ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Leden 2013
Vyšla nová kniha „Velká Bíteš (pošta a pohlednice)“.

Foto: Otto Hasoň

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem popřál vše nejlepší do nového
roku 2013, úspěchy v osobním i profesním životě a zejména
pak pevné zdraví Vám a Vašim blízkým.
Ing. Milan Vlček
starosta města

SLOVO Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
přivítejme společně první dny nového roku
2013. Ten bude nás i pro současné vedení bítešské
radnice rokem, který by měl městu přinést další
pozitivní změny, které ovlivní jeho budoucí tvář
a chod.
Nejzásadnější změnou bude jistě rekonstrukce
Masarykova náměstí. První část, během které dojde k přestavbě horní části náměstí na přepravní
terminál a průjezdné komunikace přes náměstí,
plánujeme realizovat od března do září. Bez větší
prodlevy by v následujícím roce měla následovat
oprava spodní části náměstí. Rozsah opravy této
části bude závislý na zdrojích jejího financování.
Naši snahou je požádat a opětovně využít možnosti dotace z evropských fondů, z vyhlášeného programu ROP Jihovýchod. V případě,
že dotace na tuto část náměstí nezískáme a budeme řešit dokončení opravy náměstí
z vlastních finančních zdrojů města, budou stavební práce minimalizovány na nezbytně
nutný rozsah, v souladu s projektovou dokumentací. Mezi důležité stavby ve městě jistě
rovněž bude patřit druhá etapa rekonstrukce komunikace na ulici Vlkovské v úseku
mezi BDS a První brněnskou. Zcela jistě však také přechod pro chodce před novou
školkou v Lánicích či revitalizace zeleně v prostoru mezi kulturním domem a kostelem.
Tak jak v loňském roce, i letos se budeme věnovat přípravě projektů budoucích oprav
a rekonstrukcí městských objektů. Příkladem může být záměr půdní vestavby tříd pro
středisko praktického vyučování v objektu SOŠ Jana Tiraye na ulici Tyršova, dokončení rekonstrukce objektu Lánice 300 pro jeho celkové využití mateřskou školou nebo
postupná komplexní rekonstrukce městského domu čp. 85 na náměstí. V nezmenšeném rozsahu bude pokračovat úsilí radnice o řešení dopravní situace ve Velké Bíteši,
a to jak v přípravě projektu a podmínek realizace severní a jižní části obchvatu vč. jednání s příslušnými partnery ŘSD a Kraje Vysočina, ale také aktivní podporou přípravy
investice ŘSD, zahrnující kompletní opravy průtahu silnice I/37 (kpt. Jaroše – Lánice)
městem v letech 2013 – 2015.
Chtěl bych Vám všem na tomto místě i letos opětovně poděkovat za Vaši ochotu
podílet se s nasazením a elánem na společenském životě města. Vaše důvěra, tolerance
a pochopení nám poskytují prostor pro realizaci projektů, jakým byla v loňském roce
například rekonstrukce přízemí objektu Lánice 300 pro 48 dětí z mateřské školy na
náměstí. Projekt, jehož smysl a termíny realizace byly ve své počáteční fázi podrobeny
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řadě velmi kritických názorů. Dopřejte nám Vaší přízně i v letošním roce pro uskutečnění obdobných záměrů, které budou do budoucna přínosem rozvoje pro naše město.
Vzhledem k tomu, že cítíme potřebu ještě více informovat Vás – občany – o našich
záměrech a krocích, budete mít možnost dozvědět se od vedení města od letošního
roku více o tom, co vás zajímá, před každým jednáním dlouhodobě plánovaného řádného zastupitelstva města.
Ing. Milan Vlček
starosta města

ZVEME VÁS
Každou středu v měsíci lednu 2013 v 9 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně
Od 8. prosince 2012 do 11. ledna 2013
VÝSTAVA BETLÉMŮ ZE SBÍRKY MUZEA VYSOČINY TŘEBÍČ
Menší výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Otevírací doba ve všední dny mimo pondělí 8:00-12:00, 14:00-16:00
Jiné termíny návštěvy je možno předem objednat telefonicky na čísle 566 532 383; 739 181 345
nebo e-mailem na muzeum.velkabites@seznam.cz.
Úterý dne 1. ledna 2013 v 17 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským, Bítešská schola, ohňostroj
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Neděle dne 6. ledna 2013 v 17 hodin
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT GAUDEAUMUS
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš.
Vstupné dobrovolně vysoké bude použito na stavbu nových varhan ve Březí.
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
Úterý dne 15. ledna 2013 v 19 hodin
ČESKO-FINSKÝ KONCERT BHP
VIOLISTKA BARBORA HILPO VEISOVÁ A KLAVÍRISTA MARKO HILPO
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
4

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2013

Středa dne 16. ledna 2013 ve 14 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Našim hostem bude starosta města Ing. Milan Vlček.
Přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 19. ledna 2013 ve 20 hodin
PLES MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE
K poslechu i tanci hraje Big Band Lanškroun a sólisté Broln pod vedením Františka Černého.
Předprodej vstupenek v Turistickém Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Město Velká Bíteš, Informační centrum a Klub kultury, SOŠ Jana Tiraye
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Úterý dne 22. ledna 2013 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE
MŠ U Stadionu, v Červené třídě.
Sobota dne 26. ledna 2013 ve 20 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES
K poslechu i tanci hraje skupina Pikardi.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Moravský rybářský svaz Velká Bíteš

PŘEHLED PLESŮ V ROCE 2013 V KULTURNÍM DOMĚ VE VELKÉ BÍTEŠI
19. ledna 2013 – Ples města Velká Bíteš, hraje Big Band Lanškroun a sólisté Broln
26. ledna 2013 – Rybářský ples, hraje skupina Pikardi
2. února 2013 – Ples První brněnské strojírny, hraje dechová kapela Vysočinka, CM Ondráš
9. února 2013 – Farní ples, hraje F-Box
23. února 2013 – Sportovní ples s vyhlášením ankety „Sportovec města“
Moderují M.Doubková a M. Hrdinka. Hraje mexická hudba Espuelas,
cimbálová muzika Grajcar a speciální host Vašo Patejdl.
16. března 2013 – Maškarní bál, hraje hudební skupina Živel
10. března 2013 – Dětský karneval – hraje skupina „Kamarádi“ s Vojtou Polanským

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI ÚNORU 2013
Sobota dne 9. února 2013 od 9 do 17 hodin
„JARMARK HANDMADE VÝROBKŮ“
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Kateřina Božková
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Od 18. února do 1. března 2013
Výstava portrétů Zdeňky Lackové, spojená s prodejní výstavou
ručních prací jarní a velikonoční dekorace.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci se Zdeňkou Lackovou

ZPRÁVY Z RADNICE
ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 10. prosince rozhodlo o pořízení Změny
č. 7 Uzemního plánu města Velká Bíteš. Veřejnost bude mít možnost podávání podnětů na
dílči změny Uzemního plánu ve lhůtě do 18. února 2013 včetně.

ZMĚNA STATUTU PRACOVIŠTĚ POLICIE ČR VE VELKÉ BÍTEŠI
Jednání města s vedením policie během uplynulého roku přinesla svoje výsledky.
Během posledních dvou setkání, a to dne 23. listopadu, uskutečněném ve Velkém
Meziříčí za účasti policejního prezidenta plk. Mgr. Martina Červíčka a 27. listopadu
při setkání na územním odboru ve Žďáru nad Sázavou, byl starosta města Ing. Milan
Vlček podrobně seznámen plk. Mgr. Milošem Trojánkem, ředitelem KŘ Policie Kraje
Vysočina s tím, že v roce 2013 dojde s definitivní platností ke změně statutu pracoviště
Policie ČR ve Velké Bíteši. Od 1.ledna zde vznikne policejní stanice, ve které bude
zachován stávající počet řadových policistů, tak, jak je tomu v současnosti na stávajícím
obvodním oddělení.
Z těchto jednání vyplynul pro vedení města a veřejnost důležitý fakt, že tento nový stav
není pro budoucnost definitivní a uzavřenou záležitostí, ale v případě potřebnosti bude
možné tento statut přehodnotit s možností případného obnovení obvodního oddělení.
Společná snaha města a krajského ředitelství Policie ČR o zachování plnohodnotné policejní jednotky ve Velké Bíteši tak nalezla řešení, které v následujícím období v žádném
ohledu neomezí činnost policie ve Velké Bíteši a přilehlém regionu.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 10. prosince 2012 odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Od roku 2013 se navyšuje sazba poplatku ze stávajících 500,- Kč na 600,- Kč/za osobu/za
kalendářní rok. Tato částka je tvořena ze dvou složek:
6

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2013

fixní částky 150,- Kč za kalendářní rok (dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona může
činit až 250 Kč)
výpočtové částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Nově se podle čl. 2 Poplatník také navyšuje okruh poplatníků, a to na:
a) fyzická osoba,
		
1. která má v obci trvalý pobyt,
		
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
		
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
		
delší než 90 dnů,
		
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
		
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
		
delší 3 měsíců,
		
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
		
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
Zároveň žádáme poplatníky, kteří platí tento poplatek ze SIPO a mají na účtu limit
k inkasu SIPO, ať si jej navýší.
				
Martina Frolková, referentka správního odboru

ZÁMĚR MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ PRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
č.j. MÚVB/7324/12/MAJ/ZA					
7.12.2012
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš
zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a usnesením Rady města Velká Bíteš č.27/30/12/RM ze dne
4. 12. 2012 záměr úplatně převést nemovitost ve vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
– část pozemku parc. č. 1339/12 – orná půda o výměře cca 830 m2 v k. ú. Velká Bíteš
Nabídky budou předloženy v uzavřených obálkách označených „prodej části pozemku
1339/12, neotvírat“.
Místo pro podání nabídek: Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87,
595 01 Velká Bíteš, podatelna tel. 566 502 522, lhůta pro podání nabídek končí
ve 12.00 hodin dne 7. 1. 2013.
Náležitosti nabídky:
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• jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu popř. doručovací
		 adresa, tel. spojení v případě zájemce(ů), kterým bude fyzická osoba popř. název,
		 sídlo, identifikační číslo, tel. spojení, jméno a příjmení oprávněného zástupce
		 v případě zájemce, kterým bude právnická osoba
• nabízená kupní cena za m2 pozemku s tím, že minimální nabídková cena je
		 stanovena ve výši 1000 Kč/m2
• podpis(y) zájemce(ů) popř. oprávněného zástupce
Ing. Milan Vlček, starosta

p.č. 1339/12

DALŠÍ ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI A OTEVŘENOSTI
RADNICE OBČANŮM
Usnesením rady města ze dne 4. prosince 2012 bylo rozhodnuto, že vedle informací
o veřejných zakázkách, které jsou již v současnosti zveřejňovány na webu města, budou
nově zveřejňovány rovněž texty smluv a případných dodatků k nim se stručným uvedením důvodu jejich uzavření. Stane se tak u veřejných zakázek, které budou realizovány
v budoucnu, a souhlas se zveřejněním těchto údajů bude součástí podmínek výběrových
řízení. Dojde tak k dalšímu zvýšení transparentnosti ve fungování radnice.
Vedení města chce učinit též další krok ke zvýšení otevřenosti vedení města občanům
a komunikace s nimi. Proto od roku 2013 budou vždy před řádným zasedáním zastupitelstva
(když je připraven KD), tedy zpravidla v předem určených druhých pondělích sudého měsíce,
probíhat v KD diskuse vedení města s občany. Začátek předpokládáme jednu hodinu před
konáním vlastního zastupitelstva a zúčastní se jej pokud možno vždy starosta a místostarosta
8
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města. K diskusím budou zváni průběžně i další zástupci města z řad radních a zastupitelů.
Ačkoli občané mají možnost diskutovat s vedením města i v diskusi na konci zastupitelstev
(mimo diskuse k projednávaným bodům), není to příliš praktické s ohledem na to, že nikdy
nelze říci, jak dlouho bude zastupitelstvo probíhat. Občané tak musí odsedět často i několik
dlouhých hodin, než mohou vznést svůj dotaz či připomínku, což leckoho odradí. Diskuse
před zastupitelstvem tento problém eliminují. Samozřejmě diskuse v programech jednání
zastupitelstva zůstane a občané mohou zůstat v KD i na jednání zastupitelstva.
Uvedené diskuse před zastupitelstvy však nebudou určeny pouze k dotazům a připomínkám občanů. Vedení města se na nich bude snažit též aktivně informovat občany o aktuálně
řešených problémech, aby se k nim občané mohli také vyjádřit a vedení města získalo co
nejširší spektrum pohledů na jednotlivé otázky a aby občané měli povědomí o tom, co
se na radnici děje. Tato témata budou pokud možno avizována občanům předem. Vedení
města je tu pro občany a zve proto širokou veřejnost k účasti na diskusích. Budeme rádi za
Vaše dotazy, připomínky i podněty a pohledy na problematiku, která se našeho města týká.
Nezapomeňme, že pro vyřešení problému nebo realizaci dobrého nápadu je nejvýhodnější
patřičné sdělení směřovat nejkratší cestou kompetentní osobě a že velmi často k akceptaci
určitého opatření stačí objasnění důvodů jeho přijetí.
Aleš Koubek

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
MARIE ANTLOVÁ OSLAVILA 101 LET
V pátek 30. listopadu 2012 oslavila občanka Velké Bíteše
Marie Antlová krásných 101 let svého života. Popřát do
Domova důchodců ji přišel pan starosta města Velké Bíteše
Ing. Milan Vlček, který ji předal kytici, a matrikářka Milena
Janštová. Členky Sboru pro občanské záležitosti předaly
oslavenkyni dárkový balíček. Paní Antlová všem upřímně
poděkovala. Poté se podepsala, a to nutno říci bez brýlí,
do pamětní knihy. Přítomní si včetně oslavenkyně připili
červeným vínem a následovalo krátké posezení s kávou,
při kterém stále dobře naladěná, velice vitální oslavenkyně
zavzpomínala na spartakiádu, které se účastnila jako cvičenka. Už teď se prý moc těší na další oslavu.
Blahopřejeme ještě jednou paní Marii Antlové všechno
nejlepší, hodně zdraví, svěžesti a dosavadní vitality.

