně spadá k rybníku Skříňka.

I přes drkotání vozu a klapot koňských kopyt k nám doléhá divné bručení. Zastavujeme. 
Nyní jasně slyšíme kdesi na obloze hukot motorů letadel. Vysoko na obloze, od nás smě-
rem na Křoví, spatřujeme skupiny třpytivých bodů, jak majestátně plují oblohou a kolem 
nich ještě menší body, avšak rychleji se pohybující. Jsou to asi doprovodná letadla, chrá-
nící bombardéry. Nedlouho potom je slyšet hukot dopadajících bomb. Tehdy byla bom-
bardovaná Líšeň, kde byla letecká továrna, a snad i Kuřim. Bylo to 25. srpna 1944. (Bližší 
viz knížka Tunely pro Messerschmidty, autor Vladimír Ustohal str. 123.)

Stále častěji se objevovala i  jednotlivá letadla, zvláště výzvědná a pozorovací. Jednou 
jsem se vracel z Královek. Když jsem byl na polní cestě, po které se nyní chodí z továrny, 
(spojuje vlkovskou a bítýšskou silnici do Lánic), tak se z ničeho nic nade mnou směrem 
od Osové Bítýšky objevil nízkoletící dvoutrupý letoun s americkými výsostnými znaky.

Tam, kde byly železniční tratě, se často objevovali tzv. „kotlaři“. Byli to hloubkoví let-
ci, kteří střemhlav útočili zvláště na lokomotivy.

Uplynuly prázdniny a nastoupil jsem do čtvrtého ročníku. Stále více a více na všechno oby-
vatelstvo doléhal tlak blížící se fronty. Tím více se měnily podmínky, ve kterých jsme žili. Ve 
škole jsme již věděli, že ročník normálně neukončíme. Připravovaly se výjimečné maturity. Ty 
nastaly 29. ledna 1945. Vím, že probíhaly ve třídě na několika místech. Více mně neutkvělo 
v paměti. Po maturitě jsme si s několika kamarády dali oběd v restauraci na Veveří, vlastně již za 
rohem pod budovou tehdejšího starého divadla, které bylo později poškozeno bombardováním.

Po předčasném ukončení školy jsme byli nasazeni na zákopové a opevňovací práce pří-
mo v Brně. Vzpomínám, že jsme kopali protitankový příkop na výpadovce z Brna přímo 
na Olomouc. Bylo to pod kopcem po pravé straně mezi domy. Dále jsme pracovali na pe-
riferii Žabovřesk. Delší dobu jsme budovali opevnění v parku na Špilberku a později na 
Žlutém kopci. To jsem do Brna dojížděl již z Bíteše. Jelikož byl autobus mnohdy přepl-
něný, tak jsem mnohokrát s Fanoušem Pečínkou cestoval na jeho střeše nebo na žebříčku, 
který byl umístěn vzadu na karoserii. V Brně u pátého nástupiště jsme museli rychle se-
skočit, aby nás řidič neuviděl.

Když tak jednou po ránu vystupujeme z tramvaje na Úvozu a v hloučku jdeme po chod-
níku na Žlutý kopec, v tom těsně před nás spadla cihla. Když zvednu hlavu, vidím v okně 
ve třetím či čtvrtém patře několik výrostků Hitlerjugend. Ti vylomili cihlu z římsy a vrh-
li ji mezi nás. Jako jediný jsem na ně začal řvát nevybíravými slovy. Ihned zmizeli z oken. 
Kdyby někdo z nás byl zasažen do hlavy, nepřežil by. Byla to otázka jednoho kroku…

(pokračování)
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FARNOST

fARNOSt Velká Bíteš iNfORmUJe
Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. 1. 2011 bohoslužby v 8 a v 9.30 hodin

Novoroční koncert Bítešské scholy 2.1. 2011 v kostele v 16 hodin – výtěžek z dobro-
volného vstupného je určen na opravu fasády kostela

Tříkrálový varhanní koncert sólistky Petry Kujalové 9. ledna 2011 v kostele v 15 hodin

Kolem svátku Tří králů budou chodit tradičně koledníci se sbírkou na Charitu. Výtěžek 
ze sbírky podpoří dle potřeby různé projekty jako je např. Charitní ošetřovatelská služba – 
poskytuje odbornou zdravotní péči lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního po-
stižení nejsou soběstační
Domácí hospicová péče – terénní služba poskytující pomoc umírajícím lidem v jejich do-
mácím prostředí a spoustu dalších projektů, které pomáhají lidem v nouzi.

