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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem popřál vše nejlepší do nového roku 
2012, úspěchy v osobním i profesním životě a zejména pak pevné 
zdraví Vám a Vašim blízkým.

Ing. Milan Vlček
starosta
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ZVEME VÁS
Celý leden v otvírací době Kreative Café
VÝSTAVA OBRAZŮ MARKÉTY BABKOVÉ
Společným námětem děl je panenka. K obrazům jsou přiloženy i skici, autorka poskytla také 
deník o průběhu maleb. jsou v něm zaznamenány pocity, jimiž během tvorby procházela  
a které tak ovlivňovaly jednotlivé obrazy.
Kreative Café, Hrnčířská 121

Celý leden v otvírací době městského muzea
VÝSTAVA POZNEJTE SVŮJ REGION
menší výstavní sál městského muzea, masarykovo náměstí 5

Každou středu v měsíci lednu 2012 od 9.30 hodin
MATEřSKÉ CENTRuM BíTEšÁčEK
v prostorách solné jeskyně

Úterý dne 3. ledna 2012 v 19.00 hodin
KONCERT KORNGOLD QuARTET
Kulturní dům, vlkovská 482
organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Neděle dne 8. ledna 2012 v 16 hodin 
SLAVNOSTNí TříKRÁLOVÝ KONCERT
Hraje Tišnovský komorní orchestr
Kostel sv. jana Křtitele
pořádají: jana a milan vlčkovi

Sobota dne 14. ledna 2012 ve 20 hodin
HASIčSKÝ PLES
Hraje: jásalka
Kulturní dům, vlkovská 482 
vystoupí taneční pár latinskoamerických tanců a děti základní umělecké školy ve velké Bíteši.
předprodej vstupenek od 2. ledna v hasičce (Za Loukama 583) v době od 8 do 17 hodin.
organizuje: SH ČmS okrsek velká Bíteš

Úterý dne 17. ledna 2012 od 15 do 17 hodin
BABY CLuB
v mŠ na masarykově náměstí

www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com
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Středa dne 18. ledna 2012 ve 14 hodin
PRAVIDELNÉ SETKÁNí SENIORKLuBu
v přísálí kulturního domu, vlkovská 482
Hostem bude starosta města Ing. milan vlček
organizuje: Seniorklub

čtvrtek dne 19. ledna 2012 ve 14.30 hodin
VÝROčNí čLENSKÁ SCHŮZE
Kulturní dům, vlkovská 482
organizuje: Územní organizace Svazu diabetiků velká Bíteš

Sobota dne 21. ledna 2012 ve 20 hodin
SPORTOVNí PLES
S vyhlášením ankety „Sportovec města“ pod záštitou pana starosty Ing. vlčka
Kulturní dům, vlkovská 482

Sobota dne 28. ledna 2012 ve 20 hodin
RYBÁřSKÝ PLES
Hrají pikardi
Kulturní dům, vlkovská 482

Sobota dne 4. února 2012 ve 20.00 hodin
FARNí PLES
Hraje: F–Box, předtančení a bohatá tombola
Kulturní dům, vlkovská 482
organizuje: Farnost velká Bíteš

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BíTEš – LEDEN 2012
Neděle dne 15. ledna v 18.00 a ve 20.00 hodin 
MuŽI V NADĚJI (Nová komedie režiséra a scénaristy Jiřího Vejdělka)
premiéra – 115 min. vhodné od 12 let. vstupné 74 Kč

Neděle dne 22. ledna v 19.30 hodin
PŮLNOC V PAříŽI (Romantická komedie Woodyho Allena)
premiéra – 94 min. vhodné od 15 let. vstupné 74 Kč
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Program kina FLIP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip    
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SLOVO Z RADNICE
vážení spoluobčané
vítáme společně příchod nového roku 2012. pro mě samotného 

i pro celé vedení bítešské radnice bude tento rok obdobím, ve kte-
rém se budeme snažit vás, obyvatele města velké Bíteše, opětovně 
přesvědčovat o tom, že změna ve vedení radnice, uskutečněná na 
základě výsledků komunálních voleb roku 2010, byla pro naše 
město změnou pozitivní. Zejména svými kroky, koncepční přípra-
vou a realizací svých záměrů ve všech oblastech naší činnosti, které 
jsou vždy vedeny ve prospěch města. děkuji za váš objektivní názor 
na naši činnost, vaši výdrž nepodléhat polopravdám a lžím, které 
jsou o činnosti radnice neustále opakovaně šířeny „přáteli starých 
pořádků“. děkuji za vaši ochotu podílet se na společenském životě města s daleko větším 
nasazením a elánem, než tomu bylo v minulých letech a dále za vaše veřejné objektivní názory 
na dění ve městě i na radnici, včetně názorů kritických. dopřejte nám, tak jako v uplynulém 
roce, jisté míry tolerance, kterou potřebujeme k uskutečnění našich společných záměrů.

první kroky, které nás v prvních týdnech nového roku čekají, jsou zejména odsouhla-
sení rozpočtu města na rok 2012, zahájení prací na přípravě změny územního plánu města 
velké Bíteše č. 6 a dále projednání a příprava projektu „rekonstrukce masarykova náměstí, 
část dopravní terminál“ na horní straně bítešského náměstí a žádosti o jeho dotaci z fondů 
EU prostřednictvím rop jihovýchod. Ty další budou neméně důležité, a to ať už se jedná  
o dokončení rekonstrukce restaurace a kuchyně kulturního domu a následné zateplení celého 
objektu nebo podíl města na realizaci stavebních objektů chodníku, cyklostezky a veřejného 
osvětlení při rekonstrukci ulice vlkovská od fotbalového stadionu po první brněnskou stro-
jírnu nebo mnohé další.

v uplynulém prvním roce našeho působení na radnici jsme realizovali některé stavby, které 
byly připravovány již minulým vedením radnice. Tyto však bylo nutno ve většině případů pro-
jekčně dořešit. příkladem za všechny může být projekt zateplení mateřské školy U Stadionu, 
kterým dřívější vedení radnice řešilo pouze zateplení stěn a střechy objektu bez provázanosti 
na vlastní objekt mŠ a bez dostatečného průzkumu stávající střechy nad provozem kuchyně. 
až při provádění vlastních prací na zateplení tak byla zjištěna statická porucha nosných prvků 
střechy, které bylo nutné vyměnit včetně související vrstvy střešního pláště. Zároveň s pří-
pravou projektu nebyl řešen stav zvýšené vlhkosti v provozu kuchyně a tím současně i zdroj 
dodatečně nalezené poruchy, kterým bylo nedostatečné odvětrání provozu kuchyně. Nutné 
dořešení a úpravy těchto dvou zásadních problémů objektu mŠ, bezprostředně související  
s projektem zateplení, a to až ve fázi provádění stavby, znamenaly dodatečné a neplánované 
výdaje z rozpočtu města v řádu statisíců korun.  

U nově námi připravovaných akcí se snažíme těmto situacím předcházet a domyslet a tech-
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nicky dořešit projekty již ve fázi předrealizační přípravy. Bezproblémová realizace projektů 
bude do budoucna následným potvrzením správnosti koncepční a komplexní přípravy tako-
výchto nových investičních akcí.  jejich množství a rozsah závisí na finančních prostředcích, 
které budou rozpočtem pro tento účel určeny. S ohledem na ekonomickou situaci ve státě  
a zřetelným úbytkem finančních zdrojů, plynoucích do městského rozpočtu od státu, nespo-
léháme proto pouze na peníze z městského rozpočtu, ale snažíme se pro některé z připravova-
ných projektů o získání dotací, které by naše projekty a záměry udělaly reálnými.

Ing. milan vlček
   starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE
Parkovací karty

rada města rozhoduje pro rok 2012 snížit cenu parkovací karty za parkování na masary-
kově náměstí ve velké Bíteši následovně:

3.000 Kč/rok a 250 Kč/měsíc pro obyvatele a majitele provozoven a firem na masarykově 
náměstí, 4.500 Kč/rok a 375 Kč/měsíc pro obyvatele a majitele provozoven a firem mající sídlo 
mimo masarykovo náměstí.

SPOLEčENSKÁ RuBRIKA
VELKÁ BíTEš MÁ DALší STOLETOu OBčANKu!

ve středu 30. listopadu 2011 se jí stala paní Marie Antlová, obyvatelka bítešského domova 
důchodců. již před rokem, v den oslavy svých devětadevadesátých narozenin, které slavila  
v domově, sdělila, že se těší, až sté narozeniny oslaví v obřadní síni bítešské radnice.

její přání se vyplnilo a v doprovodu rodiny  
a členek Sboru pro občanské záležitosti přišla 
do sálu, kde ji čekala blahopřání i dárky. jako 
první blahopřál jubilantce starosta velké Bíteše, 
Ing. milan vlček, k němu se přidali významní 
hosté – z krajského úřadu Kraje vysočina paní 
marie Nápravníková za odbor sociálních věcí, 
dále paní jiřina vojíková, vedoucí důchodového 
oddělení okresní zprávy sociálního zabezpe-
čení a paní renata Grumlíková, zástupkyně 
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ředitele oSSZ. Blahopřály i sestry z dd s doktorem Svatoplukem Horkem, ředitel Informač-
ního centra a Klubu kultury Tomáš jelínek, rodina i dívenky z mateřské školy. paní antlová je 
stále dobře naladěná a ráda si i zazpívá, jak to dokázala za zvuků harmoniky Nadi Burianové 
a houslí otto Hasoně při krátkém posezení s občerstvením. Už prý se těší na další oslavu.   

                                                         
 Zora Krupičková  za SpoZ

POZNÁVÁME SVŮJ REGION 
vážení čtenáři!
Lednové pokračování tohoto seriálu je víceméně snahou popřát vám formou povídky všechno 
nejlepší do nového roku 2012. povídka je historickou rekonstrukcí, která doplňuje již dříve 
popsané skutečnosti.                                 

CESTA DO ZHOřI

Začínající rok 1800 pozvolna předznamenával přicházející 19. století, století plné změn  
a nových společenských pořádků. Bylo to období po velkých reformách císaře josefa II., po 
bouřlivém společenském pohybu vyvolaném francouzskou revolucí, kdy Evropou pochodovala 
vojska velkého francouzského vojevůdce Napoleona Bonaparte, ale také vojska ruská a rakouská. 
probouzel se i český národ do období později nazývaného „národní obrození“ a pozvolna začí-
nala také průmyslová revoluce. do této přelomové doby je také zasazen tento příběh.   

jan Holánek z Heřmanova byl prostý sedlák zdravého selského rozumu, s citlivou duší prahnoucí 
po vzdělání. ve svých čtyřiceti letech požíval značnou autoritu i u mnohem starších krajanů ze širo-
kého okolí. pracoval tvrdě, každý den, ale v neděli si vždy našel čas na četbu svých oblíbených knih. 
půjčoval si je převážně od kněze p. Františka 
jana Kosteleckého, bítešského rodáka, bývalého 
náměšťského kaplana a současného správce heř-
manovské farnosti. docházel za ním do nově 
dokončené jednoposchoďové fary, vzdálené jen 
několik kroků od kostela. Byla postavena nákla-
dem jindřicha hraběte Haugwitze, patrona 
farnosti – měla sedm místností a šindelovou 
střechu. další zdroj vzácných knih nacházel jan 
u učitele Ignáta Skalky, pokračovatele učitelské 
dynastie Skalků, působící v Heřmanově více 
než sto roků.
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Nyní, po skončení polních prací, mu už 
zbývalo více času. období pozdního pod-
zimu a zejména čas adventní, vánoční, novo-
roční i tříkrálový prožíval velice intenzivně 
ve všední adventní dny ráno navštěvoval  
s rodinou „roráty“, také známé i sousedy a zbyl 
mu ještě nějaký čas i na četbu. Klid a staletá 
vánoční tradice mu byly příležitostí nejen  
k důslednému dodržování lidových zvyků,  
k návštěvám bohoslužeb, ale pro něj zejména  

k hlubokému až filozofickému zamyšlení nad teologickým výkladem „světa“, v němž hledal výcho-
disko jak pomoci prostému selskému lidu v jeho, mnohdy již neúnosných robotních povinnos-
tech. Těmito „úvahami“, pro svou dobu značně nebezpečnými, byl znám v širokém okolí.