Foto: Silvie Kotačková

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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DIAMANTOVÁ SVATBA MANŽELŮ EKRTOVÝCH

Společné foto přítomných.

Foto: Silvie Kotačková

Podpis manželů do Pamětní knihy.
Foto: Silvie Kotačková

Ve Velké Bíteši se v sobotu 24. listopadu 2012 ve 14 hodin uskutečnila na radnici diamantová svatba manželů Anežky a Aloise Ekrtových. Za Městský úřad Velká Bíteš popřál
manželům, kteří spolu prožili krásných 60 let, oddávající zastupitel Ing. Alois Koukola, CSc.
Této slavnostní příležitosti se zúčastnila nejbližší rodina, popřát také přišly členky Sboru
pro občanské záležitosti Anežka Jelínková a Milena Koukolová. Součástí této krásné svatby
byl podpis do pamětní knihy a společný přípitek. V průběhu slavnostní chvíle zazpívala
manželům slečna Iveta Janštová Ave Maria a Láska na 100 let. Po obřadu tento velice vitální
pár s rodinou odešel na rodinnou oslavu.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
PODZIM BYL V MATEŘSKÉM CENTRU PLNÝ AKCÍ
Nejdříve bychom chtěly za celé Mateřské centrum Bítešáček všem popřát hodně štěstí
a zdraví do nového roku.
Těší nás, že veřejnost projevila zájem i o kurz první pomoci, kde jsme se nejen dozvěděly
řadu cenných informací k tomuto tématu, ale hlavně jsme si mohly vše prakticky vyzkoušet.
Tímto zpětně děkujeme oběma instruktorkám. Posledního listopadového odpoledne jsme
se sešly k výrobě adventních věnců. Za zvuků koled jsme strávily příjemné chvíle při výrobě
výzdoby na dveře a vánoční stůl. Touto cestou bychom rády poděkovaly Střední odborné
škole Jana Tiraye za propůjčení prostor pro naše vyrábění a rodině Drlíčkových a jejich
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květinářství za obstarání potřebného materiálu a ozdob. 5. prosince k nám do mateřského
centra přišel Mikuláš s nadílkou pro děti. Děkujeme Mikulášovi, andělovi a čertům, že přišli, a těšíme se na ně znovu příští rok. Rok jsme zakončily vypouštěním létajících lampionů
s dopisem Ježíškovi.
Největší poděkování patří Technickým službám Velké Bíteše za poskytování prostor pro
naše setkávání. A samozřejmě i vám všem, kteří na naše akce chodíte.
I v novém roce plánujeme řadu akcí počínaje bazárkem jarního a letního dětského oblečení, přes nějaké to tvoření, po vyrábění velikonoční výzdoby. Sezónu bychom pak chtěly
zakončit oslavou Dne dětí.
Na závěr bychom Vás rády pozvaly k nám do našeho centra, a to vždy každou středu
dopoledne od 9 do 11 hodin.
Těšíme se na vás.
Petra Pařilová, Jana Střechová, MC Bítešáček

OHLÉDNUTÍ ZA KALENDÁŘNÍM ROKEM 2012 V ZÁKLADNÍ
ŠKOLE VELKÁ BÍTEŠ, TIŠNOVSKÁ 116
Leden
Ve školství znamená tento měsíc
předěl ve školním roce. Žáci dostávají hodnocení svého pracovního úsilí
formou pololetního vysvědčení. Paní
učitelky chystají zápis pro budoucí
prvňáčky. Tento měsíc je důležitý i pro
žáky ukončující vzdělávání na základní
škole. U nás je tento měsíc ve znamení
práce s vycházejícími žáky, konzultací
s pracovníky speciálních pedagogických center a schůzek s rodiči.
Loňský leden byl i plný zábavy.
Foto: Archiv ZŠ.
Například při pravidelném bruslení na Odměna zlaté medaile po rehabilitacích.
bítešském zimním stadionu, kde jsme použili řadu netradičních pomůcek.
Děti se zapojily do programu školy „Svačíme zdravě“. Díky tomuto programu se seznamují se zdravými potravinami a snaží se nachystat si zdravou a chutnou svačinku.
Do naší školy od tohoto měsíce docházel fyzioterapeut, který vedl cvičení s jednotlivými dětmi a stal se tak i odbornou oporou v péči o děti s tělesným postižením či vadným
držením těla. Stali jsme se jednou z mála škol, které externě spolupracují s odborníkem
z oblasti zdravotnictví - rehabilitace.
Škola aktivně hledala další možnosti, které by umožnily nákup schodišťové plošiny.
Zapojili jsme se do grantů zaměřujících se na bezbariérovost škol. (Nadační fond TESCO,
grant GE Money Bank, Nadace ČEZ,...)
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Škola nabízí pravidelně pro veřejnost konzultace s názvem „ Poradenské dny“, zaměřené
nejen logopedickou reedukaci.
Únor
V únoru se naši žáčci mohli těšit
z čtyřdenního pobytu v rekreačním středisku Drak Křižanov, kde
měli možnost aktivně se zapojit do
programů a workshopů zaměřených na problematiku násilí, předcházení agresivity, problematiku
rasismu, ale i vzájemnou komuniFoto: Archiv ZŠ
kaci a soudržnost kolektivu. Vše Sounáležitost s kolektivem, řešení společného úkolu.
s ohledem na individuální schopnosti dětí. Navíc se seznámili s netradičními vyučovacími
metodami z oblasti arteterapie, muzikoterapie a nechybělo i adekvátní sportovní vyžití. Tento
pobyt byl zcela hrazen z projektu EU „Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP.“
Pedagogové dokončovali své vzdělávání v oblasti ICT -Tvorba multimediálních ( e- learningových) učebnic, uskutečněném v prostorách školy. Další vzdělávání bylo z oblasti speciální pedagogiky - logopedie konané v Praze. Jedná se o specifickou metodu komunikace
handicapovaných žáků s názvem „Znak do řeči“. I toto vzdělávání se mohlo uskutečnit díky
projektu „Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP“.
V tento měsíc proběhlo slavnostní předání šeku od Nadačního fondu TESCO, určeného
na nákup schodišťové plošiny a zajištění bezbariérovosti školy.
Pokračuje projekt školy „Svačíme zdravě“. Zapojujeme se do výtvarných soutěží.
Březen
Exkurze ve veterinární ambulanci ve
Velké Bíteši- jak správně pečovat o zvířátka, malé opakování biologie a praktická ukázka ošetření zvířat.
Pokračuje projekt školy „Svačíme
zdravě“.
Školní redakční rada vydává nové
jarní číslo školního časopisu Brusinky
(křížovky, vtipy, rozhovory, zajímavosti
ze světa i domova).
Exkurze ve veterinární ordinaci.

Foto: Archiv ZŠ

Duben
Blok aktivit prevence soc. patologických jevů v prostorách školy byl zaměřen na vztahy
mezi spolužáky, vzájemnou komunikaci - hraní situačních rolí vztahujících se k začlenění
žáků, budování kladného vztahu a důvěry k pedagogovi podpořenými didaktickými hrami
12
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Program Kraje Vysočina - První pomoc do škol má již několikátý ročník. Velmi nás těší,
že pro naše žáky je program sestaven zejména z praktických ukázek s aktivním zapojením
dětského kolektivu.
S probouzející se jarní přírodou jsme
se pustili do ekologického vzdělávání.
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí nás seznámilo
s „Ptačí říší“. Vydali jsme také na exkurzi
do čističky odpadních vod ve Velké
Bíteši. Každoročně se zapojujeme do akce
„ Čistá Vysočina“.
Pokračujeme v projektu „ Svačíme
zdravě“.
Pedagogové se vzdělávali v oblasti
péče o děti s poruchou autistického
První pomoc do škol.
Foto: Archiv ZŠ
spektra, zejména v možnostech úprav
učebních materiálů a výroby speciálních pomůcek.
Podáváme projektovou žádost na úpravu školní zahrady - grant Ministerstva životního
prostředí ČR.
Květen
V květnu strávili naši žáci čtyři dny
v rekreačním středisku Drak. Zde se zapojovali do workshopů z oblasti prevence
sociálně patologických jevů. Jednalo se
o plnění další části projektu „Odstraňování
bariér ve vzdělávání žáků se SVP“.
Projekt školy „Svačíme zdravě“ se stal
mezi dětmi opravdu oblíbeným prostředkem
k seznámení se zdraví prospěšnými potravinami.
Zúčastňujeme se sportovních her pro žáky
praktických škol ve Velkém Meziříčí. Opět
Foto: Archiv ZŠ
jsme dosáhli na stupínky vítězů. Diplomy Předávání diplomů ve výtvarných soutěží.
a čestná uznání jsme získali i v oblasti výtvarných soutěží.
Pedagogové se účastní víkendového semináře v Praze na téma „ Možnosti využití alternativní a augmentativní komunikace v ZŠ speciální“.
Červen
Svátek dětí jsme v prostorách školy oslavili soutěžemi a projektem „ Školní biograf “.
Naše redakční rada vydává letní číslo školního časopisu Brusinky.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

13

Slavnostní rozloučení s žáky na radnici.

Foto: Archiv ZŠ

Ukončujeme aktivity projektu EU „Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP“.
Dostáli jsme plnění všech aktivit dle projektového plánu.
Snažení dětí ve školních lavicích je odměněno výletem do ZOO Brno, kde kromě prohlídky na ně čeká zooterapie.
Dramatický kroužek se připravuje na závěrečnou besídku pro rodiče.
Rozloučení s našimi vycházejícími žáky proběhlo slavnostně na radnici města Velká Bíteš.
Školní rok je u konce. Vědomosti dětí se scvrkly na klasifikační stupně v linkách školního
vysvědčení.
Červenec- srpen

„Hmatová stezka“.

14

Foto: Archiv ZŠ

Děti si užívají prázdnin.
Paní učitelky administrativně uzavírají školní
rok, předkládají povinné dokumenty v elektronické či písemné podobě ke kontrole. Budova
školy prochází opravami a výmalbou některých
částí. Probíhá školení z oblasti politiky školského managementu v Praze. Administrativně
ukončujeme projekt „Odstraňování bariér ve
vzdělávání žáků se SVP“ včetně vypracování
závěrečné zprávy.
Pracujeme intenzivně na další žádosti projektu z fondů EU z Operačního programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Závěr
prázdnin patří tradičně k plánování nového
školního roku včetně složení tříd. Dochází
k zahájení instalace schodišťové plošiny pro
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handicapované, kterou škola tolik potřebovala. Na školním pozemku začínala vyrůstat
další netradiční pomůcka pro vzdělávání žáků - „Hmatová stezka“. V rámci spolupráce
s dobrovolnickou skupinou GE Volunteers došlo ke grafické úpravě stěn schodiště a prostor
suterénu budovy školy.
Září
Slavnostním
přivítáním
prvňáčků a žáků přípravného
stupně ZŠ speciální za účasti
všech žáků a rodičů byl odstartován nový školní rok. Září
bylo pro naši školu ve znamení
intenzivní práce. Škola dýchala
atmosférou bítešských hodů
a přípravami na „ Zahradní
galerii“. Konec měsíce patřil
výjimečným chvílím. Ve škole
byla slavnostně uvedena do
provozu schodišťová plošina
pro handicapované a otevřena Slavnostní předávání schodišťové plošiny do užívání - seznámení
Foto: Archiv ZŠ
výstava prací našich žáků sponzorů s dětmi.
s názvem „ Zahradní galerie“. Škola přivítala milé hosty - zástupce firem podílejících se
na financování schodišťové plošiny, zástupce z odboru školství krajského úřadu a Městského úřadu Velké Meziříčí a samozřejmě zástupce města Velká Bíteš.
Říjen
Od začátku měsíce mohli žáci navštěvovat kroužky (zdravá výživa, čtenářský, dramatický, sportovní). Příznivé počasí umožnilo realizaci aktivity „ cvičení v přírodě“, které bylo
zaměřeno na poznávání přírody napříč vyučovacími předměty.
Probíhají konzultační schůzky Speciálních pedagogických center s rodiči a pedagogy
v prostorách školy.
Škola
dostává
vyjádření
z Ministerstva životního prostředí České republiky. Naše projektová žádost na úpravu a rozvoj
školní zahrady byla podpořena.
Bude rozšířeno arboretum školní
zahrady a vznikne speciální vyvýšený záhon pro děti na vozíčku se
spoustou doprovodných aktivit
Eda „Paket“ Rovenský při návštěvě ve škole.
Foto: Archiv ZŠ
pro naše žáky.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