OCHRANA OBYVATEL

Bítešští HASiči BilANcOVAli
Svoji celoroční činnost zhod-

notili na 138. výroční valné hro-
madě 12. 12. 2010. Sbor má 
42  členů, z  nichž je 19 zařa-
zeno do „výjezdové“ jednotky 
SDH obce. Čtyři členové pra-
cují ve vyšších orgánech ha-
sičstva. Jednotka byla povolá-
na k 16 zásahům a 6 cvičením. 
Nedílnou součástí práce hasi-
čů je údržba mobilní požární 
techniky. Díky zvýšenému úsilí 
a pečlivosti při údržbě je tech-
nika, byť už starší, schopná akce 

celých 24 hodin denně. Dále pečujeme o přidělené prostory na požární stanici v I. patře 
a v garážích – úklid. Velkou část pracovního času členů jednotky tvoří odborná přípra-
va. V průběhu roku jsme prováděli školení: řidičů, strojníků, výcvik s motorovou pilou, 
vyprošťování osob z havarovaných vozidel a první pomoc a další důležitá školení, která 
potřebujeme k naší činnosti. Veškerá školení jsou prováděna s pomocí příslušníků HZS 
Velká Bíteš. Na základě nového obsahového zaměření požární prevence a z toho plynou-

Poslední schůze konaná v tomto roce.
Foto: Lenka Plechatá
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cích úkolů stanovených ústřední odbornou radou prevence v oblasti ochrany obyvatelstva 
pro mimořádné situace, bylo provedeno 28 školení občanů – 47 hodin. Nechceme mít 
jen nataženou ruku pro podporu, ale snažíme se na svoji činnost, která je službou ob-
čanům města, získat finanční prostředky i jinak – pořádali jsme vánoční zabíjačku, veli-
konoční sběr železného šrotu, pálení čarodějnic, hodovou zábavu. Hledáme sponzory na 
výzbroj, výstroj a odbornou přípravu. Činnost ve sboru není však jen práce, ale i spole-
čenský (spolkový) život. Slavili jsme významné životní jubilea, navštívili jsme přestárlé 
bratry hasiče a na poslední cestě jsme doprovodili 2 naše členy. V průběhu měsíce října 
byly dány do provozu internetové stránky SDH Velká Bíteš - www.velkabites.prodh.cz/
sdh. Informují o historii sboru a aktuálním dění. Představují zásahovou techniku, kte-
rou má sbor v užívání. Dále podává informace o  spolkovém životě, výcviku, zásazích, 
sponzorech. Stránky budou průběžně aktualizovány. Nemalou starostí výboru je klesající 
členská základna a stárnutí členů sboru. V letošním roce byl problém obsadit soutěžní 
družstvo do okrskové soutěže. Většina aktivních členů jednotky pracuje v nepřetržitém 
provozu mimo Velkou Bíteš a začíná být problémem obsazení výjezdu. Hledáme mladé 
aktivní lidi se zájmem o pomoc „bližnímu v nouzi“. Děkuji všem členům za jejich ne-
ziskovou činnost a přeji jim mnoho úspěchů v nelehkém roce 2011.

David Dvořáček, DiS.
Velitel družstva – zástupce velitele jednotky SDH Velká Bíteš

NáBOR HASičů
Jednotka dobrovolných hasičů z Velké Bíteše, která vyjíždí k zá-

sahům společně s profesionálními hasiči v první linii, rozšiřuje své 
řady a pořádá nábor nováčků. Zájemci s ochotou a nadšením po-
máhat druhým mohou volat na telefonní číslo 607546143 nebo  
hasicivelkabites@seznam.cz. Podmínkou přijetí je plnoletost.

pODěkOVáNí
Svaz zdravotně postižených (SPCCH) děkuje všem, kteří se podíleli na předvánoč-

ní výstavě. Poděkování patří především paní Juřičkové za medové perníčky, které se těší 
velké oblibě. Dále paní Prokešové, Stromecké, Frantové, Brychtové, Karmazínové, Do-
movu důchodců, Dětskému středisku Březejc a všem ostatním, kteří přinesli své výrobky.

Děkujeme a věříme, že příští rok bude výstava 26. 11 . – 4. 12. 2011 stejně úspěšná.
Dále nám dovolte poděkovat všem sponzorům, kteří nám v průběhu roku 2010 při-

spěli finančními částkami: MěÚ Velká Bíteš, OÚ Osová Bítýška, OÚ Vlkov, Slámovo 
uzenářství, Jeřábkova pekárna, BDS Velká Bíteš. Děkujeme tímto všem, kteří nám po-
mohli k úspěšnému zajištění všech akcí, které pořádáme.