Toho dne ráno - ještě za tmy, na kolenou v lavici před oltářem, unášen posvátným tichem pod 
chrámovou klenbou, si jan uvědomoval, že takto hledaly svoji naději u Boha již generace jeho 
předků po dlouhá století. v tiché modlitbě nacházel oporu pro svůj dnešní velký den. Z chrámu 
odcházel v pokoře, pln očekávání. Spolu s několika dalšími „hloubavými“ sedláky z blízkého okolí 
byl totiž pozván do Holubí Zhoři na Holubův dvůr urozeným pánem joáchymem rytířem Stetten-
hofenem, majitelem budišovského panství. Tento osvícený šlechtic si byl dobře vědom nevyhnu-
telnosti změn ve vztazích mezi vrchností a poddanými, jejichž robotní povinnosti byly na někte-
rých okolních panstvích již těžko snesitelné a situace mnohde hrozila vzpourou. Nebyla to pouze 
lidumilnost, co vedlo rytíře k zorganizování této schůzky, ale do jisté míry také střízlivé vyhodno-
cení reálné situace. To, že byl pozván také jan Holánek, bylo především zásluhou heřmanovského 
kněze p. Františka jana Kosteleckého, který využil své známosti s majitelem panství, přesvědčen, 
že takto poslouží dobré věci.    

Bylo úterý, 7. ledna roku osmnáctistého, mrazivý den a všude plno sněhu. jan zapřáhl hně-
dáka do lehkých saní, dopnul šedý, bíle lemovaný kožíšek, práskl bičem – ještě stačil zamávat ženě  
s dvěma malými dětmi a vyrazil na ne zrovna snadnou cestu směrem na rohy, Skřinářov, osovou Bí-
týšku, Záblatí, nově založený jáchymov až do cíle v Holubí Zhoři. vysoko nad vesnicí ještě promýšlel 
poslední detaily svého putování. jeho bič prosvištěl mrazivý vzduch. „jeď Ferdo, jeď, jeď...! podívej, 
není krásný ten náš kraj, za námi se krajina svažuje do údolí Libochůvky, aby odkryla vysoký obzor 
vysočiny, vlevo dole pod námi Tišnovsko s dominantní Květnicí a my pro samou dřinu nemáme čas 
se zastavit, natož vnímat všechnu tu krásu“. Zvážněl. vzpomněl si na cíl své cesty, ještě nikdy nejednal 
s tak urozeným pánem. „ale i v písmu je psáno, že před Bohem jsme si všichni rovni. doufejme“, 
pomyslel si trochu rouhavě, protože s panskou rovností měl své zkušenosti.

Téměř si neuvědomil, že již projel pod Svatou horou kolem zaniklé vesnice rohy, a že vyjíždí 
z lesa nad Skřinářovem. rozhodl se, že návštěvu starých písmáků Katolického a Buriana odloží 
a knihy jim předá později. Bítýšku a Záblatí objel po polích a pelášil po mírném svahu k nově 
založenému jáchymovu, kde již vyrůstaly první truplové domky. Když sjížděl od jáchymova ke 
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Zhoři, znejistěl: „přijede budišovský pán opravdu, bude ztrácet čas s obyčejnými sedláky?“ To už 
vjížděl do Holubova dvora a náhle bylo po pochybnosti. Uprostřed stály panské sáně s párem 
tmavohnědých ušlechtilých koní, ze kterých se ještě kouřilo, což spolu s čpějícím potem značilo, 
že je kočí v tomto mrazivém počasí pořádně prohnal. Urozený pán joachym rytíř Stettenhofen byl 
zde. jan Holánek si oddechl – cesta nebyla zbytečná. Čeledín, který ho přivítal, slíbil, že se o Ferdu 
řádně postará. janovi oprášil sníh z kožíšku a vybídl ho, aby vstoupil dovnitř. 

v prostorné místnosti, s velkými tmavozelenými kachlovými kamny v rohu, stál uprostřed 
velký, masivní dubový stůl, kolem něhož, na stejně bytelných židlích, sedělo pět mužů. 

„oni jsou Holánek z Hermanšlaku“ zaznělo náhle a nečekaně z úst urozeného pána pěknou 
češtinou s lehkým německým přízvukem. Ten, sedě v čele stolu povstal, aby dodal vážnost svému 
stavu a pokračoval: 

„Slyšel jsem o nich samé pěkné věci, jene. prý rádi čtou a dokonce si snad od pátera Kostelec-
kého půjčili učebnici latiny, aby se vyznali i v latinských textech. rádi prý i muzicírují – no to je 
chvályhodné... Buďte pozdraveni i vy ostatní. pozval jsem vás k příteli Holubovi proto, abych si 
ověřil, jak se skutečně žije prostému lidu v těchto končinách a mohl potom pravdivě informovat 
císaře Františka I., ke kterému jsem se ohlásil na audienci. Z vídně, zdá se, začíná vát svěží vítr“. 

přistoupil k otevřenému oknu a dlouze se zadíval na zasněženou krajinu. věděl, že je vážně 
nemocen. po chvíli se znovu obrátil k přítomným, kteří v úctě a s respektem naslouchali: 

„vím o vašem nelehkém žití, mnohdy spojeném se skutečnou bídou, vím o vaší dřině na 
panském, vím o vašich dětech, kterým situace neumožňuje čerpat alespoň základní vědomosti  
z pokladnice ducha Svatého. věřím, že se to změní. Ta doba musí přijít – zbavíte se břímě roboty 
a také vašim dětem bude umožněno vzdělání“, dodal prorocky: „potrvá to možná ještě desítky 
roků“. Na chvíli se znovu odmlčel. 

Ticho přerušil hostitel:
„připravil jsem trochu čaje s pálenkou – na zahřátí. později přinese hospodyně jitrnice a ovar  

s křenem, předevčírem jsem zabíjel“.
Budišovský pán po chvíli povstal a poněkud unaveně pronesl:
„Nyní pověz ty, jene, prý znáš situaci v sousedních vesnicích, spadajících pod mitrovskou vrch-

nost“. 
jan se konečně dočkal.
„děkuji za slovo, pane, rád jsem kvůli tomu také přijel“, a začal vyprávět: „včera jsem nav-

štívil martina jízdného v sousední Nové vsi, který vlastní 46 měřic polí, 2 koně, 4 hříbata  
a 6 kusů dobytka. Tito novovesští i sousední radňovesští jsou poddanými svobodného pána Filipa 
z Toussaintů, pána na mitrově, moravci a v Schenau v rakousích. Sám martin musí pro svobod-
ného pána odpracovat celkem 156 dní roboty, z toho 13 dní roboty s potahem a ještě odevzdat na 
daních 3 zlaté a 56 krejcarů. dále musí z každé utržené zlatky z prodeje zemědělských produktů 
odvést 3 krejcary a každý rok dodat na panství 8 slepic a 48 vajec. jistě uznáš urozený pane, že je 
to neúnosné“.

Ten pouze lehce přikývnul. „a co ostatní?“, optal se.
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„U nás na náměšťském panství je to 
podobné, možná o něco lepší“, přihlásil se 
vilém z jasenice.

jan Holánek potvrdil jeho slova, protože 
i osovské panství mělo stejné majitele – hra-
bata Haugwitze. Také majitel křižanovského 
panství Karel Endstman rytíř z ronova nebyl 
žádný lidumil, jak dosvědčil přítomný Franti-
šek Novák z ořechova.

joachym rytíř Stettenhofen byl praktický, 
přímý a cílevědomý člověk. povstal a pronesl závěrečná slova:

„pozorně jsem vás vyslechl a vše důležité si poznamenal. použiji tyto argumenty při slyšení  
u císaře. protože též já chci vaší věci pomoci, vyslechněte si, co jsem dosud v této záležitosti učinil:

po příchodu na budišovské panství jsem zjistil, že je zde dostatek orné půdy, která však leží ladem  
a obce že jsou dosti přelidněny. rozhodl jsem se proto zakládat osady nové s vědomím, že tak pro-
spěji nejen sobě, ale i poddaným, jimž bych chtěl úpravou daní a robot jejich břemeno ulehčit.

jednou z takových nových osad bude po dokončení výstavby nedaleký jáchymov, který bude 
mít i vlastního rychtáře. má snaha směřuje k tomu, abyste sobě nejenom statky a úrokové pozemky 
zakupovali, nýbrž abyste se i z robotní povinnosti vyvazovali. možná mi moje zdraví nedovolí 
všechny tyto úmysly uskutečnit, ale snad přijdou jiní mého postavení a budou pokračovat. Kon-
čím a děkuji vám, že jste v tomto mrazivém počasí přijeli“.

„my děkujem, pane“, ozval se spontánní výkřik, „pro nás to byla čest“, pokračovalo několik 
ostatních.

„Nuže dobrá, nedáte-li jinak“, pokračoval budišovský pán již unaveně, „přesto mi dovolte, abych, 
než se rozejdeme, popřál vám, vašim rodinám a zejména vašim dětem zdraví a naději v lepší časy 
v tomto novém roce 1800, posledním roce osmnáctého století, i v letech dalších “. 

Závěrečným poděkováním hostitele josefa Holuba urozenému pánovi i zúčastněným sedlákům 
skončila schůzka, která v našem odlehlém kraji jen skromně předznamenala nadcházející bouřlivé 
století. Návratem domů již potemnělou krajinou skončila také cesta jana Holánka.