15

Chystá se nové číslo školního časopisu Brusinky. Podzimní číslo slibuje nové pojetí
a grafickou úpravu. (Zajímavosti kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši a jeho nový vzhled,
bezlepková dieta, interview, sport, ekologie, soutěž,..)
Do školy nás přišla navštívit bítešská hudební hvězda Eda „PACKET“ Rovenský. Interview s ním nadchlo snad všechny děti.
Část pedagogů se zúčastňuje konference z oblasti primární prevenci sociálně patologických jevů s názvem „Poruchy příjmu potravy“. Jedná se na území České republiky
o ojedinělou konferenci, na kterou byli sezváni odborníci z České republiky z řad lékařů,
psychologů, psychiatrů. Velmi emotivní byly výpovědi dívek a žen, které s anorexií nebo
bulimií bojují. Z hlediska pedagogické praxe to byly velmi cenné informace. Vždyť právě
žákovský kolektiv a pedagogové jsou často první, kteří na anorexii upozorní.
Zástupci z řad pedagogů se zúčastňují konference „ zdravých škol“.
Vrcholí organizační přípravy pro listopadový „Předadventní koncert“ v bítešském
kostele.
Listopad
Probíhá další vzdělávání pedagogů v oblasti
prevence sociálně patologických jevů. Tentokrát se
jedná o zážitkový seminář
plný rad nápadů a didaktických her zaměřených
na prvotní zjištění soc. pat.
jevů v kolektivu. Koncem
měsíce proběhla konference v Jihlavě na opravdu
žhavé téma ve školství šikana.
Foto: Archiv ZŠ
Děti se pilně připravují Vystoupení dětí v bítešském kostele.
na vystoupení v kostele na „Předadventním koncertu“.
Pořádání „Předadventního koncertu“ v prostorách bítešského kostela. V letošním roce
jsme chtěli touto formou poděkovat za podporu, které se nám dostalo z řad veřejnosti při
získávání finančních prostředků na schodišťovou plošinu nainstalovanou ve vnitřní části
budovy školy.
Prosinec
Měsíc dětského těšení a očekávání sebou přinesl „Čertění“ pod stromečkem na náměstí
a ve škole. Vánoční atmosféru děti poznaly i na krátkém výletě v Brně.
Prosinec přivál do školních lavic vůni vánočního cukroví, které děti vytvářely za pomoci
dobrovolnické skupiny GE Volunteers a také rodičů. Své blízké pak děti obdarovaly verši
16
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a koledami z vánočního pásma a drobným dárečkem v poslední školní den v kalendářním
roce 2012.
Mgr. Blanka Gaizurová

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
Podzimní aktivity se překlopily do zimních. Přesto nejsou přijímány chladně. Posuďte
sami:
Žáci 6. a 7. tříd se zúčastnili okrskového a okresního kola Orion Cupu ve florbalu. Okrskového kola se zúčastnilo celkem devět škol. Naši žáci zde vybojovali 2. místo, prohráli
pouze jeden zápas s vítěznou ZŠ Bory a postoupili do kola okresního.
V okresním kole se už našemu týmu tolik nedařilo. Všechna utkání byla vyrovnaná, ale
oproti okrskovému kolu nám chybělo více klidu v koncovce a důslednější obrana. I tak je
celkové páté místo vynikajícím úspěchem a zaslouží si uznání.
Lukáš Dočkal
Ve čtvrtek 15. listopadu 2012 jsme navázali na naši mnohaletou tradici a vyjeli jsme za
divadelní kulturou. Tentokrát jsme si zvolili divadlo Polárka, v jehož nabídce nás zaujalo
přestavení Z jedné i druhé kapsy.
Díky němu jsme se vtipným způsobem seznámili s některými povídkami Karla Čapka.
Kostýmy z doby první republiky se nám velmi líbily stejně jako příběhy s detektivní zápletkou, jež však měly naštěstí daleko k dnes tak častým tragédiím.
Potěšil nás i zájem bývalých žáků, kterým láska k divadlu zůstala, a opět s námi do divadla zavítali.
Věříme, že jsme v letošním školním roce nebyli v divadle naposledy.
Eva Čermáková
V pondělí 19. listopadu 2012 se v Klubu kultury ve Velké Bíteši konala velmi zajímavá
přednáška. Přítomní se mohli seznámit s pohnutými osudy pana Tomáše Graumanna,
který patří k 669 židovským dětem, jež byly za války zachráněny panem Nicholasem Wintonem.
Velmi sympatický a vitální pán nám s nadhledem a vtipem přiblížil svůj život, který by
vydal na rozsáhlý román. Zažil příkoří, jež byla páchána na židech za druhé světové války.
V koncentračních táborech mu zahynula celá rodina. Přesto nezatrpkl. Naopak celý život
se snažil pomáhat druhým.
S velkou radostí jsme mohli konstatovat, že téměř polovinu přítomných tvořili žáci naší
základní školy. Těší nás, že z našich žáků rostou lidé, kteří si všímají dění ve svém okolí
a jsou ochotni svůj volný čas věnovat svému dalšímu vzdělávání.
Eva Čermáková
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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V úterý 20. listopadu žáci 5. ročníků navštívili v rámci projektu Vesmír planetárium v Brně.
V programu Cesta správným směrem sledovali Kryštofa Kolumba na jeho cestě Atlantským
oceánem až do blízkosti amerického kontinentu. Dověděli se, že všichni významní mořeplavci a cestovatelé využívali k navigaci nejen kompas, ale také hvězdné nebe.
Děti se pod umělou oblohou velkého planetária seznámily se severní a jižní hvězdnou oblohou a naučily se poznávat souhvězdí. Prostřednictvím filmu o vzdalujícím se
korábu se také přesvědčily o kulatosti naší planety. Naučily se určovat světové strany
a zjistily, k čemu jsou dobré zeměpisné souřadnice. V závěru se přenesly do 21. století
a podívaly se, jak pracují moderní navigační systémy (například GPS), bez kterých se
dnes už jen stěží obejdeme.
Iva Syslová, Ilona Lišková
Druháci pekli chleba. Kdo si chce pochutnat na čerstvém chlebu – zajde do pekárny
nebo samoobsluhy. Že to tak nebylo vždycky, to jsme se dozvěděli od lektorů ekologického
centra Ostrůvek ve Velké Meziříčí.
Lektorka nejprve dětem dala kousek chleba ochutnat – děti možná poprvé v životě
opravdu zkoumaly chuť něčeho tak obyčejného. Zjistily, že chleba má opravdu čtyři chutě,
a proto se nikdy nepřejí.
Bylo zajímavé sledovat, kolik činností se vystřídalo, než si lidé mohli zakrojit do bochníku! Kolik práce bylo s přípravou pole, sečením, mlácením, mletím mouky. Teprve teď se
mohlo začít s přípravou chleba. Proto si ho lidé vážili. Hospodyně ho pekly na celý týden.
I dnes šikovné maminky mohu chleba doma upéci. Nebo placky tak, jak si to vyzkoušely
děti. Byly křupavé a voňavé.
Překvapilo nás, jak po chvíli práce děti třídily obilná zrna pšenice, ovsa, ječmene i žita.
S pomocí dokázaly přiřadit i výrobky, které se z jednotlivých druhů obilí vyrábí. K tomu
nám pomohla i pohádka o nevděčném kuchaři, kterému nevoněla hlína z pole na bramborách. Pohádka hravou formou pomohla dětem pochopit, že mnoho věcí má svůj počátek
v půdě. Proto je dobré se o ni starat.
Druháci už dobře vědí, kde se bere chleba a spoustu jiných věcí. A supermarket to
opravdu není.
Táňa Horká
Exkurze Ekobioenergo Třebíč
Na naší škole máme bohatě zastoupeno environmentální vzdělávání různými vlastními
projekty, ale rádi jsme využili nabídky Ekobioenergo o. s. Třebíč, abychom se mohli ve dnech
14. - 16. 11. podívat nejen do informačního centra této společnosti, ale i do provozu.
V úvodu exkurze jsme zhlédli zajímavou prezentaci o obnovitelných zdrojích energie.
Žáci se při ní aktivně zapojovali do diskuze, uplatňovali v ní znalosti získané především
v zeměpise, fyzice nebo matematice. Viděli jsme i krátké propagační filmy o získávání
biomasy. V informačním centru jsme si prohlédli vystavené exponáty (vytvořené např.
ze štěpky, kůry, slámy, ...), ale většinu žáků zaujaly doplňující atrakce - stolní fotbal,
18
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dřevěné hlavolamy, X-Box apod. V Teplárně SEVER jsme během prohlídky v provozu
viděli plně automatizovaný podavač balíků slámy, uskladněné balíky, dřevo i štěpku.
Možná nás trochu překvapilo, že v teplárně bylo teplo jen v infocentru, jinak v provozu
byla pěkná zima.
Děkujeme za milé přijetí a poutavý výklad.
Zpracovala VIII. A
Prvňáčci na naší škole byli v pondělí 12. listopadu pasováni na čtenáře. Slavnostní DEN
SLABIKÁŘE pro ně připravily třídní učitelky a tematický den prolínal všemi vyučovacími
hodinami. Na tuto slavnost navázaly v prosinci deváté ročníky.

Foto: Archiv ZŠ

Marcela Doubková
Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 jsme měli na škole vzácnou návštěvu. Z České televize přijel
redaktor Radovan Daněk spolu s kameramanem připravovat reportáž o používání naší
Regionální učebnice Bítešsko ve výuce.
Natáčelo se v hodinách občanské výchovy se třídou 6. C, v hodině dějepisu se třídou 7. C,
v hodině náš svět (přírodověda) ve 3. B a ve třídě 4. B, kde probíhaly rozhovory s dětmi.
Byly natočeny rovněž rozhovory s autory publikace Mgr. Pavlem Holánkem, Mgr. Jaroslavou Cendelínovou, Mgr. Renatou Pohankovou a Mgr. Taťánou Horkou.
A kdy se na pořad můžeme těšit? Měl by se vysílat někdy před Vánoci ve Zprávách
z regionu po 18:00.
Dostaneme rovněž odkaz na pořad v internetovém vysílání České televize.
Za organizační tým Pavel Holánek
Nejstarší čerti a andělé z naší školy navštívili společně s Mikulášem naše prvňáčky. Děti
zpívaly, recitovaly, malovaly, čerti hledali a očichávali „nezbedníky“ a andělé chválili a rozdávali nadílky.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Dopolední vyučování obohatili i páťáci, kteří připravili pracovní listy a rozdali dětem
ČERTOVSKO - MIKULÁŠSKÉ DIPLOMY. Všem moc děkujeme za krásné dopoledne.
Marcela Doubková

KULTURNÍ DŮM PLNÝ PŘEKVAPENÍ

Přehlídka společenských a svatebních šatů.