Výbor SPCCH
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SpONzOROVáNí SBORU DOBROVOlNýcH HASičů
Hasiči letos dostali jako sponzorský 

dar přetlakový ventilátor. Zajímá vás 
od koho a proč? Na to jsem se zeptala 
majitele firmy Moravskoslezská  s. r. o. 
Brno, která podporuje právě naše bí-
tešské hasiče.

Prosím o představení vaší firmy. 
Čím vším se zabýváte?

Naše společnost se zabývá zejmé-
na nonstop asistencí pro motoristy, 
což jsou zejména odtahy vozidel od 
malých motocyklů přes osobní au-
tomobily až po kamionové soupravy.

Provozujeme i autoservis a autopůj-
čovnu, abychom dokázali motoristům 
pomoci i o sobotách, nedělích a v noci, 
když je jeho vozidlo z nějakého důvo-
du nepojízdné.

Co bylo impulsem, že jste se rozhodli sponzorovat právě bítešské hasiče?
Spolupráce s bítešskými hasiči začala pozvolna a nenápadně tím, že jsme se s nimi 

setkávali u dopravních nehod, souběžně s tím se jeden z našich zaměstnanců ze střediska 
Velká Bíteš stal členem sboru dobrovolných hasičů. Bítešská jednotka nám nabídla účast 
na zdravotnickém školení pro naše zaměstnance, začali jsme společně jezdit na akce jako 
jsou dětské dny, předváděcí akce záchranář-hasič-vyproštění-odtah a z  takového přátel-
ství logicky vyplývají i zpočátku malé dárečky, které časem mohou vyústit v dárky větší.

Kdy vaše spolupráce začala?
Myslím, že někdy na přelomu let 2007/2008.

Jaká je forma vaší spolupráce?
Jak jsem již výše popsal, jedná se o vzájemnou výpomoc, ze strany hasičů o meto-

dickou pomoc a z naší strany o sponzorské dary, zaměřené vždy na konkrétní potřeby 
zkvalitnění výbavy SDH. Např. náš loňský „Ježíšek“ (plovoucí čerpadlo) byl letos pou-
žit při jarních povodních ve Vidoníně, kdy profesionální jednotka zasahovala v jiné ob-
lasti a SDH právě v této obci.

Jak se vyvíjí vaše spolupráce a v čem je výhodná?
Spolupráce se každoročně zlepšuje, potkáváme se častěji při různých akcích a sa-

mozřejmě i při dopravních nehodách. SDH nám pomáhá metodicky a někdy i za-
půjčením techniky s obsluhou na předváděcí akce pořádané námi a  samozřejmě to 
platí i obráceně.

Přetlakový ventilátor.  Foto: Lenka Plechatá
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Letos jste zdejším hasičům předali přetlakový ventilátor. Jaké je jeho využítí?
Jedná se o  výkonné zařízení, které v  případě požáru budovy dokáže odsávat kouř 

a dým z postižených prostor a zároveň zkrápět tyto prostory, čímž se výrazně zlepší zása-
hový prostor pro hasiče a ostatní osoby v zasažených prostorách.

Byli jste také velmi nápomocni při letošních povodních. Jak tato spolupráce pro-
bíhala?

Letos jsme ve spolupráci s SDH a městem Velká Bíteš spoluorganizovali sbírku po-
třebných věcí pro oblasti postižené letošními povodněmi včetně zapůjčení našeho vozi-
dla s řidičem k přepravě těchto věcí do postižených oblastí.

Hodláte podporovat i jiné subjekty?
Samozřejmě podporujeme i jiné subjekty v sídle naší společnosti, a to ve městě Brně.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Plechatá

Informační centrum a Klub kultury

z čiNNOSti SVAzU DiABetiků V ROce 2010
Územní organizace Svazu diabetiků Velká Bíteš sdružuje diabetiky z  Velké Bíteše 

a přilehlých obcí. Úkolem organizace je nejen tyto postižené občany sdružovat, ale hlav-
ně jim pomáhat. Proto jsou seznamování s novými metodami léčení nemoci zvané dia-
betes mellitus (cukrovka) prostřednictvím odborných přednášek, zúčastňují se rekondič-
ních pobytů v lázních, kulturních a dalších akcí.