                                                                                                                
alois Koukola

Vysvětlivky:
Názvy obcí jsou pro lepší přehled uvedeny v současném znění a pravopise.
Úřední názvy obcí v té době:
Heřmanov – „Hermanšlak“
jáchymov – „joachimshof “ nebo „jachimowitz“
„roráty“ – mariánská mše sloužená pouze ráno, ve všední dny, od začátku adventu  
do 16. prosince

Interiér budišovského zámku z roku 1888. Foto: archiv obce
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šKOLY, šKOLKY, šKOLIčKY
MATEřSKÉ CENTRuM BíTEšÁčEK

Přišel k nám Mikuláš.
odpoledne 5. prosince jsme se v hojném počtu sešli  

v mateřském centru Bítešáček na mikulášskou nadílku. 
S napětím jsme očekávali příchod mikuláše, čerta, 
anděla. mnohé děti se s nimi setkaly poprvé, proto nás 
mile překvapilo, jak byly statečné. občas sice ukápla 
i nějaká slzička, ale také zazněla i nějaká básnička. 
odměnou dětem byl balíček se sladkostmi a ovocem od 
mikuláše, ale i symbolická brambora od čerta. 

rádi bychom poděkovali všem, kteří se na této akci 
podíleli – Klubu kultury města velké Bíteše, mikulášovi, 
čertovi a andělovi za to, že za námi přišli a pomohli nám 
mikulášskou nadílku uskutečnit.

rádi bychom vás upozornili na naše stránky na facebooku, kde se k nám můžete připojit 
do skupiny mC Bítešáček a získávat tak informace o aktuálních akcích mateřského centra. 
Nebo se nám ozvěte na mail, zařadíme vás do seznamu a informace budeme posílat mailem 
(mcbitesacek@seznam.cz). vítáme i nápady na různé akce.

mC Bítešáček

ADVENTNí čAS V Mš

Závěr loňského roku si děti v naší 
mateřské škole opravdu užily. radost 
jim udělala nadílka pamlsků od miku-
láše, čerta a anděla. vánoční atmosféru 
navodilo divadelní představení Cesta do 
Betléma, na které si děti pozvaly rodiče  
i sourozence. Nejvíce si však děti užily 
rozbalování dárečků pod stromečkem, 
který si samy nazdobily. děti ale také 
radost rozdávaly. mladší děti společně  
s mikulášem, čertem a andělem navštívily 
babičky v domově důchodců a v domově Foto: archiv mŠ
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s pečovatelskou službou, kde jim zazpívaly, zarecitovaly básničky a říkadla. Starší děti zase 
zaměstnancům pBS předvedly pásmo veršů a tanečků na jejich vánoční besídce.

Nyní začíná rok nový, do kterého děti a zaměstnanci mŠ přejí všem občanům hodně štěstí, 
zdraví a úspěchů v osobním i profesním životě.

                                       Kolektiv zaměstnanců mŠ masarykovo náměstí

ZÁPIS DO PRVNí TříDY do ZÁKLadNÍ ŠKoLY vELKÁ 
BÍTEŠ, TIŠNovSKÁ 116, příspěvková organizace, se koná 
25. ledna 2012 od 8.00 do 15.00 hodin.
Zápis se týká oboru vzdělávání ZÁKLadNÍ ŠKoLa praK-
TICKÁ a ZÁKLadNÍ ŠKoLa SpECIÁLNÍ. do přípravného 
stupně základní školy speciální jsou děti přijímány v průběhu 
celého školního roku.

SPOLuPRÁCE

v prosincovém Zpravodaji jsem seznámil čtenáře se spoluprací Základní školy velká Bíteš 
se zřizovatelem městem velká Bíteš, organizacemi na něho napojenými a partnery z oblasti 
sportu a pohybových aktivit.
výčet dokončíme v tomto čísle Zpravodaje.

Třetí oblastí je spolupráce se zahraničními partnery.

již osmým rokem pokračují vzájemná setkávání se žáky a učiteli ze Základní školy Jozefa 
Gregora Tasovského v Senci, která patří počtem asi 1000 žáků mezi největší školy na Sloven-
sku. pro letošní rok máme připraveno celkem 6 společných akcí. první již proběhla pobytem 
25členné skupiny žáků a učitelů ze Sence 14. – 16. října 2011 na naší škole. další budou zamě-
řeny na poznávání západního Slovenska, environmentální tematiku a sport. Na některých 

činnostech se spolupodílí také senecká Zuš.
Účastníkem těchto aktivit by měla být i dříve spolu-

pracující maďarská Radnóti Miklós Altalános  Iskola 
z Györu.

připravuje se možnost rozvíjet kontakty se školou v 
partnerském městě Torrevecchia Pia v severní Itálii.
první kroky byly učiněny v navázání kontaktu s Hun-
tington School ve městě York v severní anglii.

jedním ze směrů dalšího rozvoje zahraniční spo-
lupráce je získání partnera pro výměnné pobyty žáků podpis smlouvy o partnerství.
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školy. mělo by se jednat o německy nebo anglicky hovořící země. Nápomoc i z řad čtenářů 
Zpravodaje je vítána.

Poslední čtvrtá oblast nemá jasnou specifikaci.

jedná se ale také o neméně významné, většinou dlouhodobé kontakty a partnery. 
podporu výuky anglického jazyka zajišťuje Jazyková přípravka Brno, tuto službu využívají žáci 

jak I. tak i II. stupně především formou rozšiřující konverzace.
již druhým rokem kooperujeme s Dětskou Mensou čR formou Klubu šikovných dětí, který je 

určen především pro talentované děti, v letošním roce pro žáky 4. až 7. ročníku. Řadíme se mezi 16 
základních škol v republice, které s tímto sdružením aktivně spolupracují. v tomto školním roce 
se účastníme Logické olympiády.

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) na brněnském Mendlově náměstí a velkome-
ziříčská pobočka žďárské PPP napomáhají jako školská poradenská zařízení především při dia-
gnostice poruch učení a chování. odborně se podílejí na náplni stmelovacích třídenních internát-
ních pobytů žáků 6. ročníku na začátku školního roku. Letos se realizovalo v rekreačním zařízení 
Nesměř v údolí řeky oslavy u velkého meziříčí.

Speciální pedagogické centrum (SPC) v Jihlavě pomáhá především smyslově nebo tělesně 
handicapovaným žákům.

Logopedickou péči, kterou běžně jiné základní školy nenabízejí, využívají i děti z mateřských škol. 
Zájem ze strany rodičovské veřejnosti je poměrně značný. Supervizi vykonává klinická logopedka.

Spolupráce s pobočkou Státního okresního archivu ve Velké Bíteši probíhá již tradičně v šes-
tém ročníku. Žáci jsou zde seznamováni s funkcí a významem archivu v rámci učiva o písemných 
pramenech historie. v rámci historického kroužku žáci pracují s archiváliemi mapujícími historii 
našeho regionu 20. století.

díky Ing. Dagmar Rýdlové (www.dys-baba.cz) jsme se stali pilotní školou v ověřování zcela 
originálního programu pro výuku cizích jazyků dětí s vývojovými poruchami učení. Tento projekt 
získal opakovaně stříbrnou medaili na 2. světovém poháru vynálezů na Taiwanu. 

Manželé Axmanovi a jejich spolupracovníci z tasovského sdružení Slepíši umožňují zcela ori-
ginální formou dětem nahlédnout do světa nevidících spoluobčanů. jejich projekt s názvem Hele 
lidi je velice interaktivní a prožitkový. axmanova technika modelování (aTm) je zcela unikátní  
v celosvětovém měřítku. Nově využijeme výchovný projekt zaměřený obecněji na handicapo-
vané.

ve vazbě na budoucí výstavbu dvou domů na ulici jihlavská jsme dali prostor pracovníkům 
sdružení Domov bez zámku na přiblížení života jejich mentálně handicapovaných klientů, kteří 
by se měli stát v příštích letech našimi spoluobčany.

BcA. Roman Zmrzlý, Dis. dlouhodobě koordinuje a obsahově zajišťuje projekt Film a škola 
především pro žáky 9. ročníku. jeho součástí jsou také přednášky průřezem přibližující českou  
i světovou kinematografii.
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paní Erika Bezdíčková prožila více než rok ve vyhlazovacím táboře Treblinka. při svých 
přednáškách pro žáky 9. ročníku je seznamuje s holocaustem, popisuje přežívání v koncentrač-
ním táboře, později v pracovních táborech v Německu a pochod smrti, z něhož se jí podařilo  
s přítelkyní uprchnout. v dnešní době oprašování neonacistických myšlenek je působivě osobní 
svědectví o hrůznosti zcestně ideologie težko nahraditelné.

občasné přednášky RNDr. Josefa Hájka, CSc. přibližují především žákům vyšších ročníků 
moderní dějiny po 2. světové válce v kontextu s naším regionem.

Společně se Základní školou Matice školské 3, české Budějovice realizujeme projekt Propo-
jení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole. Zde se uplatňuje  tzv. metoda CLIL, 
což je výuka některého předmětu (u nás matematiky) převážně v cizím jazyce.

v oblasti environmentální výchovy těsně spolupracujeme se školským zařízením pro zájmové 
a další vzdělávání Chaloupky o. p. s. a jejich pobočkou Střediskem ekologické výchovy (SEV) 
ostrůvek velké meziříčí.

místní oddělení Policie čR i preventivně informační skupina pČr ze Žďáru nad Sázavou 
napomáhají především v oblasti prevence sociálně patologických jevů a v dopravní výchově.

Za zmínku určitě stojí spolupráce s Pionýrskou skupinou Velká Bíteš (LT prosatín) nebo 
brněnským Centrem volného času Lužánky, kteří organizují další mimoškolní aktivity pro 
naše žáky.

Studenti Taneční konzervatoře Brno se svými pedagogy patří mezi ty, se kterými pravidelná 
spolupráce teprve začíná. Zcela spontánní a pozitivní reakce našich žáků na jejich působivá 
vystoupení potvrzují správnost zařazení tanečního žánru do pravidelné nabídky pořadů pro 
žáky naší školy.

výčet partnerů není vyčerpávající, přesto jejich počet jasně naznačuje, že spolupráce umož-
ňuje škole výrazně posílit spektrum činností, které podporují nejenom pestrost, ale také kvalitu 
vzdělávání a výchovy.

Závěrem patří poděkování všem těm desítkám spolupracovníků, kteří jsou škole příznivě 
nakloněni.

více na www.zsbites.cz .

mgr. dalibor Kolář, ředitel Základní školy velká Bíteš

TANEčNí KONCERT

ve středu 16. listopadu 2011 prožili žáci a učitelé Základní školy velká Bíteš mimořádný 
zážitek v kulturním domě ve velké Bíteši. 

Studenti Taneční konzervatoře Brno předvedli ve dvou představeních mírně odlišných  
v průvodním slově pro žáky I. stupně a II. stupně strhující podívanou.

asi nejlépe atmosféru tohoto koncertu přiblíží reakce žáků a učitelů – perfektní příprava 
studentů, nápadité a pestré pásmo přiměřené pro naše žáky, skvělé vystupování, ukázána celá 
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šíře tanečního umění posluchačů konzerva-
toře, zpřístupnění klasické hudby. 

Studenti děti zaujali svým nadšením, se 
kterým ke své náročné činnosti přistupovali, 
skvělými tanečními čísly klasického i moder-
ního tance, dokonalou, vysoce kultivovanou 
formou pohybu.

podobný výchovný koncert jsme realizo-
vali na naší škole poprvé. dík za to patří také 
zástupkyním ředitelů obou škol, Mgr. Vlastě 

Musilové z bítešské základní školy a MgA. 
Věře Daškové a Doc. Mgr. Jarmile Vond-
rové z brněnské taneční konzervatoře.

především díky velice vstřícnému postoji 
vedení Taneční konzervatoře Brno již dnes 
víme, že naše přání setkávat se takto i v příš-
tích letech bude naplněno.

     
mgr. dalibor Kolář, ředitel Základní školy 

velká Bíteš

KADEřNICE ZE SOš JANA TIRAYE uSPĚLY V RAKOuSKu

adeptky kadeřnického řemesla z velkobítešské SoŠ jana Tiraye zabodovaly dne 7. listo-
padu 2011 na kadeřnické soutěži v rakouském St. pöltenu. 
Soutěž s názvem HaIrdrESSEr opEN 2011 byla uspořá-
dána pro kadeřnice a kadeřníky z dolního rakouska, Saska, 
Slovenska, České republiky a maďarska, pod záštitou Kraje 
vysočina.