Foto: Mgr. Katarína Víchová

Ve čtvrtek 6. prosince pořádala SOŠ Jana Tiraye
Velká Bíteš tradičně dny otevřených dveří v rámci
Přehlídka společenských šatů.
školní show.
Foto: Mgr. Katarína Víchová
Program měl předvánoční atmosféru. V sále i horních prostorách kulturního domu prezentovali žáci SOŠ pro zvané hosty i veřejnost
výsledky své práce. Kadeřnice předvedly proměnu „Vypadáš skvěle“ a současně vytvářely módní účesy, o které měly největší zájem „malé slečny“. Kuchaři a číšníci nabízeli
míchané nápoje, flambované ovoce a další dobroty. Cukráři zdobili vánoční perníčky,
vyřezávali z ovoce krásné tvary a předvedli techniku modelových ozdob. Technické
obory se sice nedaly ochutnat, ale prezentovaly ukázky z NC strojů a klasických soustruhů a frézek.
Prezentace byla doplněna po celý den o zábavný program. Na módní přehlídce představili žáci jednak své uniformy, kolekci svatebních a společenských šatů zapůjčených ze
svatebního salónu INA Košíkov. Nemalý úspěch měla i kolekce modelů za zakázkového
krejčovství Rose-M pí. Kratochvílové z Velkého Meziříčí. Molo využila taneční skupina
Mighty Shake, Kosatky, děti z MŠ U Stadionu, přišel i kouzelník Tomáš Fic – finalista
Česko Slovensko má talent. O hudební doprovod se postarala skupina Screm Rock se
zpěvačkou Anetou Požárovou. Školní show profesionálně moderovala paní Bára Školáková z Velkého Meziříčí. Hosté ocenili přípravu a prezentaci jednotlivých oborů.
SOŠ děkuje všem sponzorům.
SOŠ Jana Tiraye
20
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KULTURA
NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU PODESÁTÉ
K překvapení všech, jak sdělil v úvodu
folklorního pořadu Josef Hájek, jsme se
Na bítešském jarmarku sešli již podesáté.
Čas k neuvěření letí. Jinak se nic nezměnilo. Žádné oslavné řeči, květiny, fanfáry.
Stačí, že tu Bítešan stále JE a věřme, že
BUDE dál.
Hlavnímu sobotnímu programu předcházela jako vždy dvě páteční vystoupení
pro školy, zpestřená soutěží „Vyzkoušíme
si vás“. Starší chlapci a dívky Bítešanu
připravili pro své spolužáky soutěžně
zábavné pásmo, které řídili a slovem V závěru soutěže přispěli písničkou i členové poroty (učitel a žák).
Foto: Silva Smutná
provázeli Pavel Řezníček a Tomáš Valla.
Soutěžící pod dohledem poroty plnili úkoly, směřované k lidové písni. Vtipná soutěž měla
mezi žáky velký ohlas. Oba páteční školní pořady moderoval Petr Mašek.
Ale zpátky k sobotě. Na začátku pořadu se účinkující představili společným průchodem
bítešské brány, již tradičně umístěné v pozadí scény v doprovodu písně Ta betešská brána.
Program zahájilo pásmo starších dětí Bítešanu „Klubali se ptáci“, inspirované sběratelskou
činností Františky Kyselkové. Sběratelku lidových písní si v pásmu zahrála Mgr. Eva Tomášková, etnografka třebíčského muzea - představila nedávno vydanou sbírku místních písní,
z níž mnohé v průběhu folklorního odpoledne zazněly. V pátečním představení se této role
ujala Jarmila Hájková.
Následovaly děti z mateřských škol. Vystoupení těch nejmenších přitahuje pravidelně
pozornost publika. Svou bezprostředností uchvátí vždy nejen dojaté rodinné příslušníky,
ale všechny přítomné. Pod vedením Nadi Burianové si Bítešánek zahrál na řemesla za zpěvu
Nikoly Pavlíčkové a klavírního doprovodu Dany Neklapilové. „Muzikanti, hréte!“ vyzvaly
děti tanečního kroužku Sluníčko pod vedením Lenky Klimešové a Jany Krejčové. Eliška
Hradilová se skupinou mladších dětí Bítešanu připravila pásmo písniček a tanců, připomínající sklizeň obilí - „Pojedem do mlejna“. Taneční kroužek „Poškoláci“ si tentokrát pod
vedením Táni Horké a za doprovodu harmoniky Nadi Burianové zaskotačil i zahrál na školu
v pásmu říkadel „Veselí poškoláci“.
Skupina starších dětí Bítešanu, kterou vedou Silva Smutná s Hanou Sedlákovou a doprovází ji pěvecký sbor, předvedla ukázku tkalcovských tanců. Skupina mládeže a dospělých,
kterou vede Jana Vlčková a hudebně doprovází houslová muzika souboru Bítešan, předwww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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vedla dvě taneční pásma - první nazvané podle
úvodní písně „Počkej“, druhé obsahující tanec na
starou hrnčířskou cechovní píseň, řemeslnický
tanec a další.
V podání několika zpěvaček zazněly krajové písně – „Na tom našom nátoně“ z Jinošova
(Barunka Smutná), „Dala sem si kapcu šíti“
z Pucova (Terezka Smutná), „Zametala po seknici“ ze Lhánic (Nikola Řezníčková) a „Měla
sem holóbka“ z Vatína (Katka Vrzalová). Zpěvačky doprovázeli Kamila Coufalová na housle
a na akordeon Jaroslav Coufal. Program vyvrcholil pásmem svatebních zvyků. Pod názvem „Hréte,
mozikanti, vesele!“ je nacvičily Silva Smutná
a Hana Sedláková s pěveckých sborem a skupinou
starších dětí Bítešanu, rozšířenou o starší členy
Veselí poškoláci.
Foto: Silva Smutná
souboru a hostující přátele. Písně, které zazněly,
pocházejí z Bítešska a Náměšťska. Přednesly je sólistky souboru, Kamila Coufalová, Klára
Jelínková, Hana Sedláková a dále Anička Jirglová, Anička Žáková a Petr Mašek. Hudební
doprovod na housle Kamila Coufalová a na akordeon Jaroslav Coufal. Celé pásmo bylo
koncipováno jako průběh svatebních obřadů a jak bylo zjevné, především ženskou část
publika dokázala dojmout jeho emotivní atmosféra.
Potom už jen závěrečná slova Josefa Hájka, který jednotlivá pásma uváděl, a poděkování
všem, kteří se na programu podíleli, ať už na jevišti nebo v zákulisí, včetně zvukaře Jaromíra
Božejovského.
Mělo by se po deseti letech Bítešanu, plných úsilí i překážek, vůle i drobných radostí
bilancovat? Jsem pouze divák, který občas nakoukne i do zákulisí. Takže jenom z této pozice:
Čas ubíhá. Zvláště těm, kteří se nenudí. Z některých dívenek, které před léty tančily na Jarmarcích v naškrobených sukénkách
na jevišti bítešského kulturního
domu, jsou již dospělé ženy, někdy
i maminky. Přicházejí další a další
generace těch, kteří nelitují volného
času a věnují ho nácvikům v některé
skupině souboru Bítešan. Mnozí
předškoláčci „uvíznou drápkem“ již
v mateřské škole, přejdou do souboru v základní škole, ale jen někteří
vytrvají až do skupiny starších
Bítešanu. Obeznámeni se vším, co
Svatba - předávání svatebního koláče.
Foto: Silva Smutná
účast v souboru znamená, „opraco22
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váni“ vedoucími mladších dětí, se potom vytrvalci ocitají ve světě „dospěláků“, kde zúročují
své schopnosti a často budou udiveni, že tam poctivá dřina a pilování programu nekončí.
O tom vědí své všichni, jejichž práci diváci nevidí: vedoucí jednotlivých skupin, pro které je
jedinou odměnou potlesk a uznání diváků.
Nakonec tedy přání: Milý Bítešane! Ať Ti potlesk a pochvaly těch, kteří mají rádi folklor
a fandí Ti, znějí ještě dál, ať Ti dodávají elán a chuť dělat něco, čím obohacuješ sebe a hlavně
lidi ve svém okolí!
Zora Krupičková

OHLÉDNUTÍ ZA ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU

Rozsvícený vánoční strom na náměstí.
Foto: Otto Hasoň

V neděli 2. prosince jsme ve Velké Bíteši na náměstí
slavnostně rozsvítili vánoční stromeček.
Úvodního slova se ujal pan starosta Velké Bíteše
Ing. Milan Vlček. Následně k přítomným promluvil bítešský farář pan Bohumil Poláček, ten současně
vánoční strom posvětil. Celou sváteční atmosféru
podtrhly koledy v podání Houslové muziky Bítešan,
vystoupení dětí z mateřské školky U Stadionu a Masarykova náměstí a bítešské základní školy.
Pro zahřátí byl zdarma podáván teplý čaj, medovina
či svařené víno.
Veškerou pozornost těch nejmenších návštěvníků si
ovšem získal samotný Vánoční strom. Ihned po jeho
rozsvícení jej obklopily a dalo velkou práci je následně
přemluvit k odchodu domů. O tom, že stromeček měl
opravdu velký úspěch, svědčí slova malé holčičky:
„Maminko, teď už nás ten Ježíšek najde, když tak
pěkně svítíme, viď?“
Jana Jelínková

PŘELAĎ TOPENÍ!
Svatá Barborka nám 4. prosince nadělila krásný koncert violoncellisty Martina Švajdy
a klavíristy Pavla Kratochvíla. Bítešští posluchači dobře vědí, že tato jména jsou sázkou na
jistotu – jistotu dokonalé techniky, léty spolupráce prověřené vynikající souhry, nevšedního muzikantského cítění a pečlivě sestaveného programu koncertu. Martin Švajda a Pavel
Kratochvíl rovněž důvěrně znají publikum Bítešského hudebního půlkruhu – během uplynulých 15 let nám hráli na třech řádných koncertech, navíc před rokem křtili své CD Francouzské sonáty.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Koncert všechna očekávání vrchovatě naplnil.
Brilantními Variacemi na
Rossiniho téma Bohuslava
Martinů Martin Švajda
předvedl
publiku,
jak
vrcholně virtuózní skladba
může znít půvabně. Nádherný, jímavý tón zněl
z jeho cella při pomalé
větě Schubertovy Sonáty
pro arpeggione. Vrcholem
Z koncertu.
Foto: Otto Hasoň
koncertu byla Chopinova
Sonáta g moll, oba nástroje se skvěle doplňovaly, přebíraly melodii, aniž jsme si to uvědomovali, jako by umělci byli jedno tělo – jedna duše. Po nadšeném potlesku Martin
Švajda podotknul, že nás nemůže nechat jen tak odejít po bouřlivém Chopinovi, protože bychom usnuli možná až ve tři ráno. Jako přídavek nabídl uklidňující Jarní píseň
u nás téměř neznámého anglického skladatele Bridge.
Uznávám, že nadpis příspěvku, hodnotícího nádherný koncert, je nezvyklý. Souvisí
s osobitou technickou vlastností topení v sále kulturního domu. Po variacích Martinů se do
ticha očekávání ozval překvapivý vysoký tón, když se teplota v sále zřejmě dostala na úroveň nastavení termostatu. Byl to prý tón h, proto mě o přestávce pianista žertem požádal,
abychom topení přeladili o půl tónu níž, protože Chopinova sonáta je v g-moll, a tam rozhodně h nepatří. Až jsme termostat stáhli na minimum, pískání ustalo. Přimlouval bych
se za to, aby slyšící odborník na regulace topení prověřil jeho stav. I v době mohutných
sloupů reprobeden totiž existují muzikanti, kteří ke svému výkonu zesilovače nepotřebují
a nechtějí, stejně jako publikum, které je jim za to velmi vděčné.
Otto Hasoň

ČESKO-FINSKÝ KONCERT
Nový rok přivítáme v Bítešském hudebním
půlkruhu koncertem mladých umělců, které podporuje Nadace Český hudební fond. Představí se
nám violistka Barbora Hilpo Veisová a klavírista
Marko Hilpo.
Nejprve se zaposloucháme do Beethovenova
Notturna op. 42 pro violu a klavír. Skladba vznikla
v roce 1804 z původního Smyčcového tria op. 8,
které upravil F. X. Kleinheinz. Beethoven toto aranžmá, podobně jako u některých svých
dalších drobných skladeb, následně sám zkorigoval a připravil pro tisk.
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Rondo finského skladatele Jeana Sibelia pochází z roku 1893. Je jedinou dochovanou
skladbou, kterou autor napsal pro klavír a violu. Valse triste op. 44 vznikl roku 1904 zrevidováním první části orchestrální scénické hudby, kterou Sibelius napsal pro svého švagra
Arvida Järnefelta k jeho hře s názvem Smrt. Provedení úpravy mělo v Helsinkách strhující
úspěch a dnes Valse triste patří k Sibeliovým nejvýznačnějším skladbám.
Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva patří k nejoblíbenějším baletům hudební historie.
Moravské patrioty tak může těšit fakt, že světová premiéra skladatelova snad nejznámějšího
díla se roku 1938 uskutečnila v Brně. Orchestrální suita z baletu byla poprvé samostatně
uvedena už o dva roky dříve v Moskvě, my ji uslyšíme v aranžmá Vadima Borisovského pro
violu a klavír.
Barbora Hilpo Veisová vystudovala hru na violu na AMU u prof. Jaroslava Motlíka
a prof. Jana Pěrušky. Vzdělání si dále prohlubovala na mistrovských kurzech a studijními
pobyty v Londýně, Toyamě a v Madridu. Zde jí roku 2008 předala španělská královna cenu
Sobre saliente pro nejlepšího studenta. Je vítězkou mezioborové soutěže Ciutat de Xàtiva
ve Valencii, laureátkou mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga a mezinárodní
Beethovenovy soutěže. Vystupuje s Pardubickou komorní filharmonií a s orchestrem Solisti
di Praga, koncertuje v Evropě i zámoří, nahrává pro rozhlas. Spolu se svým bratrem, violoncellistou Šimonem Veisem, je zakládající členkou Snítilova kvarteta. Post violistky zastává
i v klavírním kvartetu Sakyr Ensemble, založeném roku 2009 ve Španělsku.
Marko Hilpo se v hudbě pohybuje už od raného dětství, kdy po celém světě koncertoval
s chlapeckým sborem Cantores Minores. V deseti letech začal se studiem klavíru u prof.
Hamsy Al-Wadi Juris. Pokračoval na Sibeliově Akademii v Helsinkách ve třídě prof. Ilmo
Ranty a na Escuela Superior de Música Reina Sofía ve třídě prof. Dmitri Bashkirova a prof.
Claudia Martinez-Mehnera. Je držitelem řady ocenění z mezinárodních soutěží, zúčastnil
se mnoha mistrovských kurzů, nahrává pro Finský národní rozhlas. Roku 2008 obdržel,
stejně jako jeho žena, z rukou španělské královny cenu Sobre safiente pro nejlepšího studenta. Úzce spolupracuje s mnoha soudobými autory, jejichž díla často premiéruje.
Internacionální manželský pár nám v kulturním domě zahraje v úterý 15. ledna 2013
v 19 hodin. Přijďte se ponořit do krásných tónů.
Michaela Hanzelková