V tomto článku nelze všechny akce prezentovat, proto uvádím jen ty nejdůležitější z roku 
2010. V měsíci březnu nás Mgr. Richterová z lékárny U tří sloupů seznámila s novými léky 
na léčení cukrovky. Každý rok koncem května jezdí naši členové do lázní. Tentokrát se 18 
našich členů zúčastnilo sedmidenní rekondice s léčivými procedurami v Lázních Poděbrady. 
Podle hodnocení účastníků se pobyt všem velmi líbil, a proto již dnes máme přeobjednán 
pobyt v roce 2011 v Luhačovicích. V červnu se uskutečnila přednáška lékaře o diabetic-
kých problémech a jejich léčení. Velkým přínosem pro zdraví našich členů byla přednáška 
o dietním stravování diabetiků s vařením a ochutnávkou dietních pokrmů. Za to vděčíme 
a děkujeme pracovníkům SOŠ Jana Tiryae Bc. Pecinové Ludmile, Bc. Kratochvílovi a je-
jich žákům. Přítomným členům se akce velmi líbila, a proto máme již v plánu na rok 2011 
její opakování. V listopadu se 15 našich členů zúčastnilo Pochodu proti diabetu. Na závěr 
roku se scházíme na přátelském posezení s výměnou zkušeností s léčením naší choroby.

Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří podporují naši činnost a  to: 
Městský úřad Velká Bíteš, Obecní úřad Osová Bítýška, Obecní úřad Krokočín, Lé-
karna U tří sloupů, Sport bar Klíma, Bytový textil Réman, Potraviny Janda, Restau-
race u  Raušů, Drogerie Ráčková, Jeřábkova pekárna, Turbocar Fiker, Slovnaft Šte-
fek, Květiny Drlíčková.

Mgr. Josef Pavlištík, předseda ÚOSD
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 30. listopadu 2010 oslavila své 99. na-
rozeniny paní Marie Antlová. Redakce Zpravo-
daje a Klub kultury přeje jubilantce hodně ži-
votního elánu, kterého má stále na rozdávání 
a také pevné zdraví.

SPORT
Vii. ROčNík tURNAJe V SálOVÉ kOpANÉ O pUtOVNí 
pOHáR tJ

K  oblíbeným sportům pat-
ří sálová kopaná, která i  ve Vel-
ké Bíteši má stále svoje příznivce.

V  naší tělovýchovné jednotě 
Spartak se v současné době schází 
několik družstev „sálovkářů“. Aby 
si mohli změřit v tomto sportu své 
síly, pořádáme na jaře a na pod-
zim turnaj.

Dne 27. listopadu se sešlo ve 
sportovní hale TJ 6 družstev. Po 
rozlosování Zdeněk Šilhan sezná-
mil hráče s pravidly turnaje. Popřáli 
jsme jim hodně úspěchů při jejich 

sportovním zápolení v duchu fair-play a turnaj mohl začít.
Jednotlivá utkání řídil vždy hráč z mužstva, které před tím prohrálo. Hrálo se systémem 

„každý s každým“. Přehled výsledků utkání pečlivě zapisoval Zdeněk Šilhan, který také na-
stoupil za družstvo „V pátek 8.30“. Dalšími soupeři byla družstva SQUADRA AZZURA, 
AC, FLAMENGO, „LEPŠÍ TO NEBUDE“ A „SHNILé KACHNY“. Po urputných bo-
jích, kdy nescházela dramatičnost, bojovnost s touhou po vítězství, zvítězilo nakonec druž-
stvo „SHNILé KACHNY“. Obhájili tak vítězství z  loňského roku, kdy nastoupili jako 
VANEČTÍ KAČEŘI“. Jako družstvo „SHNILé KACHNY“ nastoupili v  sestavě Buchta 
M., Hemala R., Loup O., Malý P., Pohl J. a Škorpík M.

Na druhém místě se umístilo družstvo FLAMENGO s hráči Císař M., Čech M., Fi-
ker L., Klusák M., Pokorný M. a Sýkora L.

Vítězové.  Foto: Lenka Plechatá
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Třetí místo obsadili hráči z družstva „V pátek 8.30“ ve složení Batelka S., Dvořák T., 
Hudec M., Hykl J., Navrátil L., Šilhan Z. a Vavřina M. Z tohoto družstva byl také vy-
hlášen nejlepší střelec turnaje, který nastřílel nejvíce branek. Stal se jím Tomáš Dvořák.