Žákyně SoŠ jana Tiraye se do soutěže zapojily hned v 
několika kategoriích. Kristina perglová soutěžila v pánské 
kategorii, kterou pořadatelé nazvali Street Fashion, a umístila 
se na 4. místě. Nikola Horká se do soutěže zapojila v dám-
ské kategorii nazvané večerní účes (Live Ball) a vybojovala 
7. místo, jana Šobová získala krásné 5. místo za výsledek své 
práce v kategorii před a po pro zákazníky (proměna), a tím 
se navíc zařadila do trojice nejúspěšnějších českých kadeřnic 
a přispěla k získání poháru pro Kraj vysočina. 
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vzhledem k  početné a opravdu kvalitní konkurenci jsou jednotlivé výkony našich kadeřnic 
i celkový výsledek jejich snažení obdivuhodné. akce tohoto druhu je zdrojem inspirace pro 
jejich profesionální kariéru i cennou životní zkušeností, kterou většina žáků z oboru nemá 
možnost získat.  

všem soutěžícím škola děkuje za vzornou reprezentaci v zahraničí.

                                                                                                                         jana Uhlířová
                                                                                                          učitelka odborného výcviku

KuLTuRA
NA BíTEšSKÉM JARMARKu

Letos již podeváté proběhl v kulturním domě ve velké Bíteši folklorní pořad Na bítešském 
jarmarku. vystoupení folklorních skupin Bítešanu, souborů při mateřských školách Sluníčko 

a Bítešánek a také souboru poškoláci mohli v pátek 
zhlédnout děti z bítešské základní školy a učni z 
Tirayova učiliště. Sobotní vystoupení bylo určeno 
pro širokou veřejnost.

Letošní program byl obzvláště pestrý. v pátek si 
tak mohli vybraní žáci ze Základní školy zasoutěžit 
například v pletení copů a v přednesu říkadel nebo 
si vyzkoušet zatančit v kostýmu kobyly. o sobot-
ním vystoupení mohli diváci obdivovat krásnou 
choreografii členů Bítešanu 20, kteří své vystoupení 
předvedli za doprovodu Houslové muziky Bítešanu 
v čele s jeho vedoucím Ing. milanem vlčkem. po 
oba dny vyloudilo úsměv na tváři vystoupení v 
masce kravky Stračeny, která vtipně doplňovala 
vystoupení Bítešanu 15. Ten doprovázel pěvecký 
sbor žen Bítešanu s josefem Burianem, který hrál 
na harmoniku.

Folklorní pořad Na bítešském jarmarku nás již 
po deváté uvedl do adventního období a my se již 

nyní můžeme těšit na jubilejní X. setkání Na bítešském jarmarku v příštím roce.

Bc. Ivo Kříž
        městské muzeum ve velké Bíteši
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MIKuLÁšSKÁ NADíLKA

dne 5. prosince 2011 chodil po velké Bíteši mikuláš, anděl 
a čert. Navštívili mateřskou školku na masarykově náměstí, 
mateřskou školku U Stadionu, domov důchodců a dům 
pečovatelské služby. děti byly statečné, zazpívaly mikulášovi 
písničky, řekly básničku. Zlobivé děti slíbily, že se polepší. 
Nakonec všechny děti dostaly malou sladkou odměnu.  
v domově důchodců a v domě pečovatelské služby přišly 
zazpívat s mikulášem i děti z mateřské školky na masary-
kově náměstí. Společně s nimi zahrála i paní učitelka na har-
moniku. Nakonec děti seniorům rozdaly malé dárečky, které 
samy vytvořily.

          Silvie Kotačková
Klub kultury

MIKuLÁšSKÁ CIMBÁLKA S JOŽKOu šMuKAřEM

dne 7. prosince 2011 se uskutečnila v kul-
turním domě mikulášská cimbálka s jožkou 
Šmukařem. Zazněly známé lidové písně, 
například: Za tú horú, Na tu svatú Katerinu, 
vínečko bílé, vysoký jalovec, morava krásná 
zem.

jožka Šmukař nejen zpíval, ale i pobavil 
svými historkami a anekdotami. v závěru 
vystoupení popřál všem krásné prožití 
vánočních svátků. Celý program se velice 
líbil, diváci byli nadšení a odcházeli s úsmě-
vem na tváři.

Silvie Kotačková
    Klub kultury

PřEDVÁNOčNí VÝSTAVA VčELAřŮ

jsou dvě výstavy, bez kterých by snad advent v Bíteši nebyl adventem: úspěšná výstava prací 
Svazu postižených civilizačními chorobami a na závěr – vÝSTava BÍTEŠSKÝCH vČELaŘŮ.

Zajímalo by mě, kolik z návštěvníků si odtud odnášelo jedny z posledních dárků pod stro-
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meček – kosmetiku, voskové výrobky, nebo na stromeček – půvabné perníčky.
Letos připravil Český svaz, Základní organizace velká Bíteš, krásný vánoční dárek: dvd 

vČELaŘENÍ Na vELKoBÍTEŠSKU. autorský kolektiv odvedl velmi záslužnou práci. dvd 
seznamuje zájemce o včelařství nejen s jeho historií na Bítešsku, ale i s životem včel, prostře-
dím kolem našeho města, kde včely konají svou záslužnou práci, přináší rozhovory se včelaři, 
ukazuje jejich práci. jak mi sdělil letošní průvodce výstavou, pan matějka, hodně zájemců si 
dvd již odneslo domů jako dárek, který je zdrojem poučení i pro mladou generaci a ve ško-
lách by jistě neměl chybět.

Takřka symbolická cena – 50 Kč sama dává najevo, že bítešští včelaři nechtějí obohatit 
sebe, ale širokou veřejnost o zajímavé poznatky. propagace jejich organizace se jim opravdu 
povedla.

Zbývá jen popřát těm, kteří zasvěcují část svého života péči o včely, úspěchy a radost ze 
zdravých včelstev i v novém roce 2012.

Zora Krupičková

PODĚKOVÁNí

Svaz postižených civilizačními chorobami 
velká Bíteš děkuje všem, kteří se podíleli 
na předvánoční prodejní výstavě. poděko-
vání patří především paní juřičkové a paní 
doležalové za medové perníčky, které se 
těší velké oblibě. dále domovu důchodců 
velká Bíteš, dětskému středisku Březejc  
a dalším 35 vystavovatelům, kteří přinesli 
své výrobky.

poděkování patří také členkám výboru  

18

Z výstavy. Foto: Zora Krupičková Z výstavy. Foto: Silvie Kotačková

Z výstavy. Foto: Silvie Kotačková



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

a ostatním za obětavou a náročnou práci při pořádání výstavy.
děkujeme a věříme, že příští rok bude výstava od 25. listopadu do 4. prosince 2012 stejně 

úspěšná. 
Eva Svobodová, předsedkyně SpCCH

NOVINKY V KNIHOVNĚ

Každý začátek je optimistický! Nový rok přináší pocit, že letos bude všechno tak nějak 
lepší. Budeme se více snažit, zapomeneme na ne příliš zdárně dodělané úkoly, prostě začneme 
s čistým štítem. přála bych nám, aby nás tenhle optimismus držel co nejdéle a abychom se 
vždy snažili vidět spíše to dobré, než zlé. Koneckonců život je jen jeden a je třeba si ho užít.

pro nás v knihovně a hlavně pro vás, čtenáře, může k tomu pohodovému začátku přispět 
i řada nových titulů. Namátkou, „paganiniho smlouva“ Larse Keplera, který se od vydání 
svého posledního bestselleru vrací do vod detektivních románů, a to i se svým kriminálním 
detektivem joonou Linnem.

o tom, že stát se může leccos, se dočteme v napínavém románu „Smrtící posedlost“ Nory 
robertsové. a to, že vyšetřováním odporného zločinu je pověřena právě Eva dallasová, jedna 
z nejsvéráznějších vyšetřovatelek, jistě není náhodné. 

pokud máte pocit, že svět je i tak plný zločinu a bylo by tedy vhodné sáhnout raději  
po líbivé knize plné drobných vítězství i proher obyvatel venkovského městečka, doporuču-
jeme nejnovější román patricka Taylora, „doktore, to byste se divil!“.

Z historie vás jistě zaujme nejnovější pokračování příběhů „Letopisy královské komory“  
od vlastimila vondrušky. a co takhle osobní deník charismatického upíra? „Stefanovy 
deníky“, určené čtenářům, kteří propadli romantické upíří sérii Lisy jane Smithové.

Tyto a řada dalších na vás čekají v knihovně.

Katka Brychtová

PřIDÁVAT BY BYLO NEKřESŤANSKÉ

„přidávat v této zimě by bylo nekřesťanské,“ řekl varhaník martin jakubíček po závěrečném 
potlesku třetího koncertu 15. sezóny BHp v úterý 6. prosince v bítešském kostele sv. jana 
Křtitele. protagonisty byli zpěvák milan Řihák, violista Karel plocek a zmíněný varhaník, 
členové Tria od sv. jakuba. Na Bítešsku nejsou žádnými nováčky – martin jakubíček měl v 
našem kostele již minimálně dva varhanní recitály, jako trio hráli v Březí i v Heřmanově a 
Karel plocek byl do šesti let Bítešák.

v kostele je zima víc než půl roku, občas si tam mohu zahrát a vím dost dobře, o čem 
mluvím. o adventu a vánocích jsou teplotní zážitky zvláště intenzivní. připomněl to i mar-
tin jakubíček, když z kůru chválil violistu Karla plocka. v kabátu se opravdu na violu sólově 
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hrát nedá, v rukavicích také ne. Navíc mají varhany tu záludnou vlastnost, že v zimě jejich 
ladění klesne třeba o půltón. a věřte, že muzikanta dokáže docela zmást, když hraje g a slyší 
fis. Navíc ještě u plocků očekávali každým dnem, či snad dokonce každou hodinou přírůstek 
rodiny. Hluboce tedy smekám nejen před violistou Karlem plockem, ale i před oběma dalšími 
muzikanty. 

jak to bývá v kostelích obvyklé, Trio koncertovalo bez přestávky. připravili nám nádherný 
adventní program počínaje barokními písněmi adama michny z otradovic, F. X. Brixiho, 
skladeb albinoniho, vivaldiho, Bacha přes romantismus až po současné melodie andrea 
Bocelliho či E. drake. 

Když si teď koncert rekapituluji, ona taková zima nebyla, přestože teploměr ukazoval osm 
stupňů. Krásná, upřímná muzika má úžasnou výhřevnost.

otto Hasoň

KORNGOLD QuARTET  

Korngold quartet, dříve Quartetto di Gioia, patří mezi přední česká kvarteta nastupující 
mladé generace. Své kořeny má na brněnské konzervatoři, kde začínalo pod vedením violon-
cellisty janáčkova kvarteta Břetislava vybírala a pokračovalo v již dnešním složení na jamU 
Brno ve třídě prof. adolfa Sýkory (janáčkovo kvarteto). v rámci programu Erasmus bylo 
souboru umožněno studium na Universität für musik und darstellende Kunst ve vídni. Na 
mezinárodních mistrovských kurzech kvarteto pracovalo s řadou významných osobností 
komorní hudby.
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Největším úspěchem souboru je vítězství na mezinárodní soutěži Leoše janáčka 2010, kde 
kvarteto získalo také cenu za nejlepší provedení díla Leoše janáčka, a vítězství na soutěži 
Nadace Bohuslava martinů 2010, kde byla kvartetu udělena i cena za nejlepší interpretaci 
díla Bohuslava martinů. Na svém kontě má řadu dalších ocenění – např. ze soutěže pořádané 
v rámci aCT musical Festival London 2006, 2. cenu z mezinárodní soutěže premio Città di 
padova 2009 a promotion award z Internationale Sommerakademie 2010.