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Hned po skončení letošního roku vypukne tradiční Tříkrálová sbírka. Tentokrát opět
dostanou občané poděkování v podobě krásného koncertu. V bítešském kostele vystoupí
vynikající brněnský sbor Gaudeamus v neděli 6. ledna 2013 od 17 hodin.
Gaudeamus Brno je smíšený pěvecký sbor, který působí na české sborové scéně od roku
1996. V letech 1999-2003 byl oficiálním sborem Masarykovy univerzity Brno, v současnosti
je samostatným občanským sdružením.
Sbor je stálou součástí brněnského kulturního dění, každoročně pořádá a účastní se
koncertů a sborových festivalů doma i v zahraničí, podílí se na benefičních koncertech.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Koncertní repertoár zahrnuje sborové skladby českých a světových skladatelů od renesance až po současnou tvorbu. Členy sboru jsou převážně studenti a absolventi brněnských
vysokých škol.
Výtěžek koncertu, který pořádá místní farnost ve spolupráci s Oblastní charitou Žďár
nad Sázavou, bude určen na postavení nových varhan v kostele ve Březí. Pomůžeme tak
sousední farnosti, ve které je také správcem náš otec Bohumil.
Ladislav Koubek

PŘEDSTAVENÍ KNIHY
„VELKÁ BÍTEŠ (POŠTA A POHLEDNICE)“
V sobotní večer 15. prosince byla veřejnosti představena nová kniha „Velká Bíteš (pošta
a pohlednice)“. Na jejím přiblížení se podílel úvodní písní „Poštovský panáček“ Bítešanženy, mluveným slovem Mgr. Martin Štindl, Ph.D. a kramářskou písní Ing. arch. Vlastimil
Kunčík. S laskavým svolením účinkujících připojujeme jejich slova a obrazy. Dodejme, že
knihu lze zakoupit v Informačním centru a Cukrárně u Zdubů na Masarykově náměstí
ve Velké Bíteši.
redakce Zpravodaje
Proslov Mgr. Martina Štindla, Ph.D.
Milé dámy, vážení pánové, přátelé pěkných knih a cukrárny u Zdubů!
Poštovský panáček právě dorazil, nastává zřejmě ten nejlepší čas podívat se, jaké psaní
nám dneska dovezl.
Jde o balíček vpravdě úhledný s nadpisem „Velká Bíteš“. Doručen je tedy nepochybně
správně, ale dříve než ho společně otevřeme s ohledem na zásadu listovního tajemství se
trochu pochybovačně zeptám: Komu je vlastně určen? Nebojte se, dnes nebudeme vyvolávat a zdánlivě nepříjemnou otázku zodpovím sám. A zodpovím ji pomocí titulu, který
v minulosti zásilky určené do měst obvykle provázel. Tedy stejně jako dříve budu i dnes
náš balíček považovat za určený tzv. „moudrým a opatrným“. Tedy nejen nám, kteří jsme se
s jistou dávkou opatrné odvahy sešli k jeho slavnostnímu otvírání, ale především těm, kteří
ještě stále za jediný zdroj informací nepovažují internet a své poučení a potěšení hledají
v klasické knize.
Kdo je pod poctivě vypravenou zásilkou podepsán? Především je to trojice přátel,
kolegů a autorů skrývající za monogramem tří „J“. Tedy filatelista a fanda poštovní historie, pan Josef Havelka, dlouholetý sběratel historických pohlednic neboli filokartista,
pan Jiří Pavlík, a v neposlední řadě amatérský historik a znalec bítešské historie, pan
Jan Zduba. V naší souvislosti pak rozhodně stojí za zmínku skutečnost, že jmenovaní
pánové svou zásilku nevypravili v rámci obvyklých pracovních povinností, ale hřbetech svých zájmových koníčků, jejichž síla si v ničem nezadá s tahem profesionálních
poštovských koní.
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Autory balíčku prozradila písmena „J“, jeho obsah lze symbolicky shrnout pod tři
„P“. A to nejen proto, že je pozoruhodně povedený, ale také proto, že jej lze charakterizovat trojicí slov pošta-pohlednice-postřehy. Jeho první část nás totiž seznamuje s více
než dvousetletou historií bítešské pošty, do níž patří nejen vývoj dopravních prostředků,
jména poštovních úředníků, ale i třeba proměny poštovního razítka. A jak sami uvidíte,
v této historii záleží už skutečně na každém písmenku. Druhá část, věnovaná bítešským
pohlednicím malého formátu, je vlastně jakousi historií v obrazech. Historií, která beze
slov, ale možná o to názorněji představuje proměnlivou tvář důvěrně známého města.
Konečně třetí část zásilky, v podobě ručně malovaných pohlednic bítešského rodáka Leopolda Seky, spojuje jedinečným způsobem slovo s obrazem, aby přiblížila vtipné i kritické
postřehy na adresu místních poměrů v nelehkých letech světové války a počátků československé republiky. Celkově lze tedy říci, že právě rozbalený balíček obsahuje doslova
a do písmene řadu starých bítešských pohledů, které povětšinou neznáme, na které jsme
zapomněli nebo jsme si jich dosud nestačili ani povšimnout!
Závěrem našeho slavnostního rozbalování si dovolím být poněkud osobní. Při listování právě doručenou knihou jsem se totiž nemohl ubránit nostalgickým pocitům, že vše
zobrazené a zmíněné patří dnes už beznadějně minulosti. Bítešská pošta už dávno nestojí
na jednom z nejdůležitějších kursů v zemi, pohlednice dnes už nikdo nepíše a neposílá
a obrázky pro přátele kreslí už jen pár „bláznů“. Je zřejmé, že komunikace se v časech
elektronických medií přesouvá do roviny méně osobní. A přesto si dovolím nadějně
tvrdit, že v Bíteši pořád existují místa, kde se informace spolu s živými lidmi potkávají
a tou nejpřirozenější cestou i mísí. Jedno z těchto center je totožné i s místem, odkud byl
náš dnešní balíček ve skvostné typografické úpravě pana Jiřího Jeřábka vypraven. A sice
z přívětivého a tvůrčího zázemí rodiny Jeřábků a Zdubů. Tedy z místa, které svou vůní
a neodolatelnými chutěmi upadající lidskou komunikaci přímo čarovnou silou posiluje
a šíří. Myslím, že dnešní slavnostní večer a Vaše pozorné publikum je pro tento dojem tím
nejlepším důkazem! Děkuji za pozornost.
Kramářská píseň za doprovodu flašinetu Ing. arch. Vlastimila Kunčíka
V minulém století
život byl plný krás,
lidé nespěchali,
na všechno měli čas,
a život poklidný
byl tehdy pojem
a auta jezdila pomalu,
jako s hnojem.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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V minulém století
událost každičkou
lidé si psávali,
i děda s babičkou,
psali všem příbuzným
co všechno zažili,
sedli si ke stolu,
v dopis to vložili.
Jak kvetou květiny,
jak tlučou slavící,
jak bijí hodiny,
jak dupou králíci,
napsali adresu,
známku nalepili,
běželi na poštu,
do schránky hodili,
a pošťák v dáli kdes
vesele vykročil,
ač těžkou brašnu nes,
tak dopis doručil.
Pohodu vzal nám ďas,
jiná je doba dnes,
na psaní není čas,
všude je kvalt a stres,
a lidem, bohužel,
postačí dneska
na místo dopisu
mail nebo esemeska,
a dnešní pošťáci,
v oku se slzami,
do schránky musí nám
strkat jen reklamy.
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Chci Vám teď říci jen,
že tenhle knižní skvost
je krásným pohledem
na krásnou minulost,
pohledy z Bíteše,
tak jak šla léta,
i ty co maloval
Leopold Seka,
dík patří autorům
za knihy podobu
a velká poklona
Cukrárně u Zdubů!

VÝSTAVA BETLÉMŮ V BÍTEŠSKÉM MUZEU
V Městském muzeu ve
Velké Bíteši se koná od
11. prosince 2012 do 11.
ledna 2013 výstava betlémů s názvem „Betlémy
ze sbírky Muzea Vysočiny
Třebíč“. Výstava je umístěna v malém výstavním
sále a otevřena je v obvyklých otvíracích hodinách, ve
všední dny mimo pondělí
8:00-12:00, 14:00-16:00 a ve
sváteční dny vánoční byla
přístupna 25. a 26. prosince
Část výstavy betlémů.
Foto: Silva Smutná
v čase 13-18 hodin.
Vernisáž výstavy proběhla v pátek 7. prosince. K příležitosti zahájení, které se konalo na
nádvoří muzea, promluvila vedoucí krajského pracoviště Tradiční lidové kultury Mgr. Eva
Tomášová a s třebíčskou sbírkou betlémů nás seznámil její kurátor Mgr. Antonín Žamberský. Doprovodný program k vernisáži zajistil pěvecký sbor národopisného souboru Bítešan,
v jeho podání zaznělo několik vánočních písní; úvod i závěr zahájení výstavy patřil vánoční
písni v podání Vojtěcha Švandy, žáka bítešské základní školy.
Výstava obsahuje dvanáct betlémů převážně skříňkového typu, nejstarší je přibližně
z roku 1800. Tyto skvosty tvořily součást třebíčské stálé expozice, která byla po pětačtyřiceti
letech v roce 2010 uzavřena v souvislosti s generální opravou zámecké budovy. To umožnilo
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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realizovat výstavu ve Velké Bíteši, která návštěvníkům nabízí výběr nejhodnotnějších sbírkových předmětů z třebíčského souboru betlémů.
Jiné termíny návštěvy, v časovém rozmezí výstavy, je možno předem objednat telefonicky
na čísle 566 532 383; 739 181 345 nebo e-mailem na muzeum.velkabites@seznam.cz.
Bc. Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

PEKELNÁ NÁVŠTĚVA VE VELKÉ BÍTEŠI

Mikuláš, anděl a čerti navštívili Velkou Bíteš.
Foto: Silvie Kotačková

I letos Velkou Bíteš navštívili nadpřirozené
bytosti, a to Svatý Mikuláš, anděl a dva čerti, kteří
důkladně zkontrolovali děti z mateřských školek na Masarykově náměstí, U Stadionu a našli
i novou školičku v Lánicích.
Nezapomněli však ani na starší obyvatele a zavítali na Domov důchodců a Dům pečovatelské služby
ve Velké Bíteši, kam je doprovodily děti z mateřské
školky v Lánicích. Děti zde za pomoci paní ředitelky
Hany Sedlákové zazpívaly krásné písničky.
Nutno ovšem říci, že čerti moc práce neměli
- děti se vykoupily písničkou či básničkou a po
slibu, že se určitě polepší, jim anděl nadělil sladkou odměnu.
Ráda bych touto cestou poděkovala letošnímu
Mikuláši, anděli i čertům za jejich trpělivost
a skvělý výkon.
Jana Jelínková

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 93:
V roce 1414 držel dům patrně Pešek mlynář, později v roce 1594 Jiřík Louže. Po něm
jej roku 1598 zakoupil za cenu 50 zlatých Šimek, který byl zřejmě tesařem, vodákem
i sklenářem. Od něj koupil roku 1604 dům za 69 zlatých Mikuláš Smíšek, který jej prodal
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Dům čp. 93 v současnosti.

Foto: Jan Zduba

následujícího roku 1605 za 70 zlatých sladovníku Ondřeji Vomáčkovi. Od něj jej pořídil
v roce 1608 Florian Pička, který jej prodal následujícího roku 1609 Šimonu Třebíckému.
Ten jej prodal roku 1611 za 80 zlatých Martinu Cardovi, který jej prodal již následujícího
roku 1612 Janu Bártkovi. Tomu se podařilo v roce 1625 celý dům splatit. Roku 1629 byl dům
po Bártkovi v nižší ceně 70 moravských zlatých připsán Vítu Špalkovi, který se sem přiženil.
Za tutéž částku prodal Špalek dům v roce 1658 Jiříku Staňkovi, od kterého jej zakoupil roku
1666 za 90 moravských zlatých hrnčíř František Špalek. Ten tu žil do roku 1693.
Roku 1734 obec prodala již „pusté místo a grunt“ po Jiříku Konvalinkovi za 50 moravských zlatých. Kupcem se stal zednický mistr Jan Zelinka, který byl na tři roky osvobozen od jeho splácení, a který dům poté vystavěl. Následně roku 1743 obec, která Zelinku
zastupovala, prodala dům Františku Hýžovi. Ten se zavázal k zaplacení Zelinkových dluhů
na daních ve výši 25 rýnských zlatých, které se mu následně strhly z kupní ceny domu
50 moravských zlatých. Později roku 1774 „jsouce paní Eleonora ovdovělá Hýžová velmi
věkem sešlá a dále k hospodářství neschopná, nemajíce pak žádných potřebných dědicův,
odprodala jest dům svůj v Hrnčířskej ulici“ Bernardu Porupkovi. Přitom „v kamnech se
vynacházející kotel železný jemu kupitelovi zanechává a příbytek v domku tom“ si vymínila. Roku 1822 švec Porupka prodal dům s domovní zahradou za 600 zlatých dále Josefu
Hölzerovi, který žil ve Vídni, a vymínil si přitom v domě výměnek. V roce 1824 již vdova
Alžběta Hölzerová prodala dům dále, a to za 1525 zlatých Jakubu Harákovi z Jáchymova.
Ten se zavázal i nadále zachovat Bernardu Porupkovi „obydlí v domě v tej malej seknice se
vším pohodlím, v stodoli pro své ze svých vlastních rolí sklizené obilí místo, plácek v kůlni
pro dříví a pro jednu krávu v chlívě stání, jakož i taky pro mrvu ve dvoře místečko, a to beze
všeho platu až do jeho smrti“. Od roku 1842 vlastnili dům František a Antonie Harákovi.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Následně v roce 1875 byl dům v hodnotě 1600 zlatých připsán Janu a Josefě (rozené Harákové) Kopečkům.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, č. 11787, fol. 84, 88, 107, 123, 171, č. 1788,
fol. 168, 325, č. 11789, fol. 8, 200, č. 11793, fol. 54, č. 11795, fol. 266, 267.
Jan Zduba