Po vyhlášení konečného pořadí byly prvním třem družstvům předány diplomy, pohá-
ry a ceny, které do turnaje věnovali tito sponzoři: Sportbar Klíma, Lékarna U tří sloupů 
a náš tradiční sponzor s oblíbenými „Maxi rohlíky a ozdobným koláčem“ pro nejlepšího 
střelce – Jeřábkova pekárna. Touto cestou jim děkujeme. Zároveň mi dovolte, abych po-
děkovala všem sponzorům, kteří v průběhu roku 2010 přispěli do turnajů a akcí pořáda-
ných naší tělovýchovnou jednotou Spartak věcnými dary.

Současně patří poděkování všem hráčům za kvalitní sportovní výkony a pořadatelům 
za zdárný průběh turnaje.

S pozváním na zimní turnaj, který plánujeme na únor 2011, byl turnaj ukončen. (přes-
ný termín bude uveden na našich webových stránkách www.tjsp.cz).

Milí přátelé, sportovní fanoušci, sportovci. Dovolte mi, abych jménem TJ Spartak Vám 
popřála do Nového roku 2011 mnoho štěstí, zdraví a sportovních i osobních úspěchů.

Hana Holíková
za TJ Spartak

VáNOčNí AkADemie
V pátek dne 10. prosince se 

v hale TJ Spartak konala již tra-
diční Vánoční akademie, o kterou 
je vždy velký zájem. O tom svědčí 
plná hala návštěvníků. Akademie 
se zúčastnili nejen rodiče účinku-
jících, kteří se přišli podívat na své 
ratolesti, ale i spoustu dalších, kte-
ří se přišli jen tak potěšit. Každý 
pozoroval se zatajeným dechem 
a s úsměvem na rtech, neboť na-
cvičit vystoupení i s těmi nejmen-

šími není opravdu jednoduché, a přesto se vše vydařilo na jedničku. Všichni účinkující byli 
skvěle sehraní a měli vše pilně nacvičeno.

Na akademii vystupovaly soubory od těch nejmenších po dospělé. Vystupovalo zde 
160 účinkujících. Představily se nám tyto oddíly: DDM Náměšť nad Oslavou, Mažoret-
ky Lažánky a TJ Spartak.

Po skončení akademie odcházel každý spokojen. Účinkující obdrželi dárkové balíčky 
a byli rádi, že vše dobře zvládli. Hosté byli mile překvapeni jejich vystoupením.

Poděkování patří též potravinám Kučera a Jeřábkově pekárně, kteří přispěli na dárko-
vé balíčky.

Na akademii byly předány DDM Náměšť n. Oslavou a mažoretkám z Lažánek pohá-
ry za dlouhodobou spolupráci. Poháry věnovala firma Mihal.

Lenka Plechatá
Informační centrum a Klub kultury

Z vystoupení. Foto: Lenka Plechatá
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OSTATNÍ
pODěkOVáNí HASičSkÉmU SBORU Velká Bíteš

Zimní „nadílka“ velmi potěší děti, méně už 
nás dospělé. Na začátku prosince nám sníh po-
kryl krajinu, vozovky i  střechy domů. Bohužel 
s teplejším počasím přišla i obleva a vrstvy napa-
daného sněhu začaly pracovat. Na střeše budovy 
základní školy se začaly dělat nepříjemné převisy, 
které byly nejvíce patrné nad vchodem do školy.

Ráda bych touto cestou veřejně poděko-
vala bítešskému hasičskému sboru, který nám 
7. prosince odstraňoval na střeše nebezpečný 
převis. Děkuji za perfektně a profesionálně pro-
vedenou práci, ochotu a vlídnost při telefonic-
kém nahlašování a  rychlost, s  jakou byl daný 
problém řešen.

Považte sami, od nahlášení události na cen-
trále po příjezd hasičského sboru uplynuly pou-
hé 3 minuty.

Závěrem bych celou akci ohodnotila slovy: „Velká Bíteš je v dobrých rukou.“

Mgr. Blanka Gaizurová
ředitelka ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116

HiStORickÉ NOViNkY z Bíteše A OkOlí
Čerstvé novinky z historie Velké Bíteše a jejího okolí přináší ostatně už jako každý rok 

vlastivědný sborník Západní Morava. Letošní čtrnáctý ročník je ke zdejšímu regionu ob-
zvlášť pozorný. Ze 180 stran svazku mu věnuje hned celou třetinu!

A co by místního čtenáře mohlo v pestrém obsahu zaujmout? Například jak se později 
proslulý člen hraběcí kapely potýkal s nevraživostí bítešských měšťanů i vlastní morálkou. 
A nebo jak známý tasovský spisovatel Jakub Deml stačil v zájmu bítešské sokolovny urazit 
nejen jednotu orelskou, ale i celé Slovensko. Příběh bítešského kantora Václava Jiřího Du-
síka vypráví Petr Hlaváček, soudní při svárlivého básníka a bítešských Orlů líčí článek Ivy 
Mrázkové. Zájemcům o dějiny Osové Bítýšky a Vlkova zřejmě neuniknou užitečné výta-
hy Jana Zduby z dochovaných register osovského panství, která pro léta 1548-1638 zazna-
menávají řadu právních deliktů a především majitelů zdejších gruntů. Ke snadnému ma-
pování oblíbené „historie domů“ jim totiž pomohou autorem zpracované rejstříky jmen 
i dnešních čísel popisných.

Na jeden svazek a jeden region bezesporu solidní příděl informací. A kdo by se v ob-
sahu 14. ročníku nechtěl porozhlédnout o kousek dál (Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, 
Bystřice nad Pernštejnem, Jaroměřice nad Rokytnou), může jeho výběrovou četbu uzavřít 
výroční zprávou o činnosti bítešského muzea.

Tato kniha je v prodeji v Informačním centru na Masarykově náměstí 5.

Za redakci sborníku Martin Štindl

Zásah hasičů. Foto: Archiv školy
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Neděle 9. ledna v 19.30 hodin
KÁJíNEK
Akční thriller Petra Jákla. Hrají K. Lav-
roněnko, T. Vilhemová, M. a V. Dlouhý, 
A. Bendová a další.
Premiéra 118 minut. Vhodné od 15 let.
Vstupné 69 Kč.

Neděle 16. ledna v 19.30 hodin
BaSTaRDI
Příběh z prostředí zvláštní školy.
Hrají L. Potměšil, J. Přeučil, A. Hemala.
Hudba raper Rytmus.
Premiéra 100 minut. Vhodné od 12 let.
Vstupné 69 Kč.

Neděle 23. ledna v 19.30 hodin
HaBERMaNNŮV MlÝN
Ve válce nevinní umírají první. Režie J. Herz.
Hrají K. Roden, A. Hryc, O. Kaiser, J. Hru-
šínský.
Premiéra 104 minut. Vhodné od 12 let.
Vstupné 69 Kč.

Neděle 30. ledna v 15 hodin
ČaRoDĚJNé PoHÁDKy
Zvířátka a Petrovští, Tajemný kocourek,
Krtek na poušti, Jak štěňátko chtělo pejsky, 
Člověk neandrtálský.
Premiéra 65 minut. Mládeži přístupno.
Vstupné 39 Kč.

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ

leDeN 2011

Místo pro Vaši reklamu
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Místo pro Vaši reklamu
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Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše,
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš 

Vám nyní nabízí tyto knihy s 50 % slevou.

almanach Velké Bíteše 250 Kč 125 Kč 

Bítešský okres 244 Kč 122 Kč Dějiny města Velké Byteše 300 Kč 150 Kč
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Informační centrum a Klub kultury 
města Velké Bíteše Vám přeje do 
Nového roku hodně štěstí, zdraví 

a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů.

V roce 2011 Vás srdečně zveme na tyto a mnohé další akce:

PlESoVÁ SEZÓNa
BRoNZoVé TaNEČNí KURZy PRo PoKRoČIlé

VÝSTaVy
DĚTSKÝ KaRNEVal

 BESEDy
MlaDé BíTEŠSKo

 DIVaDElNí PŘEDSTaVENí
 VíTÁNí JaRa Na ŠMElcoVNĚ
oDPolEDNE S DEcHoVKoU

 KRÁloVNIČKy
VElKoBíTEŠSKÁ PoUť

lETNí KINo BRaTŘí ČaDíKŮ
 KoNcERTy

TRaDIČNí BíTEŠSKé HoDy
 MaRTINSKÝ PRŮVoD SVĚTÝlEK

 DĚTSKÁ DIVaDElNí PŘEDSTaVENí
 Na BíTEŠSKéM JaRMaRKU

MIKUlÁŠSKÁ NaDílKa
 BíTEŠSKé VÁNoČNí TRHy

Více informací můžete získat v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, 
Velká Bíteš nebo na telefonním čísle: 566 532 025.