Soubor se snaží budovat všestranný repertoár, který zahrnuje stěžejní díla kvartetní lite-
ratury všech stylových období. podstatně je zastoupena česká tvorba a soubor se věnuje  
i interpretaci děl soudobých. v rámci spolupráce s mladými sólisty svůj repertoár rozšiřuje  
i o komorní skladby pro větší obsazení. Kvarteto vystoupilo na řadě festivalů u nás i v zahra-
ničí (mozartovy cesty, janáčkovy Hukvaldy, janáček Brno, Europäische Wochen passau aj.). 
Na pozvání EmCY (European Union of music Competitions for Youth) podnikl soubor také 
turné „Stars of Tomorrow“ po Německu a rakousku. Nahrával pro Český a Bavorský roz-
hlas.

Houslisté Kristina Czajkowská a václav Zajíc, violistka Klára Hegnerová a violoncellista 
david Hrubý vám zahrají v úterý 3. ledna 2012 v sále Kulturního domu. Koncert podporuje 
Nadace Český hudební fond.
          

otto Hasoň

LIDOVÉ PíSNĚ Z NÁMĚšŤSKA A VELKOBíTEšSKA

muzeum vysočiny Třebíč ve spolupráci s brněn-
ským pracovištěm Etnologického ústavu akademie 
věd České republiky vydávají publikaci s názvem 
„Lidové písně z podhorácka I., Náměšťsko a velkobí-
tešsko“.  Knihu do tisku připravily marta Toncrová a 
Silva Smutná, obsahuje 512 stran, formát a5. v devíti 
tematických celcích je uvedeno 342 písní. písně byly 
vybrány z dosud neotištěných rukopisných pramenů 
uložených ve fondech brněnského akademického 
pracoviště. Zapsali je různí sběratelé od počátku 20. 
století do poválečné doby. rovněž jsou připojeny pís-
ňové zápisy ze současných výzkumů krajského pra-
coviště tradiční lidové kultury, dále zápisy z muzej-
ních archivů, ze soukromých zdrojů, také písně ze 
starších tisků a regionální literatury. Tato publikace 
je první rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z 
uvedené oblasti. jako zdroj písňového materiálu je 
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určena jak pro aktivity místních folklorních skupin, tak pro školy a jiné kulturní a výchovné 
instituce. věříme, že se stane nejen součástí obecních knihoven a ozdobou knihoven rodin-
ných, ale především pomůže oživit zanikající povědomí obyvatel o místních lidových pís-
ních. Uvedení knihy proběhne v městském muzeu ve velké Bíteši ve čtvrtek 2. února 2012  
v 17.30 hodin.

Silva Smutná

SENIORKLuB
Než jsme se nadáli, je tu nový rok. Nastal čas hodnocení roku minulého a plánování roku 

nastávajícího.
Na našich pravidelných schůzkách jsme se setkali se zajímavými lidmi, kteří žijí v našem 

městě. dozvěděli jsme se mnoho nového i zábavného. povídali jsme si o zdravém životním 
stylu. o umění odpouštět i o vhodné kosmetice pro seniory.

prostřednictvím našich hostů jsme navštívili Libanon, podívali jsme se, jak žijí děti v Indii, 
dozvěděli jsme se, jaké máme v našem městě úspěšné sportovce ve veslování. 

opékali jsme špekáčky na myslivecké chatě. Byli jsme si prohlédnout ZUŠ, výrobky  
a vystoupení jejích žáků. 

Na jaře jsme si vyjeli s průvodkyní do prahy, v létě do pelhřimova na Křemešník a na hrad 
rokštejn.

v listopadu jsme si byli zaplavat a na kratším výletě v Brně na Špilberku. v prosinci jsme  
s CK reko navštívili předvánoční vídeň.

Na konci léta jsme natírali kandelábry a také jsme si zatančili a zazpívali na kloboukové 
párty. podnikli jsme několik vycházek po okolí města, zhodnotili svoje znalosti při kvízovém 
odpoledni a zakončili rok předvánočním posezení s živou hudbou.

v tomto roce plánujeme nadále zajímavá setkání, například se starostou města, právníkem, 
hasiči, cestovateli apod. podnikneme procházky po okolí města a navštívíme další turisticky  
i historicky zajímavá místa.

rádi bychom, aby se z oblíbených akcí (opékání u myslivecké chaty, klobouková párty, 
kvízové odpoledne) stala tradice. 

Zveme vás na lednové setkání seniorů, naším hostem bude starosta města Ing. milan 
vlček.

přejeme vám i vašim rodinám hodně štěstí, zdraví a osobní pohody. Také chceme podě-
kovat BdS velká Bíteš a CK rEKo za pomoc při pořádání zájezdů a všem, co přijali naše 
pozvání a věnovali nám svůj čas. 

jana požárová
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VZPOMíNKY TOMÁšE SMuTNÉHO
vojenskou přísahu jsem absolvoval v Uherském Hradišti na náměstí. Z té doby musím 

vzpomenout zajímavou příhodu. jednu neděli jsem během procházky poblíž náměstí potkal 
danu a Emila Zátopkovy. měli tam totiž svatbu. všichni jistě vědí, o koho jde. Slavní atleti.

jednoho dne odpoledne během výcviku jsem byl pozván do kanceláře. přítomný major mi 
říká: „Něco tady na vás máme“. Začal mi vysvětlovat, oč jde. Samozřejmě rýmařov. já mu na 
to říkám: „pane majore, pošlete mě ihned k základnímu útvaru, já o žádnou frčku nestojím“. 
Byl to asi rozumný člověk. vydržel jsem tam do konce základního výcviku. dne 15. listopadu 
1948 s několika dalšími kamarády jsem byl převelen do milovic v Čechách (v trojúhelníku 
mezi Benátkami nad jizerou, Lysou nad Labem a Nymburkem). jedná se o velký vojenský 
prostor s mnoha budovami. později tam byla vojenská základna rusů. odborný výcvik: 
minometníci 82 mm minometu. Tak ubíhaly dny. Blížily se vánoce a s nimi první čistky. Nej-
dříve odcházeli Slováci. Několik jich bylo až z východního Slovenska. proběhly vánoce 1948 
a již tu byl rok 1949. výcvik a škola pokračovaly. Na dovolence jsem ani jednou nebyl. aby to 
nebyl tak fádní život (to nebyl – výcvik v terénu, i v noci a hodně teorie, mezitím ještě služba, 
rajony apod.), přišly další čistky na základě par. 11 111 
(i v prvním případě). To jsme měli absolvováno přes 
polovinu školy. mezi postiženými jsem byl konečně  
i já. v milovicích tedy končím 4. 3. 1949.

vracím se tedy k základnímu útvaru – pěšímu pluku 
27 do Hanáckých kasáren v olomouci. dlouho jsem 
tam nepobyl. Z politicky nespolehlivých příslušníků se 
tvořily vojenské báňské oddíly – vBo. Byla nás sku-
pina v síle čety, 30–32 mužů. Byl jsem pověřen jejím 
vedením. odjeli jsme vlakem do místa určení. Bylo 
to do petřvaldu (mezi ostravou a Karvinou). Bylo to 
21. 3. 1949. přiděleni jsme byli na důl poKroK, poz-
ději přejmenován na důl jULIa FUČÍKa. Kousek za 
dolem s šachtou a věží byl zdí uzavřený velký dvůr, a 
kus za ním blízko skládky hlušiny postaveno za sebou 
7 dlouhých přízemních hal. v nich podélně chodba 
a na obě strany místnosti, postele nad sebou, v nichž 
jsme byli ubytováni. Celkem nás tam bylo 500–600. 
Na šachtu se chodilo na tři směny, tak to víte, jaký byl 
odpočinek. velení bylo samozřejmě vojenské, taktéž  
i řád, včetně výcviku, pochodování atd. 

přišli jsme na šachtu, tam byla velká hala na převlé-
kání do pracovního oděvu, vojenskou uniformu zavě-
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sit na hák, na řetízku vytáhnout vzhůru ke stropu, uzamčít. vyfasovat lucernu (evidence), 
shromáždit se v místnosti, kde jsme byli přiděleni k příslušnému horníkovi či skupině, ode-
brat se k výtahu, nastoupit postupně do kabin a jízda do hlubin 500 m. vystoupit, naskákat do 
důlních vozíků na uhlí, nebo jít pěšky (záleželo na vzdálenosti pracoviště). po skončení směny 
opačný postup. jen po svléknutí pracovního oděvu přibylo sprchování. 

    (pokračování)

HISTORIE VELKOBíTEšSKÝCH DOMŮ–čP. 72
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před polovinou 19. století. Nyní KOSTELNí uLICE, DŮM čP. 72 
(rohový dům blíže kostela):

až do poloviny 18. století se na místě nyněj-
šího domu nacházelo veřejné prostranství. Bylo 
tomu tak patrně z toho důvodu, že kostelní tvrz 
včetně příkopu a valu vyžadovala větší prostor 
nežli dnes, a navíc tudy vedla cesta z města Kos-
telní bránou směrem na Tišnov a osovou. 

Historie domu započala v roce 1757, kdy 
„předstoupivše Josef Sobotka, zdejší školní mistr, 
před Jejich Opatrnosti pány radní, uctivě žádal, 
aby jemu nějaký pustý stavení dopřáli. Tak tehdy 
vidíce jeho slušnou žádost skrz pány konšely, 
vedle Šebestiana Kozla [čp. 106] z jedné a vedle 

školy [čp. 73] z druhej strany ležící, jak starý grunt ukazuje, vykázali a vyměřiti dali. Tak tehdy 
on Josef Sobotka bude mocti dle vyměření domek sobě vystavěti, za který bude povinen 40 zla-
tých moravských, každoročně po 1 zlatém vejrunky spláceti.“ Zdá se tedy, že radní považovali za 
potřebné, aby učitel bydlel když ne přímo ve škole, tak alespoň v její těsné blízkosti. 

později roku 1784 již vdova Kateřina Sobotková prodala dům bez rolí za 160 zlatých Fran-
tišku Louckému, který jí vyplatil hotově 110 zlatých. dalších dvacet zlatých měl složit „v den 
a roku“ a zbylých třicet zlatých měl poté splácet k chrámu páně. Zároveň přikoupil několik 
rolí a vdově ponechal jako výměnek „sedničku“ v domě. František Loucký pak roku 1810 
nechal připsat „dům s jedním verštatem (tj. dílnou) a k tomu patřícím stolařským nádobím“ 
v hodnotě 1070 zlatých svému synovi josefu Louckému. „Přitom vymiňuje sobě odevzdatel 
Franz Loucký pro sebe a manželku svou pokojné obydlí v domě v tej malej seknice.“ roku 1843 
zdědil dům josefův syn Karel Loucký. potom v roce 1852 Terezie Loucká nechala připsat 
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polovinu domu svému nastávajícímu manželi Janu šmídovi. roku 1869 prodala marie Bla-
hová rozená Šmídová dům za 1900 zlatých dále Karlu Vodičkovi. Ten nechal v roce 1874 při-
psat polovinu domu své manželce veronice rozené maškové. a od roku 1877 byl vlastníkem 
domu Josef Jokl.

prameny: Soka Zr, amvB, kn. č. 11789, fol. 60, 257, kn. č. 11793, fol. 33, kn. č. 11795, 
fol. 152–155.