POZNÁVÁME SVŮJ REGION – JINDŘICHOV
II. pokračování (historie 20. století)
1961 – Mírná zima, málo sněhu a brzký příchod jara způsobily, že již začátkem března
		 odkvetly sněženky. Nová zima koncem roku však začala poměrně brzo, první sníh
		 ve velkém množství napadl již 5. listopadu.
Na členské schůzi dne 5. února bylo zvoleno nové představenstvo JZD ve složení:
Sedlák Augustin – předseda, Stráník Josef – agronom, Chytka Tomáš – zootechnik,
Batelka František – pokladník, Žák František – skladník, Švihálek Jiří – účetní.
Revizní komise:
Svoboda František z Jestřabí, Klusák František a Hortová Bohumila.
Zajímavost:
V jednom kalendářním roce si družstevník mohl vykrmit dvě prasata a zakoupit
další sele.
JZD zakoupilo nový moderní traktor „Super 50“, který nahradil 4 koně. Byl
dokončen vodovod do kravína ze studny „Na Rybníčku“. Vesnici zkrášlily opravené
fasády zvoničky a hasičky. JZD uspořádalo zájezd na zámek Hluboká, Starou
Boleslav a Prahu.
1962 – V únoru napadlo velké množství sněhu, které zcela ochromilo autobusovou
		 dopravu. Následné tání způsobilo zatopení mnoha sklepů. Potom celé léto
		 nezapršelo a vše dovršilo krupobití na začátku žní (např. ztráty na porostu ovsa byly
		 70 %) - první déšť přišel až začátkem října.
Na popud JZD byla dne 5. dubna založena myslivecká společnost s honitbou
pronajatou od Čs. státních lesů a JZD Jindřichov.
Družstevníci navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně a cirkus
Humberto.
1963 – Po tuhé zimě s velkým množstvím sněhu a nočními mrazy kolem -20°C následovala
		 silná námraza, která způsobila velké lesní polomy, přelámání sloupů elektrického
		 vedení i přetrhání drátů. V těchto krutých povětrnostních podmínkách došlo
		 k nevídané události:
		 V našem kraji se objevili vlci. Byli spatřeni u Dolních Heřmanic a v okolí Náměště
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		 nad Oslavou (viz okresní noviny „Směr vysočiny“), proto bylo zakázáno chodit
		 do lesa.
V polovině července uspořádalo JZD zájezd do severních Čech.
1964 – Také v tomto roce pokračovala série tuhých zim, např. ještě v polovině února
		 dosahovaly noční mrazy hodnot rovněž kolem -20°C.
Nešťastná událost:
Dne 24. října projíždělo koňské spřežení JZD okolo váhy „Na Výhoně“, přičemž koně šlápli
na kabel od elektrické svářečky a byli okamžitě usmrceni. Kočí vyvázl bez zranění.
Důsledkem zcelování pozemků JZD bylo zrušení mnoha polních cest a hraničních
mezí, které oddělovaly jednotlivé hony a mnohdy byly vyznačeny hraničními
kameny („sády“). Koncem roku začala stavba ropovodu, která též ovlivnila život
jindřichovských obyvatel. Silnice do Velké Bíteše, kterou ropovod přetíná na
Jelínkově kopci, byla uzavřena a spolu s ní i náměšťská silnice. Objížďka vedla po
Klusácké aleji a dále přes Košíkov.
Prosincová námraza způsobila velké škody na lesních porostech i v zahradách na
ovocném stromoví. JZD uspořádalo zájezd do jižních a západních Čech.
1965 – V únoru bylo zvoleno nové předsednictvo JZD v čele s předsedou Janem Chybou.
		 Pro mnohé čtenáře (nepamětníky) bude jistě zajímavá skladba tehdejší roční
		 zemědělské produkce: Maso hovězí a vepřové, vejce (114 000 ks), mléko (141 000
		 litrů), brambory (24 vagonů), obilniny (žito, pšenice, ječmen, oves), hrách, mák,
		 len (na semeno i stonek). V červenci uspořádalo JZD zájezd na Slovensko (Bojnice,
		 Žilina, Turzovka a Kroměříž) a koncem srpna další zájezd na brněnský
		 Mezinárodní strojírenský veletrh s návštěvou cirkusu Humberto.
Zima začala brzy – sv. Martin přijel na bílém koni, sníh se udržel, ale potom přišly
Vánoce bez sněhu a po nich údajně nejteplejší období za posledních 150 let.
Na veřejné schůzi MNV, konané 10. prosince, předal zástupce ONV Pamětní
medaili panu Karlu Pavlíčkovi za účast v odboji během II. světové války.
1966 – Zima toho roku byla krátká, koncem ledna začal sníh tát a v polovině února už po
		 něm nebylo ani památky – začalo jaro. Koncem července přišly deště, přeháňky
		 a lijáky se střídaly téměř bez přestání. Situace vyvrcholila osmadvacátého, kdy
		 pršelo celý den a celou noc. Byly zatopeny sklepy, voda podemílala domy a na
		 mnoha místech republiky vznikly záplavy. Na Moravě byla nejhorší situace na řece
		 Dyji v Dolních Věstonicích. Koncem října přišlo náhle prudké ochlazení. Kronika
		 uvádí: „Takové náhlé změny počasí není pamětníka, ani není o něčem podobném
		 nikde psáno...“.
Dne 4. února schválila rada MNV projektovou dokumentaci na stavbu kulturního
domu a obec získala stavební povolení. Příští den stavbu zaměřil stavitel Čechovský
z V. Bíteše , ale stavět se v tomto roce ještě nezačalo. Uskutečnil se zájezd JZD do
Prahy a na Karlštejn.
1967 – Výroční členské schůze JZD se zúčastnili také zástupci patronátního závodu ZKL
		 Brno. Začala stavba podsklepené kolny na zemědělské stroje s rozpočtem 311
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951,- Kčs. Každoroční zájezd směřoval
tentokrát na Výstavu spotřebního zboží do
Brna. Po desetileté přestávce se uskutečnila
pouťová zábava, kterou uspořádali hasiči
(tehdy požárníci) z Jindřichova i z Jestřabí.
Tančilo se na parketu u lesa na horním konci
obce, za doprovodu hornické kapely pana
Fišera ze Stanovišť.
Začal pravým zimním počasím s množstvím
sněhu a nočními teplotami až -16°C.
K náhlé změně došlo dne 15. ledna, kdy se
teplota během dne „přehoupla“ z ranních
-10°C na +5°C. (Teplé počasí zasáhlo celou
Evropu, způsobilo četné záplavy a na horách
laviny. Jedna z nich zasypala v Tatrách
výpravu brněnských studentů i s profesorem Kříž z roku 1946 věnovaný Jindřichovské mládeži.
Foto: Archiv regionální učebnice
a jeho synem.
Výsledek: 6 mrtvých, 11 těžce a 36 lehce zraněných). Po velké bouři dne 10. srpna
byly zaplaveny sklepy, studny a polehla většina obilí. Začala dlouho očekávaná
výstavba kulturního domu. Výkop základů začal 7. dubna na místě bývalé pastoušky
č.11, zbořené v roce 1954. Během roku byla dokončena hrubá stavba, postavena
a pokryta střecha. Většinu prací provedli občané brigádnicky.
1969 – Vybudování otočky autobusů si koncem února vyžádalo vykácení rohu lesa před
		 domem č. 28. Velká námraza v polovině března způsobila značné škody – polámané
		 sloupy a zpřetrhané dráty el. vedení, polámané stromy aj. Ještě 20. dubna napadlo
		 množství sněhu a teplota klesla na -5°C. První sníh po suchém podzimu napadl
		 6. prosince a začalo mrznout. Těsně před Vánocemi klesla teplota na -20°C, někde
		 až na -27°C. Pokračovaly práce na kulturním domě: podbíjení stropů, omítky,
		 betonování podlah aj.
V polovině května byla zahájena stavba druhého kravína pro odchov mladého
dobytka, s rozpočtem 1 218 000,- Kč.
1970 – Zima bohatá na sníh trvala téměř do konce března. Největší množství sněhu napadlo
		 od konce února do poloviny března. Tvořily se velké závěje a sníh po prohrnutí
		 dosahoval místy až po koruny stromů. Některé úseky silnic (zejména v severních
		 oblastech Bítešska) zůstaly několik dní nesjízdné.
Začalo postupné využívání ještě nedokončeného kulturního domu (KD): Dne 9. února
se zde shromáždili členové JZD na výroční členské schůzi a v srpnu sem byla
přemístěna kancelář JZD. Pokračovaly práce na dokončení KD. Byly zhotoveny schody
a vydlážděna venkovní plocha. V únoru byla vesnice osvětlena novým výbojkovým
osvětlením. V dubnu byla „Na Výhoně“ skácena lípa (již druhá v pořadí) před domem
č. 29. Zajímavé bylo čištění lesních potůčků pomocí třaskavých náloží.
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Začátkem září se přiblížila stavba dálnice
z Brna do Prahy k blízké
okolní krajině. Buldozery
začaly shrnovat ornici
a začal se měnit tisíciletý
ráz krajiny: „...V místech,
kde ještě done dávna
zněl nad oráčem velebný
a zároveň radostný zpěv
skřivanů, bude zakrátko
převažovat hukot motorů
všech druhů vozidel, Zimní cesta z Jindřichova do Velké Bíteše. Foto: Archiv rodiny Sedlákových
spěchajících téměř nepřetržitým proudem kamsi do dáli...“ Jak moudrá a bohužel
přesná byla předtucha kronikáře, který dále uvádí: „ ... Dosud čistý vzduch bude
v okolí dálnice zamořen výfukovými plyny..., avšak to všechno sebou nese vývoj
civilizace...,ale zastavit se nedá...“
V červnu byl uspořádán zájezd do Brna na Vídeňskou lední revui, v září na
brněnský Mezinárodní strojírenký veletrh včetně návštěvy opery „Hraběnka
Marica a v říjnu do satirického divadla „Večerní Brno“.
1971 – Začátek roku se přihlásil silnými mrazy dosahujícími místy až -20°C
		 a takovýmmnožstvím sněhu, že silnice do Velké Bíteše se stala nesjízdnou,
		 autobus musel jet po „Klusácké aleji“ na náměšťskou silnici a dále do Velké Bíteše.
		 „První jarní den“ však překvapivě dostál svému jménu; 21. března bylo naměřeno
		 +20,3°C (v Praze), což byl nejteplejší den od roku 1775, kdy se v pražském
		 Klementinu začala měřit teplota. Velmi suché léto s teplotami nad +30°C způsobilo
		 vysychání studní, dokonce byl vydán zákaz čerpání vody z rybníků na zalévání.
		 Výjimkou byla studna „Na Rybníčku“ pod Kopaninou, zásobující kravín. Odolala
		 velké spotřebě, navíc její voda byla označena za vhodnou pro kojence a do
		 kravína si pro ni jezdili lidé z širokého okolí. Vrtkavosti tohoto ročního počasí
		 dovršil velmi teplý začátek prosince s teplotami +8°C, což byly zase nejvyšší
		 hodnoty od roku 1828. Položením parket, vymalováním a „nahozením“
		 venkovní fasády byla definitivně ukončena stavba kulturního domu. Byla také
		 dokončena stavba druhého kravína.
Po listopadových volbách byli na ustavující schůzi nového MNV zvoleni
do funkcí:
			
Předseda:
Smutný Jiří
		
Tajemník:
Šmíd František
		
Pokladník:
Marek Ludvík
		
Členové:		
Stráník Josef, Večeřa Josef, Chyba Jan a Svoboda
				
František – všichni z Jestřabí.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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K nešťastné události došlo 4. června, kdy na dolním konci vesnice havaroval s traktorem
29-ti letý V.Š., který na následky havárie zemřel druhý den v brněnské nemocnici. Dne
14. prosince zemřel první jindřichovský kronikář Václav Pospíšil ve věku 87 let. Kroniku
vedl od roku 1923 do roku 1953.
Poznámka autora: Zvolil jsem tento, pro někoho možná zbytečně podrobný způsob, abych
zpracováním dostupných materiálů umožnil a usnadnil občanům (i ostatním zájemcům)
nahlédnout do novodobé historie jejich vesnice. Jen velmi málo obcí má takto zpracovanou
novodobou historii, proto se způsob i styl zpracování článků o jednotlivých obcích liší.
Do nového roku přeji Vám čtenářům a Vaším rodinám pohodu a pevné zdraví!
Alois Koukola
pokračování příště