jan Zduba

OCHRANA OBYVATEL
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI HASIčSKÉHO SBORu 1872–2012
140 let pomáháme při ochraně osob, zdraví a majetku obyvatel města

Bratr jan vorel
první župní starosta a dlouholetý funkcionář sboru

Bratr jan vorel se narodil 6. 6. 1847 v rožince. po vychození 
obecné trojtřídní školy ve velké Bíteši studoval na německé 
reálce v letech 1861 a 1862. po absolvování školy byl dán  
na kupecký obchod jako příručí v Ivančicích, r. 1869 se dostal 
do jedné továrny v Čechách. po nabytí zkušeností se v r. 1873 
osamostatnil a stal se majitelem městského domu ve velké 
Bíteši. Zanechal obchodu a přijal místo účetního ve Spořitelně 
města velké Bíteše. do hasičského sboru vstoupil 8. 7. 1877 jako 
činný člen, hasičský sbor byl zřízen r. 1872, teprve r. 1874 svou hasičskou činnost započal. 
od r. 1875 byl hasič ve velkobítešském sboru. ve sborových funkcích pracoval jako jedna-
tel 1879-1895; pokladník 1888–1889; náčelník/velitel 1891–1906, místopředseda 1901–1906, 
starosta 1903–1905. ve vyšších funkcích pracoval jako místopředseda a náměstek župního 
starosty XIX. župy 1894–1902; dozorce župy č. 41 pro velkobítešsko 1895–1902; člen výboru 
a místostarosta župy, dozorce župy okresu soudního velká Bíteš 1896–1902; náčelník divoké 
(dosud neschválené) župy velkobítešské 1901–1902. první starosta/náčelník nově zřízené 
župní jednoty číslo 41; od založení 1902 do své smrti v r. 1906. roku 1897 byl pozván do nově 
založeného hasičského sboru v přibyslavicích, aby vedl výcvik zájemců. Člověk pokrokový  
v ušlechtilém slova smyslu. jeho myšlenky a návrhy se stávaly teprve dlouho po jeho smrti 
skutkem. Starosta župy číslo 41 zemřel 13. 11. 1906 ve věku 59 let a pohřben byl 15. 11. pohřbu 
zúčastnila se celá župa 41. Sešlo se 112 činných hasičů. místní sbor vytvořil čestný špalír  
u rakve se svícemi a věnci, z nichž i župa i místní sbor po jednom na rakev položili. Smuteční 
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obřady vykonal důstojný pan farář Bádal z velké Bíteše za asistence důstojného pana pátera 
Táborského z Křoví a důstojného pana katechety pátera jedličky z Bíteše.

Za tuto dlouholetou práci v různých funkcích hasičského hnutí se mu dostalo také ocenění:
• 12. 8. 1897 obdržel stříbrnou medaili České ústřední jednoty hasičské 
• Na základě nejv. rozhodnutí j.v. císaře ze dne 24. 11. 1905 obdržel za 25letou činnost  

 ve sboru hasičském ve velké Bíteši čestnou medaili

david dvořáček, diS.

POMÁHEJTE S HASIčI

dobrovolní hasiči z velké Bíteše 21. prosince 2011 předali několik plných košů dárků  
z adventní sbírky hraček a sladkostí pro dětské oddělení Kliniky popálenin a rekonstrukční 
chirurgie Fakultní nemocnice Brno, kde budou pomáhat dětem po popáleninových úrazech. 
jedná se sice o oddělení poměrně malé, má pouze 9 dětských lůžek, ale je vysoce speciali-
zované pro léčbu termických poranění. v Čr existují 3 specializovaná pracoviště zabývající 
se léčbou nemocí z popálení (Klinika popáleninové medicíny v praze, Centrum popálenin  
a plastické chirurgie v Brně a popáleninové centrum v ostravě). podnětem byla sbírka hasičů 
ze Zlínského kraje pro urgentní příjem Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. 

S popáleninami se při hasičském řemesle často setkáváme. pro lůžkové oddělení byly pře-
dány stolní hry, pexesa, puzzle, která snad zpříjemní i několikaměsíční pobyt v nemocnici. 
větší děti na lůžkovém oddělení obdržely legendární figurku Igráčka nebo sadu dárkových 
modelů hasičských aut, menší děti dostaly plyšového dráčka Soptíka, hasičské kšiltovky, 
které si po propuštění odnesou s sebou domů. pro ambulance za statečnost při převazech jsou 
nachystány drobnosti jako pravítka, omalovánky, pastelky a sladkosti. I přes vrcholící ekono-
mickou krizi nám žádný z oslovených sponzorů pomoc neodmítl a naopak až překvapil svoji 
štědrostí. akci podpořily firmy EFKo-karton, s.r.o. Nové veselí, požární bezpečnost s.r.o. 
jihlava; Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Krajská pobočka se sídlem ve Žďáru nad Sázavou; 
Hasičský portál poŽÁrY.cz; Sdružení hasičů Čech, moravy a Slezska, obyvatelé města velké 
Bíteše. všem dárcům srdečně děkujeme.

     david dvořáček, diS.

SLAVNOSTNí NÁSTuP JEDNOTKY SDH VELKÁ BíTEš

v neděli 11. prosince 2011 v rámci výroční valné hromady proběhl slavnostní nástup jed-
notky SdH obce velká Bíteš při příležitosti slavnostního předání nového dopravního auto-
mobilu na podvozku renault Trafic 2,5 dCi, který vystřídal ve výjezdu doposud sloužící avii 

26



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

31, rok výroby 1980. Za účasti vedení města, členů Sboru dobrovolných hasičů a hostí z rukou 
sponzorů převzal klíče od vozidla starosta města Ing. milan vlček. Spolu se zástupci veřej-
nosti přivítali vzácné hosty, starostu Krajského sdružení hasičů Kraje vysočina a člena výkon-
ného výboru SH ČmS br. jana Slámečka, člena výkonného výboru a garanta okrsku br. jiřího 
Klusáka. Zásahový automobil požehnal páter Bohumil poláček z Římskokatolické farnosti 
velká Bíteš. velice děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli dar pro účely zlepšení kvality 
technického vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce velká Bíteš a těšíme se na 
naši další vzájemnou spolupráci. 

    Za SdH velká Bíteš bratr david dvořáček, diS.

SPORT
VÁNOčNí AKADEMIE

v pátek dne 9. prosince 2011 se uskutečnila tradiční vánoční akademie ve sportovní hale 
Tj Spartak. Zúčastnilo se jí velké množství návštěvníků, 
a to nejen rodiče vystupujících, ale také široká veřejnost. 
všichni účinkující byli skvělí a měli vše dobře nacvi-
čené, včetně těch nejmenších, kteří byli úžasní.

vystoupily zde oddíly například z Náměště nad 
oslavou, mažoretky Lažánky, skupina LoS KoKoS 
– Fitcentrum mejzlíková, „radioaktivita“ – Holasová  
a Tj Spartak. 

Hosté po celou dobu účinkujícím tleskali a bylo vidět, 
že se jim vystoupení líbí. po skončení akademie všichni 
odcházeli spokojeni a s úsměvem na tváři. Účinkující za 
své vystoupení dostali dárkové balíčky a byli rádi, že vše 
dobře zvládli. 
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od pana Františka Neklapila z okresního výboru ze Žďáru nad Sázavou a ondřeje Blahy  
z Tj Spartak převzala cvičitelka Tj paní Eva Svobodová Čestné uznání za dlouhodobou 
činnost v oblasti sportu. pánové jí také dodatečně popřáli k životnímu jubileu.

Už teď se můžeme těšit na další akci, kterou bude okresní akademie v měsíci  
dubnu 2012. 

Silvie Kotačková
    Klub kultury

OSTATNí
MÁTE PřEBYTEčNÉ KILOGRAMY?  
HuBNĚTE V KuRZECH STOB!

Zkoušeli jste již mnohokrát neúspěšně hubnout? Zkuste metodu, která je při léčbě obe-
zity považována za nejúčinnější. Behaviorální psychoterapie je metoda, která vám pomůže 
vytvořit správné stravovací a pohybové návyky. vychází z předpokladu, že veškeré poruchy 
chování, jako jsou například nesprávné návyky ve stravování, lze vyléčit nalezením vhodné 
přeučovací metody.

Na behaviorální psychoterapii jsou založeny kurzy snižování nadváhy ve společnosti 
STOB – STop OBezitě. Kurzy probíhají pod odborným vedením psycholožky phdr. Ivy 
málkové a jejích spolupracovníků, ve Velkém Meziříčí konkrétně pod vedením lektorek 
mgr. Soni Chládkové a mgr. Evy Kružíkové.

V kurzech máte možnost:
• pracovat na změně svého životního stylu, která povede k trvalé redukci váhy
• zacvičit si přiměřeně svým tělesným možnostem a zdravotnímu stavu
• získat atraktivní pomůcky usnadňující hubnutí
• příjemně strávit čas ve společnosti lidí majících stejný cíl
Úspěšnost tohoto přístupu k léčbě obezity potvrzují tisíce absolventů kurzů po celé 

republice a stovky z okolí velkého meziříčí, kde probíhají kurzy již šestým rokem.
Základní kurzy trvají většinou 12 týdnů. jednou týdně účastník navštěvuje jednu tří-

hodinovou lekci. Tříhodinová lekce je složena z jedné hodiny vhodné pohybové aktivity  
a dvou hodin skupinové terapie. Kurzy jsou určeny pro dospělé od 18 let.

Nejbližší kurz bude probíhat od 31. ledna 2012 v prostorách Gymnázia  
velké meziříčí.

přihlásit se a bližší informace můžete získat na telefonním čísle 605 010 666 nebo na 
emailové adrese EK.stob@seznam.cz.
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ZEMřEL PREZIDENT VÁCLAV HAVEL
První prezident české republiky, dramatik a dlouholetý bojovník proti komunismu  
Václav Havel zemřel v neděli 18. prosince 2011 ve věku 75 let.

ve středu dne 21. prosince po osmé hodině ranní vyrazil z pražské křižovatky, kde se mohla 
s václavem Havlem rozloučit ve středu široká veřejnost, smuteční průvod za rakví s ostatky 
prvního českého prezidenta. průvod 
skončil ve vladislavském sále, kde se  
s václavem Havlem rozloučili předsta-
vitelé veřejného a politického života  
a zahraniční diplomaté akreditovaní  
v praze.

Hodinu po poledni se areál pražského 
hradu včetně vladislavského sálu ote-
vřel pro veřejnost. poklonit se bývalému 
prezidentu mohli přijít zájemci až do 20 
hodin a ve čtvrtek mezi 8 až 20 hodi-
nou.

Církevní pohřeb proběhl v pátek 23. 
prosince v katedrále sv. víta na pražském 
hradě. obřad sloužil pražský arcibiskup 
dominik duka, poslední rozloučení 
vedl pomocný biskup pražský václav 
malý, na závěr obřadu promluvila bývalá 
ministryně zahraničních věcí Spojených 
států amerických madeleine albrigh-
tová. obřad hudebně doprovodila Česká 
filharmonie.

Ceremoniál proběhl za účasti rodiny 
a nejbližších přátel, prezidenta václava 
Klause a dalších významných českých 
politiků, umělců a zahraničních hostů.

po skončení smutečního obřadu byla rakev s václavem Havlem převezena do Strašnického 
krematoria. Na této cestě už jej doprovodili pouze nejbližší členové rodiny.