OSTATNÍ
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA SPCCH JE ZA NÁMI
Na přelomu listopadu a prosince 2012 jsme pro Vás uspořádali předvánoční prodejní výstavu
ručních prací. Opět za velké účasti vystavovatelů. Mohli jste vidět i si zakoupit výrobky na
výzdobu, ozdobu, tělo, krk, chuť, hlavu, ale i pro radost. Byly zde obrazy, suchá vazba, adventní
věnečky, ubrusy i ubrousky, svetry, šperky z kamínků i korálků, hračky, ponožky i rukavice, perníky. Výrobky z hlíny přivezli z dětského střediska z Březejce. Ukázali návštěvníkům, jak pracují
s hlínou. A víte, jak dlouho trvá uplést pár ponožek, uháčkovat ozdobičku? Udělat adventní
věneček nebo ušít deku? Anebo jak dlouho trvá upéct perníkovou chaloupku, nebo celé perníkové městečko? To nejsou jen hodiny, u něčeho se čas dá počítat i na týdny.
Letos byla spousta výstav v okolních vesnicích ve stejném čase. Ale přesto přišlo spoustu lidí
i dětí. Děti z mateřské školy řekly básničku nachystanou pro Mikuláše a čerty, prvňáčci zazpívali
písničku. To potěšilo zase nás. Vždyť obětujeme celé dny na chystání a hlídání. Proto chci poděkovat všem, co přinesli své výrobky. Ale především celému kolektivu – výboru SPCCH a dalším
členkám, které sami nabídli pomocnou ruku. A do nového roku 2013 bych chtěla popřát všem,
nejenom členům SPCCH, hodně zdraví, pohodu a úsměv na rtech po celý rok.
Eva Svobodová

ROK 2012 U SENIORKLUBU
Na naších schůzkách jsme se opět setkali s mnoha zajímavými lidmi. Na první schůzce
v loňském roce, která se konala v nově opravené restauraci ,,Naše Bítešská“, byl naším
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hostem již tradičně starosta města Ing. Vlček. S Ing. Kopečným jsme navštívili Čínu,
s Ing. Průkem jsme putovali po Nepálu a s Tomášem Stupkou jsme navštívili Izrael
a Jordánsko.
Při opékání špekáčků jsme besedovali s myslivci. Jindy jsme si zazpívali s Bítešanem,
navštívili hasičskou zbrojnici, povídali si s JUDr. Alenou Malou. Byli jsme na výletě v Kutné
Hoře, Poličce, Olomouci, na exkurzi v Dukovanech a také jsme byli plavat v Kuřimi. Někteří
každoročně jezdí s Ing. Smolíkem na výlety na kolech. Každé pondělí chodíme na vycházky
po okolí Velké Bíteše. V prosinci si pro nás připravily vystoupení děti z Veselé školky.
Děkujeme všem, kteří nám věnovali svůj čas, a také Městskému úřadu Velká Bíteš, BDS
Velká Bíteš a Klubu Kultury za jejich pomoc a podporu.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v nastávajícím roce.
Seniorklub

SPORT
JUBILEJNÍ X. ROČNÍK TURNAJE V SÁLOVÉ KOPANÉ
O PUTOVNÍ POHÁR TJ SPARTAK

Vítězná družstva.

Foto: Otto Hasoň

Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš uspořádala již X. ročník tradičního turnaje
v Sálové kopané o putovní pohár TJ Spartak. Turnaj se uskutečnil v sobotu dne 24. listopadu
2012 ve sportovní hale TJ. Hlavním organizátorem turnaje byl Ing. Zdeněk Šilhan, kterému
patří dík. Turnaje se zúčastnily 4 družstva. Utkání probíhala korektně dle předem daných
pravidel, kde nescházela dramatičnost, bojovnost s touhou hráčů po vítězství.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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O třetí místo bojovaly týmy „Kulíci“ a „Bílý Gothaj“. Z tohoto boje vyšlo vítězně družstvo
Bílý Gothaj. Finále sehrály týmy „Benfica“ a „Holyud“. Po dramatickém boji zvítězil tým
Benfica a získal tak Putovní pohár. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen hráč Michal
Klusák z týmu Benfica. Vítězům byly předány poháry spolu s cenami, které do turnaje věnovali sponzoři – Jeřábkova pekárna, Potraviny Janda, Sportbar Klima, Penzion U Raušů,
Creative Café a Mihal Rytectví. Touto cestou jim děkujeme a doufáme, že nám svou přízeň
zachovají i pro příští turnaje v roce 2013.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala jménem výkonného výboru všem trenérům,
cvičitelům a funkcionářům TJ za dosavadní vykonanou práci. Hodně zdraví, štěstí
a úspěchů jak v osobním životě, tak i pracovním do nového roku 2013 přeje TJ Spartak
Velká Bíteš.
Hana Holíková

VÁNOČNÍ AKADEMIE
Máme opět období adventu a v pátek 7. prosince 2012 v 17 hodin se uskutečnila již tradiční Vánoční akademie ve sportovní hale TJ Spartak ve Velké Bíteši. Akademie byla zahájena
nástupem všech účinkujících. Ondřej Blaha přivítal všechny přítomné, včetně starosty města
Ing. Milana Vlčka a ředitele Klubu kultury Tomáše Jelínka. Akci moderovala Eva Svobodová.
Tentokrát zde vystoupily oddíly Mažoretky Lažánky, Náměšť – Šeherezády a Sestry v akci,
Veselá školka – Čertíci. Z TJ Spartak vystoupily moderní gymnastky, které předvedly ukázkovou rozcvičku. Adéla Antošová, Michaela Dolíhalová a Sára Pivovarčíková zacvičily skladbu,
se kterou se v závodě trojic umístily v Mezinárodním závodě ve Vídni v Rakousku a v Třebíči
na krásném třetím místě. Také judo má ve Velké Bíteši mnohaletou tradici a vyrostla zde
spousta mladých závodníků. V ukázce se předvedli zkušení závodníci, ale i úplní nováčci,
kteří trénují teprve od září. Byla zde i ukázka stolního tenisu a volejbalu.
Svoji sportovní skladbu všichni účinkující výborně zvládli, byli skvělí a měli vše dobře
nacvičené. Na závěr poděkoval Ondřej Blaha paní Haně Holíkové za organizaci a přípravu
celé akce a všem přítomným popřál krásné vánoční svátky.

Vystoupení „Čertíků“ z Veselé školky.
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Foto: Silvie Kotačková

„Šeherezády“ z Náměště.

Foto: Silvie Kotačková

Akademie se zúčastnilo velké množství návštěvníků a je vidět, že tato akce je velice oblíbená.
Účinkující za své vystoupení dostali dárkové balíčky, které je potěšily. Už teď se můžeme
těšit na další akci, kterou bude Okresní akademie v měsíci dubnu 2013, kde se předvedou
současné, ale i nové sportovní oddíly se svými ukázkami.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 29/12 KONANÉ DNE 19. LISTOPADU 2012
• 2/29/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 28/12 ze dne 5. 11. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 19. 11. 2012
• 3/29/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně převést dlouhodobý majetek v hodnotě
489.335 Kč dle seznamu z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Mateřské školy Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace a uzavřít s ní Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 12. 2012
• 4/29/12/RM – schvaluje navýšení odpisů pro rok 2012 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš,
příspěvková organizace.
odpovědnost: odbor finanční termín: 3. 12. 2012
• 5/29/12/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 10. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 19. 11. 2012
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• 6/29/12/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu města Velká Bíteš roku 2012 dle
rozpočtového opatření města č. 11/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 19. 11. 2012
• 7/29/12/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o prostorovém uspořádání staveb s SVK Žďársko a VAS
a.s. týkající se staveb sběrného místa č. 6.1 U Stadionu 475, č. 8 U Stadionu 275 a č. 9 U Stadionu 277
ve Velké Bíteši umístěných v ochranném pásmu kanalizace nebo vodovodu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 12. 2012
• 8/29/12/RM – rozhoduje souhlasit s vybudováním 12 metrů chodníku před rodinným domem
č. p. 162 v ulici Kozí, Velká Bíteš na pozemku města a na základě předložených účetních dokladů
proplatit vynaložené náklady na dlažbu a obrubníky do max. výše 4 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, finanční termín: 30. 12. 2012
• 9/29/12/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 2 o velikosti 2+kk v domě č.p. 239
na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 01.12.2012 o jeden rok nájemci s podmínkou, že k uvedenému datu
nebude mít dluh na nájemném ani službách.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30. 11. 2012
• 10/29/12/RM – rozhoduje podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/
č. 137/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, o přímém uzavření
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících:
1. Smlouva číslo: 89/2013 s dopravcem, společností ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava
2. Smlouva číslo: SM201209011 s dopravcem, společností TRADO-BUS, s.r.o., Komenského náměstí
čp. 137, 674 01 Třebíč.
Rada města Velká Bíteš dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/
č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, rozhoduje, že nezveřejní
informace uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, neboť Smlouva
o veřejných službách v přepravě cestujících číslo: 89/2013 s dopravcem ICOM transport a.s., Jihlava
a smlouva číslo SM20120901 s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Třebíč se týká poskytování méně ne
50 000 km veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.
odpovědnost: odbor správní termín: 3. 12. 2012
• 11/29/12/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina Smlouvu o poskytnutí dotace FV00355.0011
z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Výměna svítidel a doplnění VO ve Velké Bíteši, m.č. Košíkov“
ve výši 90 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 11. 2012
• 12/29/12/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce s vypůjčitelem Českou republikou KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM POLICIE KRAJE VYSOČINA, jejímž předmětem je část zařízení
městského kamerového dohlížecího systému.
odpovědnost: informatik termín: 30. 11. 2012
• 13/29/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout podle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení Změny
č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš na základě podnětu na změnu zařazení části pozemku p.č.
2539/70 –orná půda o výměře cca 14000 m2 v k.ú. Velká Bíteš do ÚP města Velká Bíteš z plochy rezervy
pro bydlení na zastavitelnou plochu pro bydlení Bm určenou pro výstavbu rodinných domů s tím, že je
předpoklad uplatnění dalších podnětů na dílčí změny ÚP ze strany veřejnosti a města Velká Bíteš.
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Rada města Velká Bíteš dále doporučuje ZM ustanovit starostu Ing. Milana Vlčka tzv. určeným zastupitelem
ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš.
Rada města Velká Bíteš dále doporučuje ZM rozhodnout o stanovení lhůty 30 dnů pro možnost
podávání dalších podnětů veřejnosti na dílčí změny ÚP, které budou řešeny v rámci Změny č. 7
Územního plánu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 12. 2012
• 15/29/12/RM – rozhoduje přijmout nabídku zájemců a uzavřít s nimi nájemní smlouvu na pronájem
nebytového prostoru č. 107, Masarykovo náměstí č. p. 84, Velká Bíteš, sestávajícího z prodejny
o celkové výměře 14,0 m2, kolny o výměře 8,4 m2 a soc. zařízení o výměře 2,1 m2 za nájemné 850
Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012
• 16/29/12/RM – bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
za školní rok 2011-2012.
odpovědnost: rada města termín: 19. 11. 2012
• 17/29/12/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina darovací smlouvu o poskytnutí finančního
daru na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy ve výši 11 520 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 11. 2012
• 18/29/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Velká Bíteš na
Mikulášskou nadílku ve výši 1 500 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 5. 12. 2012
• 19/29/12/RM – rozhoduje neprodloužit nájemní smlouvu nájemci k bytu č. 3 v domě č.p. 548 C na
ulici U Stadionu ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 11. 2012
• 20/29/12/RM – rozhoduje ukončit dohodou nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti 1+1 v DPS ve
Velké Bíteši, Družstevní 584 ke dni 30. 11. 2012 a uzavřít s ní nájemní smlouvu k bytu č. 15 o velikosti
1+kk v DPS ve Velké Bíteši, Družstevní 584 od 1. 12. 2012, nájemné 55 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30. 11. 2012
• 21/29/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti 1+1 v DPS ve Velké Bíteši,
Družstevní 584 od 01. 12. 2012, nájemné 55 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM, pečovatelská služba termín: 30. 11. 2012
• 22/29/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 o velikosti 2+kk v domě
č.p. 249, Janovice, na ul. Návrší ve Velké Bíteši od 01.02.2013 na dobu jednoho roku s možností jejího
prodloužení na dobu neurčitou, pokud bude nájemce plnit své povinnosti a řádně platit v termínu
nájemné a služby. Výše nájemného bude činit 55 Kč/m2/ měsíc + stanovená valorizace.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 1. 2013
• 23/29/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést část pozemku parc.
č. 1280/1 – zahrada o výměře cca 43 m2 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012
• 24/29/12/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
odpovědnost: tajemnice termín: 10. 12. 2012
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• 25/29/12/RM – ukládá tajemnici vyhlásit výběrové řízení na referenta/ku odboru majetkového
Městského úřadu Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 3. 12. 2012
• 26/29/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na
pozemku parc.č. 940/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. do
vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
Dále RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku
parc.č. 940/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví
města Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 12. 2012
• 27/29/12/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 11/10/11/ZM ze dne 12. 12. 2011 tak, že se
původní text:
„Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 187 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 5 m2 v k. ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš do SJM za cenu 120 Kč/m2
s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.“
nahrazuje novým zněním:
„Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nepřevést část pozemku parc.č. 187 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 5 m2 v k.ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš do SJM.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 12. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 19/12 KONANÉHO DNE 8. 10. 2012
• 1/19/12/ZM – určuje ověřovateli zápisu JUDr. Alenu Malou a Ing. Aloise Koukolu, CSc.
• 3/19/12/ZM – volí členem rady města Mgr. Aleše Koubka.
• 4/19/12/ZM – rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko Dodatek č. 1 ke Smlouvě
ze dne 27. 6. 2012 o poskytnutí dotace SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – Masarykovo náměstí
– rekonstrukce kanalizace stoka E-1“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 10. 2012
• 5/19/12/ZM – schvaluje úpravu rozpočtu města Velká Bíteš roku 2012 dle rozpočtového opatření
města č. 9/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 10. 2012
• 6/19/12/ZM – rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnické podíly na pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
do vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku parc. č. 940/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 76 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš z majetku Římskokatolické farnosti Petrovice u Moravského
Krumlova, Petrovice 13, 672 01 Moravský Krumlov
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku parc. č. 940/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 76 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku parc. č. 940/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 76 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš
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- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku parc. č. 940/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 76 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš
za navrženou cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2012
• 7/19/12/ZM – rozhoduje bezúplatně nabýt spoluvlastnické podíly na pozemcích v k. ú. a obci Velká
Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc. č. 2476/2 – trvalý travní porost
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc. č. 2476/2 – trvalý travní porost
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc. č. 2476/2 – trvalý travní porost
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc. č. 2476/2 – trvalý travní porost
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc. č. 2477- vodní plocha, koryto vod. toku
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc. č. 2477- vodní plocha, koryto vod. toku
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc. č. 2477- vodní plocha, koryto vod. toku
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/144 na pozemku parc. č. 2477- vodní plocha, koryto vod. toku
s tím, že náklady spojené s vkladem do KN hradí nabyvatel.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2012
• 8/19/12/ZM – rozhoduje úplatně převést pozemky v k. ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města
Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 1754 – zahrada o výměře 42 m2
- části parc. č. 1761– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2
s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 11. 2012
• 9/19/12/ZM – rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 760/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
51 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví TJ Spartak Velká Bíteš, se sídlem Tyršova 617, 595 01 Velká
Bíteš za cenu 120 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN hradí obě strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 11. 2012
• 10/19/12/ZM – rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 2503 – vodní plocha, koryto vodního toku
o výměře 254 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 11. 2012
• 11/19/12/ZM – rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemků parc. č. 526 – orná půda
o výměře 186 m2 a parc. č. 524/1 – orná půda o výměře 873 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš a současně
ZM rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc.č. 524/1 – orná půda v k.ú.
a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2012
• 12/19/12/ZM – rozhoduje uzavřít s Komerční bankou, a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
registrační číslo 99002701753, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2012
• 13/19/12/ZM – rozhoduje uzavřít s Československou obchodní bankou, a.s. Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o úvěru č. 1075/11/5622, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2012
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 20/12 KONANÉHO DNE 19. LISTOPADU 2012
• 1/20/12/ZM – určuje ověřovateli zápisu Karla Navrátila a Jiřího Rauše.
• č. 3/1/20/12/ZM – bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2012 schválené radou města.
odpovědnost: odbor finanční termín: 19. 11. 2012
• 3/2/20/12/ZM – schvaluje úpravu rozpočtu města Velká Bíteš roku 2012 dle rozpočtového opatření
města č. 11/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 19. 11. 2012
• 4/20/12/ZM – rozhoduje bezúplatně nabýt do vlastnictví města Velká Bíteš část pozemku parc.
č. 3008 /1 – díl „a“ – o výměře 603 m2, díl „l“ – o výměře 26 m2, díl „k“ – o výměře 542 m2, díl „n“–
o výměře 23 m2 a část pozemku parc.č.3008/1 - jako nová parcela parc.č.3008/39 – o výměře 159 m2
z majetku ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, 14505, s tím, že
náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí obdarovaný a dále
ZM rozhoduje bezúplatně převést z majetku města Velká Bíteš část pozemku parc.č. 528 - díl „d“ –
o výměře 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem
Praha 4, Na Pankráci 56, 14505, s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN hradí obdarovaný.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
• 5/20/12/ZM – rozhoduje uzavřít s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
smlouvu č.j. UZSVM/BZR/3011/2012 – BZRM o bezúplatném převodu nemovitosti, a to pozemku
parc. č. 544/6, v obci a k. ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM do
vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
• 6/20/12/ZM – rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky parc. č. 3011/11 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 13 m2, parc.č. 3011/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65
m2 a parc.č. 3011/27- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 516 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 180 00 Praha 2 – Nové Město.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
• 7/20/12/ZM – rozhoduje převést směnou část pozemku parc.č. 528 – ostatní plocha, neplodná půda
o výměře cca 27 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš za pozemky v k.ú. a obci
Velká Bíteš:
- část parc.č. 535 (dle GP č. 1940-41/2012 parcela č. 534/4–díl „e“ - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 29 m2)
- část parc.č. 532 – (dle GP č. 1940-41/2012 parcela č. 534/4–díl „f “ - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 7 m2)
- část parc.č. 536 – (dle GP č. 1940-41/2012 parcela č. 534/4–díl „g“ - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 9 m2)
s tím, že náklady spojené s geometrickým rozdělením pozemku parc.č. 528 a vkladem do KN uhradí
město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
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moderní jazyková výuka
přátelská atmosféra
max. 6 studentů ve skupině
individuální přístup
ukázková hodina zdarma