Bc. Ivo Kříž
městské muzeum ve velké Bíteš
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EKOSOuTĚŽ 2012 – TříDíM, TříDíš, TříDíME: 

 Ekosoutěž je určena všem žákům základních škol ve velké Bíteši a je rozdělena do těchto 
základních skupin:
 • nejlepší jednotlivec z prvního a druhého stupně ve sběru papíru
 • nejlepší třída ve sběru papíru z prvního a druhého stupně
 • nejlepší výtvarné dílo za třídu z prvního a druhého stupně
 • vědomostní soutěž jednotlivců z prvního a druhého stupně

Ekosoutěž bude probíhat od 1. ledna 2012 do 31. března 2012
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 20. 4. 2012

SoUTěŽNÍ ÚKoLY a ZadÁNÍ
Úkol č. 1 Sběr papíru

papír bude sbírán jak za jednotlivce tak i zároveň za třídu, za kterou jednotlivý žák  
odevzdal papír. papír je možné odevzdat ve sběrném dvoře na ulici Kozí, nebo po domluvě  

i přímo na třídící lince v areálu TS Karlov.
Sbírat lze veškerý papír kromě papíru mastného či jinak znečištěného.

Za odevzdaný papír obdrží jednotlivec potvrzení o odevzdaném množství.

Úkol č. 2 Výtvarné dílo
Úkolem bude za jednotlivou třídu vytvořit výtvarné dílo z druhotných surovin (papír, plast, 
nebo jejich kombinace) a to na libovolné téma. výtvarné dílo bude hodnoceno po nafocení 

formou ankety na www.tsvb.cz  a zároveň komisí složenou ze zástupců školy  
a místních organizací.

Úkol č. 3 Vědomostní soutěž
vaším úkolem bude co možná nejlépe odpovědět na otázky, které jsou zpracovány do formy 

předvyplněného formuláře, který je umístěn na stránkách www.tsvb.cz .  
K jednotlivým otázkám pouze doplníte správnou odpověď a jedním potvrzením odešlete  

k vyhodnocení.

podrobnosti k pravidlům soutěže jsou popsány v soutěžním plánu, který obdrží každá třída 
na začátku soutěže a bude také umístěn 

na stránkách www.tsvb.cz
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SOuHRNY uSNESENí
SOuHRN uSNESENí ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BíTEš  
č. 28/11 KONANÉ DNE 7. LISTOPADu 2011 

2/28/11/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 13 ke smlouvě o pronájmu lesní půdy ze dne 30.1.2002  
s Lesy města velká Bíteš s.r.o., masarykovo nám. 87, 595 01 velká Bíteš, jehož předmětem je navýšení 
nájemného pro rok 2011 o 400 tis. Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.11.2011
 
3/28/11/RM – souhlasí s vyřazením a likvidací majetku dle žádosti odboru finančního  
ze dne 7.11.2011.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.11.2011
 
4/28/11/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu částí pozemků v k.ú.velká Bíteš
část parc. č. 2891/4 – ostatní plocha o výměře 281 m2

část parc. č. 2823 – ostatní plocha o výměře 150 m2

část parc. č. 2865 – ostatní plocha o výměře 1122 m2

v k. ú. ruda u velkého meziříčí
část parc. č. 1858 – ostatní plocha o výměře 461 m2

v k. ú. Holubí Zhoř
část parc. č. 5633 – ostatní plocha o výměře 592 m2

část parc. č. 5663 – ostatní plocha o výměře 121 m2

část parc. č. 5672 – ostatní plocha o výměře 723 m2

část parc. č. 5749 - ostatní plocha o výměře 564 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.11.2011
 
5/28/11/RM – rozhoduje prodat Ředitelství silnic a dálnic, Čr, se sídlem Na pankráci 546/56,  
145 04 praha 4 – Nusle trvalé porosty na těchto pozemcích:
na pozemku parc. č. 1858 v k. ú. ruda u velkého meziříčí za cenu 6.970 Kč
na pozemcích parc. č. 5633 a parc. č. 5749 v k. ú. Holubí Zhoř za cenu 7.620 Kč
na pozemcích parc. č. 2823 a parc. č. 2865 v k. ú. velká Bíteš za cenu 16.190 Kč
na pozemku parc. č. 2891/4 v k. ú. velká Bíteš za cenu 560 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21.11.2011
 
6/28/11/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 2865 – ostatní 
plocha o výměře 211 m2 v k. ú.velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.11.2011
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7/28/11/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu č. 10064213 o poskytnutí podpory ze SFŽp Čr v rámci 
opŽp na projekt „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.11.2011

8/28/11/RM - schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření č. 17/2011.
odpovědnost: odbor finanční termín: 7.11.2011
 
9/28/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Ncorp, s.r.o., růžová 144, 595 01 velká 
Bíteš na akci „oprava restaurace kulturního domu ve velké Bíteši“ za cenu 948.264,00 Kč včetně dpH  
a uzavřít s ní smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2011
 
10/28/11/RM – schvaluje text „petice proti plánovanému zrušení obvodního oddělení policie Čr ve velké Bíteši“.
odpovědnost: rada města termín: 7.11.2011
 
11/28/11/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 27/11 ze dne 31.10.2011.
odpovědnost: rada města termín: 7.11.2011
 
12/28/11/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení spotřeby tepla  
v kulturním domě, velká Bíteš“ se zhotovitelem outulný, a.s., ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad 
oslavou, kterým se mění termín realizace projektu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21.11.2011 

SOuHRN uSNESENí ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BíTEš  
č. 29/11 KONANÉ DNE 14. LISTOPADu 2011

2/29/11/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č. 1022 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 117 m2 v k. ú. velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
 
3/29/11/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 28/11 ze dne 7.11.2011.
odpovědnost: rada města termín: 14.11.2011
 
4/29/11/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 1 o velikosti 1+0 v domě  
č. p. 239 na ulici Tyršova ve velké Bíteši s nájemcem na dobu dvou roků od 1.12.2011 s podmínkou, že 
bude nájemce pravidelně každý měsíc řádně platit předepsané nájemné a služby.
odpovědnost: odbor správní, ENCom termín: 30.11.2011
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5/29/11/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 o velikosti 1+KK v domě č. p. 579 na ulici 
Sadová ve velké Bíteši s nájemcem na dobu určitou od 1.12.2011 do 31.08.2012 s tím, že si nájemce může 
požádat o prodloužení nájemní smlouvy, která může být prodloužena za podmínky, pokud ZŠ nebude 
tento byt potřebovat pro svoje účely. výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc + stanovená valorizace nájmu.
odpovědnost: odbor správní, ENCom termín: 30.11.2011
 
6/29/11/RM – schvaluje vyřazení majetku dle žádosti Základní školy velká Bíteš, příspěvková organizace 
ze dne 31.10.2011, č.j. mÚvB/6577/11.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31.12.2011
 
7/29/11/RM – vydává souhlasné stanovisko s žádostí mateřské školy velká Bíteš, U Stadionu 538, 
příspěvková organizace se změnou zápisu školy v rejstříku škol, spočívající v tom, že stávající cílová 
kapacita školní jídelny 230 dětí se mění na 280 dětí.
odpovědnost: ředitelka školy termín: 31.12.2011
 
8/29/11/RM – bere na vědomí doplnění informací ředitelem ZŠ ve věci záměru umístění třídy mŠ  
na Základní škole velká Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 14.11.2011
 
9/29/11/RM - schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření č. 18/2011.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.11.2011
 
10/29/11/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č. 4529/3 – orná půda o výměře 
172 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
 
11/29/11/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně nabýt nemovitosti v obci a k. ú.
velká Bíteš, a to:
- pozemek parc. č. 2740/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 1195/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 49 m2 a parc. č. 1198/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 do majetku města 
velká Bíteš od vlastníka, kterým je Čr – Státní statek jeneč, Státní statek v likvidaci, se sídlem Nová 
45, 370 01 České Budějovice za cenu obvyklou dle znaleckého posudku, min. však 3 000 Kč za všechny 
pozemky. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
  
12/29/11/RM – schvaluje výpůjční dobu v městské knihovně velká Bíteš v období vánoc takto: 
23.12.2011 a 27.12.2011 zavřeno.
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: 23.12.2011
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13/29/11/RM – schvaluje vyřazení majetku dle žádosti městské knihovny velká Bíteš ze dne 9.11.2011, 
č.j. mÚvB/6853/11.
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: 31.12.2011
 
14/29/11/RM – bere na vědomí podnět na řešení hluku v rámci provozu Kulturního domu velká Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 14.11.2011
 
15/29/11/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o právu stavby „modernizace dálnice d1,  
km 154,090-163,590 a km 162–168“ s Ředitelstvím silnic a dálnic Čr, státní příspěvková organizace se 
sídlem Na pankráci 546/56, 145 04 praha 4 – Nusle na těchto pozemcích v majetku města:
- pro dočasný zábor:
v k. ú.velká Bíteš
- část parc. č. 2891/4 – ostatní plocha o výměře 281 m2

- část parc. č. 2823 – ostatní plocha o výměře 150 m2

- část parc. č. 2865 – ostatní plocha o výměře 1122 m2

v k. ú. ruda u velkého meziříčí
- část parc. č. 1858 – ostatní plocha o výměře 461 m2

v k.ú. Holubí Zhoř
- část parc. č. 5633 – ostatní plocha o výměře 592 m2

- část parc. č. 5663 – ostatní plocha o výměře 121 m2

- část parc. č. 5672 – ostatní plocha o výměře 723 m2

- část parc. č. 5749 - ostatní plocha o výměře 564 m2.
- pro trvalý zábor:
v k. ú. velká Bíteš
- část pozemkové parcely č. 2865 – ostatní plocha o výměře cca 211 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2011
 
16/29/11/RM – schvaluje Základní škole velká Bíteš, příspěvková organizace převod prostředků 
rezervního fondu do fondu reprodukce majetku ve výši 52.901,68 Kč a doporučuje Zm schválit  
v rámci rozpočtového opatření snížení příspěvku na provoz a navýšení příspěvku na pořízení altánu  
ve výši 59.876,32 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.11.2011
 
17/29/11/RM – rozhoduje pro rok 2012 snížit cenu parkovací karty za parkování na masarykově náměstí 
ve velké Bíteši následovně:
3.000 Kč/rok a 250 Kč/měsíc pro obyvatele a majitele provozoven a firem na masarykově náměstí, 4.500 Kč/
rok a 375 Kč/měsíc pro obyvatele a majitele provozoven a firem mající sídlo mimo masarykovo náměstí.
odpovědnost: tajemnice termín: 12.12.2011
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18/29/11/RM – rozhoduje od 1.1.2012 zvýšit nájemné za užívání nebytových prostor dle přiložené 
tabulky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2011
 
19/29/11/RM – odměnu za 2. pololetí školního roku 2010/2011:
• ředitelce mateřské školy velká Bíteš, masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• ředitelce mateřské školy velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• ředitelce Střední odborné školy jana Tiraye velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelce Základní školy velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
• řediteli Základní školy velká Bíteš, příspěvková organizace
• řediteli Základní umělecké školy, velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelé škol termín: 31.12.2011

SOuHRN uSNESENí ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BíTEš  
č. 30/11 KONANÉ DNE 28. LISTOPADu 2011

2/30/11/RM - doporučuje Zm rozhodnout o zařazení navržených změn do Zadání Změny  
č. 6 Územního plánu města velká Bíteš dle doporučení Komise pro územní plán a regionální rozvoj, jež 
jsou uvedena v zápisu komise č. 9/2011 ze dne 24.11.2011.
odpovědnost: odbor výstavby a Žp termín: 12.12.2011

3/30/11/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc. č. 756/1 – ostatní plocha, 
zeleň o výměře cca 118 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš od TěLovÝCHovNÉ jEdNoTY SparTaK 
vELKÁ BÍTEŠ, se sídlem Tyršova 219, 595 01  velká Bíteš do vlastnictví města velká Bíteš za cenu 120 
Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12.12.2011

4/30/11/RM – doporučuje Zm rozhodnout nevyužít nabídku na odkup pozemku  
parc. č. 1239/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 122 m2 v k. ú. velká Bíteš za cenu  
500 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12.12.2011
 
5/30/11/RM – rozhoduje vypovědět nájemní smlouvy nájemcům:
• U Stadionu 275 (byt 2+1), velká Bíteš
• jihlavská 282 (byt 2+kk),velká Bíteš
• U Stadionu 475 (byt 1+1), velká Bíteš.
odpovědnost: ENCom termín: 31.12.2011
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6/30/11/RM - doporučuje Zm rozhodnout  úplatně nabýt pozemek parc. č. 2263/6 – ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 894 m2 v k. ú. velká Bíteš do majetku města velká Bíteš od vlastníka za kupní cenu 
300 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: majetkový termín: 12.12.2011

7/30/11/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést pozemek parc. č. 187 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře cca 5 m2 v k. ú. velká Bíteš a obci velká Bíteš  za cenu 120 Kč/m2 s tím, že 
náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: majetkový termín: 12.12.2011

8/30/11/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 o velikosti 2+1 v domě U Stadionu  
č. p. 475 (vchod a) ve velké Bíteši na dobu neurčitou od 1.12.2011 za podmínky, že si potřebné opravy 
v nezbytném rozsahu zajistí nájemkyně sama na vlastní náklady, přičemž nebude požadovat ani 
odečet vynaložených nákladů z nájemného. výše nájemného bude činit 55 Kč/m2/ měsíc + stanovená 
valorizace. 
odpovědnost: odbor majetkový, ENCom termín: 30.11.2011
 
9/30/11/RM - rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 4 o velikosti 3+1 v domě  
č.p. 239 na ulici Tyršova ve velké Bíteši od 1.2.2012 o jeden rok nájemci s podmínkou, že k uvedenému 
datu nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách. 
odpovědnost: odbor správní, ENCom termín: 31.1.2012

10/30/11/RM – schvaluje vyřazení majetku v místní části Holubí Zhoř dle žádosti odboru finančního 
ze dne 24.11.2011.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.12.2011

11/30/11/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 29/11 ze dne 14.11.2011.
odpovědnost: rada města termín: 28.11.2011
 
12/30/11/RM – rozhoduje prodloužit platnost nájemní smlouvy na pronájem bočnic mostního objektu 
nad dálnicí d1, v km 161,900 – ev. č. d1-200, v km 156,564 – ev. č. d1-194, se společností News oudoor 
Czech republik, s.r.o., se sídlem K Červenému dvoru 25a, 130 00 praha 3, IČ 26193302, do 31.12.2017  
s tím, že sazba nájemného bude nově činit 4.300 Kč/m2/rok bez dpH a tuto sazbu bude možné 
každoročně navyšovat o inflační koeficient.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.12.2011
 
13/30/11/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. 10094a o nájmu části nemovitosti ze 
dne 27.6.2011, se společností vodafone Czech republic a.s. se sídlem vinohradská 167, 100 00 praha 10,  
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IČ: 25788001 za nájemné 80.000 Kč/rok s platností smlouvy automaticky prodloužené do roku 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.12.2011
 
14/30/11/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku  
parc. č. 630 – ostatní plocha, zeleň o výměře 61 m2 v k. ú. velká Bíteš do 30.4.2012 s vlastníkem 
pozemku Tělocvičnou jednotou Sokol velká Bíteš se sídlem Tyršova 219, 595 01 velká Bíteš  
za nájemné 244 Kč/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
 
15/30/11/RM – schvaluje ponechání si finančního daru ve výši 1.400 Kč v příspěvkové organizaci 
Informační centrum a Klub kultury města velké Bíteše dle žádosti č.j. mÚvB/6975/11.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 30.11.2011

16/30/11/RM – doporučuje Zm rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, 
a.s., reg. č. 99001002069 v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12.12.2011

17/30/11/RM – bere na vědomí žádost ředitele Informačního centra a Klubu kultury města  
velké Bíteše, příspěvková organizace o provedení místního finančního šetření na ICKK, 
prostřednictvím finančního a kontrolního výboru za první až třetí kvartál roku 2011.
odpovědnost: rada města termín: 28.11.2011
 
18/30/11/RM – bere na vědomí finanční bilanci Informačního centra a Klubu kultury města velké 
Bíteše, příspěvková organizace do 31.12.2011.
odpovědnost: rada města termín: 28.11.2011

19/30/11/RM – vydává nařízení města velká Bíteš č. 3/2011, kterým se vymezují oblasti města velká 
Bíteš, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou 
cenu, včetně jeho přílohy č. 1.
odpovědnost: tajemnice termín: 1.1.2012
 
20/30/11/RM – schvaluje směrnici k nakládání s majetkem města velká Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28.11.2011
 
21/30/11/RM – schvaluje vyřazení majetku dle žádosti polikliniky velká Bíteš, příspěvková organizace 
ze dne 24.11.2011.
odpovědnost: ředitel termín: 31.12.2011
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22/30/11/RM – bere na vědomí výsledky voleb členů školské rady Základní školy velká Bíteš, Tišnovská 
116, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 28.11.2011
 
23/30/11/RM – jmenuje Ing. Libora Buchtu členem školské rady Základní školy velká Bíteš, Tišnovská 
116, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 28.11.2011
 
24/30/11/RM – bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce, Inspektorátu v Kraji vysočina 
čj. ČŠIj-444/11-j z inspekce provedené v Základní škole velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková 
organizace dne 11.–12.10.2011.
odpovědnost: rada města termín: 28.11.2011
 
25/30/11/RM – bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy velká Bíteš, Tišnovská 116, 
příspěvková organizace za školní rok 2010/2011.
odpovědnost: rada města termín: 28.11.2011
 
26/30/11/RM – jmenuje Ing. milana macholána členem školské rady Střední odborné školy jana Tiraye 
velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 28.11.2011
 
27/30/11/RM – bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Střední odborné školy jana Tiraye velká 
Bíteš,  příspěvková organizace za školní rok 2010/2011.
odpovědnost: rada města termín: 28.11.2011
 
28/30/11/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za měsíce I.–XI. roku 2010  
a roku 2011.
odpovědnost: rada města termín: 28.11.2011

29/30/11/RM – doporučuje Zm schválit úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření 
č. 19/2011.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12.12.2011
 
30/30/11/RM – schvaluje rozpočtový výhled města velká Bíteš na rok 2013 a 2014 v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28.11.2011

31/30/11/RM – doporučuje Zm schválit rozpočtové provizorium města velká Bíteš na rok 2012  
v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12.12.2011
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32/30/11/RM – bere na vědomí žádost č.j. mÚvB/6948/11 ze dne 14.11.2011 o nařízení odstranění 
terénních úprav s tím, že rm nemá pravomoc v této věci rozhodovat, proto žádost postupuje odboru 
výstavby a životního prostředí.
odpovědnost: odbor výstavby a Žp termín: 20.12.2011
 
33/30/11/RM – navrhuje program zasedání Zastupitelstva města velká Bíteš č. 10/11
místo konání: Kulturní dům, vlkovská č. p. 482, velká Bíteš
doba konání: 12.12.2011 v 17.00 hodin
odpovědnost: rada města termín: 12.12.2011
 
34/30/11/RM – rozhoduje uzavřít s firmou aTIKa, s.r.o., velké meziříčí dodatek č. 1 ke smlouvě  
o dílo ze dne 5.9.2011 na akci „Hřbitovní zeď velká Bíteš“. předmětem dodatku je prodloužení lhůty 
výstavby do 25.11.2011.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
 
35/30/11/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem vysočina  darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru 
na údržbu veřejné zeleně podél silnic II. a III. tříd v průjezdních úsecích obcí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2011
 
36/30/11/RM – doporučuje Zm rozhodnout o úplatném nabytí pozemku parc. č. 770/3 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 81 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš do majetku města velká Bíteš od vlastníka 
za kupní cenu 150 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12.12.2011
 
37/30/11/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o prostorovém uspořádání sítí týkající se stavby „přechod 
přes silnici I/37 ulice Lánice“ a dále rozhoduje pověřit starostu nebo místostarostu města uzavíráním 
dohod o prostorovém uspořádání sítí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9.12.2011
 
38/30/11/RM – bere na vědomí zprávu pana starosty o postupu prací na akci „oprava restaurace  
Kd ve velké Bíteši“. Současně rm pověřuje odbor majetkový vypsat výběr zhotovitele na opravu  
vzduchotechniky v Kd v prostorách restaurace a kuchyně  na základě pd z 11/2011.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.12.2011

advokátní kancelář jUdr. alena malá oznamuje opětovné zahájení své činnosti. 
KdE: masarykovo náměstí 88 (Stará pošta, 1. poschodí), velká Bíteš. 
KdY: po-pá: 9.00-12.00 13.00-16.00. je možné si dohodnout i jiný či přesný termín  
KoNTaKT: tel. č. 777 17 22 23 nebo e-mail: alena.mala@post.cz.
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ČESKÁ VEJCE
od českého výrobce (firma Kosičky) reg. č.: 3 CZ 3466, č. třídírny CZ 489.

vejce jsou pod stálou veterinární kontrolou.

prodejní doba:
pondělí 7.00 – 12 hodin
úterý  7.00 – 12 hodin
středa  9.30 – 15.30 hodin
čtvrtek   ZavŘENo
pátek   7.00 – 12 hodin Těší se na vás martina volavková

Tel. č. 566 532 448
mobil. č. 732 765 808

ZMĚNA ORDINAčNíCH HODIN NA OčNí AMBuLANCI  
POLIKLINIKA VELKÁ BíTEš

MuDr. Petr Strnad
pondělí: 11 - 12 hodin  12.30 - 19 hodin
Úterý: 8 - 12 hodin  12.30 - 16 hodin
Čtvrtek: 8 - 12 hodin  12.30 - 16 hodin

TJ SPARTAK VE VELKÉ BíTEšI VÁM PřEJE  
DO NOVÉHO ROKu 2012  
HODNĚ šTĚSTí, ZDRAVí 

A MNOHO OSOBNíCH I PRACOVNíCH ÚSPĚCHŮ.
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Zpravodaj   |   město velká Bíteš   |   Leden 201242

SOBOTA 17. BřeznA 2012

do prodEjNY TEXTILU vE vELKÉ BÍTEŠI pŘIjmEmE mamINKU Na md  
NEBo paNÍ v dŮCHodU (INvaLIdNÍ). moŽNoST Na 1/2 ÚvaZEK.  
BLIŽŠÍ INFormaCE Na TEL. Č.: 605 306 747.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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PÁTEK 24.ÚNORA VE 20.00 HODIN

KULTURNÍ DŮM VELKÁ BÍTEŠ

HRAJE KAPELA ŽIVEL

Vstupné: 

Pořádá: 

INFORMAČNÍ CENTRUM A KLUB KULTURY

80 KČ V PŘEDPRODEJI

Maškarní Bál