Od února otevíráme nové kurzy angličtiny ve Velké Bíteši
(Masarykovo náměstí č. 85).
Zaváděcí ceny od 125 Kč za hodinu!
Kontakt: www.jazyky-abel.cz
Mobil: +420 775 955 059
Email: info@jazyky-abel.cz

Na webu se dozvíte, co se nejen v Bíteši bude dít, ale i to, co už se odehrálo či právě
probíhá – aktuálně zde najdete pozvánku například na Novoroční oslavy, naleznete
zde přehled zájmových organizací a to zdaleka není vše.
Nově máte také možnost jednotlivé články komentovat či nám zanechat příspěvek
v návštěvní knize.
Tyto stránky jsou nejen o Bíteši, ale především o lidech, kteří v ní žijí. Pište nám, rádi
Vaše příspěvky uveřejníme, vyslechneme si Vaše podněty, přání, návrhy i kritiku.
Zároveň i Vy můžete využít stránky Bitešska k propagaci Vaší události.

E-mail: akce@bitessko.com
Zpravodaj města Velká Bíteš vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše.
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, tel.: 566 532 342, e-mail: program@bitessko.com, www. velkabites.cz
Odpovědná redaktorka: Silvie Kotačková, Grafický návrh: Ondřej Šimeček, Náklad: 2 100 výtisků
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280.
Sazba, osvit, tisk: EUROTISK s. r. o., Uherský Brod
Uzávěrka pro únor 2013: 16. ledna 2013. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč
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FIRMA ROKU 2012
Vážení,
akciová společnost První brněnské strojírny Velká Bíteš získala první místo v soutěži
Vodafone FIRMA ROKU 2012.

výchově učňů.

Firmu roku vybírala porota ze 3315 společností. Porotci si nejvíce
cenili rozmanitosti a náročnosti výrobního programu. V současné
době se naše firma specializuje především na
leteckou výrobu, přesné lití, obrábění kovů a
povrchové úpravy. Portfolio výrobků dále
rozšiřují odstředivky pro čističky odpadních
vod nebo rozvodové skříně pro alternátory. Firma dodala i
nízkoteplotní kompresory pro urychlovač částic ve švýcarském
CERN. Společnost zaměstnává v současné
době 760 osob a již 15 let se věnuje také

Vážení, dovolte mi, abych Vám, poděkoval za Vaši spolupráci.
Především chci poděkovat všem pracovníkům naší firmy, všem našim
partnerům, zákazníkům a dodavatelům. Vy všichni jste přispěli notnou
dávkou k plnění náročných úkolů společnosti.
Děkuji porotě, která přihlédla k náročné práci, technickému rozvoji,
ekonomickým výsledkům a posuzovala firmu podle oborů, ve kterých
působí, mezi něž patří mimo letectví také energetika, ekologie a
zdravotnictví. Porota ocenila, že firma, která funguje nepřetržitě již od
roku 1950, investovala do rozvoje všech divizí a zaměstnala za uplynulý rok třicet nových
lidí.
Chtěl bych Vám všem a Vašim rodinám popřát rodinnou pohodu, splnění všech přání a do
nového roku 2013 hlavně pevné zdraví, hodně lásky, vzájemného porozumění a mnoho
pracovních i osobních úspěchů.
Věříme, že stejně dobrou spoluprací v roce 2013 opět všichni přispějeme k dobrým výsledkům
a k plnění nových úkolů na nás kladených.
Ing. Milan Macholán
Generální ředitel
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zdarma

vše bez poplatků i při změně banky

garance

snížení měsíční splátky hypotéky

jednoduše

vše zařídíme do týdne za Vás

výhodně

využijte nejnižších úroků za posledních 5 let

poctivě

pro Vás vyjednáme ty nejlepší podmínky

NEODKLÁDEJTE
ušetřete až 2800,- měsíčně

REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY
Využijte historicky nízké úrokové sazby a mimořádné akce bank.
Vybereme Vám hypotéku přesně na míru.
Vyjednáme Vám současnou nejnižší úrokovou sazbu až na 6 měsíců dopředu.
více informací:
www.levnehypoteku.cz

poradce.morava@levnehypoteku.cz

tel.: +420 777 497 726

naši nejvýznamnější partneři:
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Tisková zpráva ze dne 5.12.2012

OBLASTNÍ CHARITA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU HODNOTÍ
TŘÍLETÉ OBDOBÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
A POD PATRONACÍ AKADEMICKÉ MALÍŘKY KLÁRY TRNKOVÉ PŘIPRAVUJE
DALŠÍ ROČNÍK
Žďárská Charita opět bilancuje svoji nejvýznamější sbírkovou aktivitu – Tříkrálovou sbírku.
Během uplynulých tří let se o šíření tradice a o celkem 1 047 pokladniček staralo přes 4 500
dobrovolníků. Koledníci vykoledovali více než 6,4 mil. Tyto finanční prostředky pomohly
udržet a rozšířit projekty Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Výtěžky jednotlivých roků
dosahovaly neuvěřitelných hodnot:
 2010 2 032 826 Kč
 2011 2 167 854 Kč
 2012 2 292 050 Kč
Nejštědřejší kasička odhalila bohatství v hodnotě 25 189 Kč (oblast Velké Meziříčí), další
velmi bohaté jednotlivé pokladnice pochází z obcí Jámy, Újezd, Nová Ves u Nového
Města na Moravě atd.
Během sbírek probíhaly tradiční akce určené koledníkům, dobrovolníkům a dárcům (např.
Žehnání koledníků v Brně, Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě, Tříkrálový koncert
v Brně – vysílaný Českou televizí). Na koncertech v Novém Městě na Moravě vystoupili se
zajímavými programy, a tím podpořili činnost žďárské Charity: Schola od sv. Kunhuty,
Schola od svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou, Malá rytmická schola Žďár nad
Sázavou II., Sbor od sv. Kunhuty, Orchestr N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P.
V posledních třech letech Tříkrálová sbírka podpořila mnoho zajímavých projektů,
např.:
- přímou pomoc lidem postiženým zemětřesením na Haiti (2010),
- přímou pomoc lidem zasaženým bleskovou povodní na Liberecku (2010),
- nákup kompenzačních pomůcek pro uživatele našich služeb (2010–2012),
- drobnou materiální pomoc lidem bez domova (2010–2012),
- dobrovolnické centrum Kambala zabývající se systematickou prací s dobrovolníky,
osobami na veřejné službě a humanitární pomocí (2010–2012),
- pomoc při léčbě rakoviny na Ukrajině (2011),
- rozvoj terénních služeb – příspěvek na nákup automobilu pro Domácí hospicovou péči a
Osobní asistenci (2011),
- sociálně slabé a ohrožené rodiny v pilotním projektu ve formě poskytování terénní služby
(2012),
- dostavbu dětského domova rodinného typu v obci Rachiv - Ukrajina (2012).
Závěrem otázka pro Mgr. Michaelu Mahlovou, koordinátorku Tříkrálové sbírky.
„Probíhají již přípravy na Tříkrálovou sbírku?
„Ano, přípravy na tak velkou akci vyžadují několikaměsíční pozornost. Pracuje se na
propagačních materiálech, dárcích pro koledníky, hledáme možnosti, jak drobnými činy
podpořit tradici, žádáme o pomoc asistentů sbírky apod. Již nyní mohu s radostí oznámit, že
další ročník pro naši oblast bude výjimečný. Malí i větší koledníci se mohou těšit na dárek
v podobě ilustrace třech králů od nové patronky Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad
Sázavou akademické malířky Kláry Trnkové, dcery Jiřího Trnky. Nejen o její výjimečné
osobě, ale i skutcích a knihách, které ovlivní naši okresní sbírku, se čtenáři dočtou
v rozhovoru, který budeme brzy publikovat.“
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N OVOROČNÍO S L AV Y
úterý 1. ledna 2013 v 17 hodin
na Masarykově náMěstí

Program:

Novoroční přání starosty města Velké Bíteše
Vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským
a Bítešská schola
Novoroční ohňostroj

Během programu teplé nápoje ZDARMA.
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19. ledna 2013 ve 20 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Hraje:

Big Band Lanškroun
Cimbálová muzika BroLn
pod vedením Františka Černého
Vstupné 150,- Kč
Každá VstupenKa VyhráVá

Předprodej vstupenek:
Turistické Informační Centrum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Partneři:

