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ZVEME VÁS

Každé pondělí v měsíci únoru 2012 od 16 do 18 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
v prostorách solné jeskyně

Každou středu v měsíci únoru 2012 od 9.30 do 11.30 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
v prostorách solné jeskyně

Čtvrtek 2. února 2012 v 17.30 hodin
PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KNIHY LIDOVÉ PÍSNĚ Z PODHORÁCKA I. NÁMĚŠŤSKO  
A VELKOBÍTEŠSKO
městské muzeum ve velké Bíteši, masarykovo náměstí 5
Úvodní slovo k vydané knize mgr. Eva Tomášová, vedoucí pracoviště tradiční lidové kul-
tury při muzeu vysočiny Třebíč. publikaci představí jedna z editorek Silva Smutná
v hudebním programu vystoupí pěvecký sbor a zpěváčci národopisného souboru 
Bítešan 

Sobota dne 4. února 2012 ve 20 hodin
FARNÍ PLES
Hraje F-Box, předtančení a bohatá tombola
Kulturní dům, vlkovská 482
organizuje: Farnost velká Bíteš

Úterý dne 7. února 2012 v 19 hodin
KONCERT HOUSLOVÉHO VIRTUÓZA BOHUSLAVA MATOUŠKA
Na klavír doprovází renata ardaševová
Kulturní dům, vlkovská 482
organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Sobota dne 11. února 2012 ve 20 hodin
PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY
Kulturní dům, vlkovská 482
organizuje: první brněnská strojírna velká Bíteš

Úterý dne 14. února 2012 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
v mŠ na masarykově náměstí

www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com
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Středa dne 15. února 2012 ve 14 hodin
PROMÍTÁNÍ A POVÍDÁNÍ O ČÍNĚ S PANEM KOPEČNÝM
Kulturní dům, vlkovská 482
organizuje: Seniorklub

Čtvrtek dne 16. února 2012 od 16 do 18 hodin
BAZÁREK S DĚTSKÝM OBLEČENÍM A DROBNÝMI DĚTSKÝMI HRAČKAMI
v prostorách solné jeskyně
organizuje: mC Bítešáček

Úterý dne 21. února 2012 v 9.30 hodin
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM
organizuje: mŠ U Stadionu

Pátek dne 24. února 2012 ve 20 hodin
MAŠKARNÍ BÁL
Hraje hudební skupina Živel
Kulturní dům, vlkovská 482
organizuje: Informační centrum a Klub kultury velká Bíteš

Neděle dne 26. února 2012 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
Hraje skupina Kamarádi s vojtou polanským
Kulturní dům, vlkovská 482
organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ – ÚNOR 2012

Neděle dne 5. února v 19.30 hodin
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
premiéra – 98 min. vhodné od 12 let. vstupné 74 Kč
Tom Hanks se rozhodne vrátit do školních lavic…a zamiluje se do své učitelky julie roberts! 
americká romantická komedie.

Neděle dne 19. února v 19.30 hodin
OBHÁJCE
premiéra – 118 min. vhodné od 15 let. vstupné 69 Kč
matthew mcConaughey jako charismatický advokát, jehož kanceláří je zadní sedadlo jeho 
Lincolnu… americký strhující thriller.

Program kina FLIP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip
a http://www.disco-caribic.cz/Program_kino.php
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SLOVO Z RADNICE

vážení spoluobčané
v okamžiku, kdy dostáváte do rukou tento výtisk Zpravo-

daje, jsme od počátku nového roku již společně zvládli tři  
z celkem šesti plesů letošní sezóny v bítešském kulturním 
domě, spojených s návštěvou zbrusu nově opravené restau-
race „Naše Bítešská“ nebo vyhlášením ankety měsíčníku EXIT 
162 Sportovec města. dále pak například veřejnou prezen-
taci staronového projektu rekonstrukce masarykova náměstí  
a zejména pak jeho horní část, která pod označením přestupní 
terminál velká Bíteš bude předmětem žádosti o evropské 
dotace z programu rop jihovýchod. důležitým momentem 
jistě bylo i mimořádné jednání zastupitelstva města, které opě-
tovně projednalo otázku rozsahu zpracování změny č. 6 územního plánu města a výstavbu 
bioplynové stanice ve velké Bíteši a Holubí Zhoři.

v nadcházejícím měsíci před námi stojí další důležitý okamžik, a to schválení rozpočtu města 
na prvním řádném jednání zastupitelstva dne 13. února 2011. rozpočet, jehož pracovní verze byla 
projednána zastupiteli na pracovním semináři již v lednu, jasně podává informace jak o příjmech, 
tak i výdajích města v letošním roce. ve své výdajové části pak mimo jiné také o investicích města, 
příspěvcích na kulturu a sport v rámci Grantového programu města nebo například objemu 
finančních prostředků na údržbu silnic, chodníků a zeleně prostřednictvím Technických služeb.

je zřejmé, že rozpočet může být v průběhu roku ovlivněn výše jmenovanou akcí přestupní 
terminál velká Bíteš. v případě získání dotace budeme řešit reálné krytí akce finanční spolu-
účasti města ve výši 19 mil. Kč z celkové projektové rozpočtové ceny projektu cca 40 mil. Kč. 
v rozpočtu města by pak muselo být zahrnuto řešení úhrady těchto nákladů, a to buď z při-
jatého úvěru, nebo kombinací úvěru a mimořádných kapitálových příjmů, získaných napří-
klad prodejem nepotřebného majetku města. Finacování tohoto projektu z běžného ročního 
objemu investic, který je v rozpočtu města vyčleněn na investiční akce ve výši cca 12 mil. Kč, 
není dost dobře možné. To proto, že je nutné v letošním roce dokončit a tedy i financovat 
zateplení kulturního domu, opravu ulice vlkovské, dokončení oprav restaurace kulturního 
domu, plánované opravy tras kanalizací a vodovodu SvK a realizovat několik dalších projektů 
a připravovaných drobných staveb na území města a okolních městských částí.  

projekt přestupní terminál velká Bíteš má naši jednoznačnou podporu a společně očeká-
váme, že bude dalším z projektů, které získají podporu z veřejných finančních zdrojů, tento-
kráte ze zdrojů EU. Neboť stavby tohoto rozsahu, financované v plné výši z městského roz-
počtu, jsou pro naše město v současné době prakticky neuskutečnitelné.

Ing. milan vlček
   starosta města
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ZPRÁVY Z RADNICE
OZNÁMENÍ OBČANŮM

městský úřad velká Bíteš oznamuje občanům, že si mohou na 2. budově měÚ, odbor správní 
vyzvednout identifikační známky na sběrné nádoby pro rok 2012.
dále vyzýváme občany, kteří dosud nesplnili ohlašovací povinnost držení psa, aby tak učinili 
na měÚ velká Bíteš, odbor správní nejpozději do 31.března 2012.

martina Frolková
  referentka správního odboru

POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1.1.2012

děti narozené v roce 2011 – celkem 58, z toho 33 chlapců, 25 děvčat.
Sňatky uzavřené ve velké Bíteši – celkem 21, v obřadní síni bylo uzavřeno 15 sňatků a v kos-
tele sv. jana Křtitele 6. Z toho: 
- alespoň jeden ze snoubenců z obvodu velká Bíteš - 9
- oba snoubenci z obvodu velká Bíteš – 4
- oba snoubenci z jiného obvodu („cizí“) – 8
- sňatek s cizincem/cizinkou (z 21 sňatků uzavřených ve velké Bíteši) - 3
Úmrtí – zemřelo celkem 42 občanů, z toho 21 mužů a 21 žen.

milena janštová
matrikářka
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Dospělí Děti Celkem

Velká Bíteš 3357 912 4269

Bezděkov 51 14 65

Březka 71 24 95

Holubí Zhoř 126 32 158

Jáchymov 71 16 87

Jestřabí 39 7 46

Jindřichov 61 15 76

Košíkov 133 36 169

Ludvíkov 36 4 40

Pánov 13 4 17

Celkem 3958 1064 5022
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřejeme naší kolegyni Lence 
plechaté k narození prvorozeného 
syna patrika, který se narodil dne  
2. ledna 2012 v Ivančicích. při naro-
zení malý patrik vážil 4,07 kg a měřil 
53 cm. rodičům i malému patrikovi 
přejeme hodně štěstí, zdraví a spoko-
jenosti.

zaměstnanci Informačního centra  
a Klubu kultury

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY

MC BÍTEŠÁČEK

Úvodem bychom rádi poděkovali všem, kteří donesli nějakou hračku buď přímo do Bítešáčku, 
nebo ji darovali prostřednictvím sbírky pořádané v kostele. protože se nám sešlo opravdu velké 
množství plyšáků, budou dělat radost nejen dětem v mateřském centru, ale i zpříjemňovat chvíle 
čekání na vyšetření v čekárnách některých bítešských lékařů.

od ledna funguje mateřské centrum i v pondělí, od 16.00 do 18.00, opět v prostorách recepce 
Solné jeskyně. ve čtvrtek 16. února (16:00 – 18:00) se bude konat bazárek s dětským oblečením  
a drobnými dětskými hračkami.  oblečení k prodeji můžete nosit v pondělí 13. února (odpo-
ledne 16:00 -18:00) a ve středu 15. února (09:30 – 11.30). Neprodané oblečení bude vydáváno 
20. a 22. února. podrobnější informace rády poskytneme osobně v mateřském centru, najdete je 
i na facebooku (skupina mC Bítešáček), nebo vám je můžeme zaslat mailem.
        mC Bítešáček

DNESKA JE ÚTERÝ, MASOPUST VESELÝ
 
 Ze země jsem na svět přišel,
 na zemi jsem rozum našel,
 po ní chodím jako pán,
 do ní budu zakopán.
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v naší veselé školce děti nejen seznamujeme s národními či krajovými tradicemi, ale také 
se snažíme o obnovu některých z nich. a právě k takovým patří masopust.

před několika roky jsme si s žáčky v ostatkový čas vyrobili masky, naučili se říkadla, pís-
ničky a pokřikovánky a celou školku proměnili v jeden velký karneval. Byla to paráda, ale 
trochu nás mrzel fakt, že ten náš rej a veselí dětí nevidí nikdo jiný. proto jsme v dalším roce 
přidali pochůzku k domovu důchodců, kde děti předvedly krátký program. ale ani to nám 
nestačilo a v dalších letech jsme do masopustního průvodu přizvali rodiče, prarodiče, souro-
zence, kamarády a učitelky ze ZŠ. přidali jsme nejen kytaru, ale i harmoniku a různá chřesti-
dla a píšťalky, „ochočili“ si svého medvěda a do celé akce zapojili i starostu města velké Bíteše. 
ptáte se proč? No přece již od pradávna si musí chasa od vrchnosti vyžádat udělení ostatko-
vého práva. K velké spokojenosti nám byl vždy masopustní rej a průvod povolen. Našli se  
i štědří sponzoři, kteří zajistili sladké občerstvení, jak se ke správnému fašanku sluší. a tradice 
byla na světě!

proto zveme všechny příznivce a přátele naší veselé školky v úterý 21. 2. 2012 k účasti  
v masopustních oslavách. přijďte se podívat, pobavit a podpořit naši předjarní snahu o přivo-
lání dobrých sil ku pomoci a ty zlé odehnat, potěšit se a radovat se ze svátečních chvil života. 
vždyť každý z nás si jistě uvědomuje, že všechno má svůj počátek, ale i konec. jak by řekl sám 
masopust: „všechno má svůj konec – a jelito dva.“ 

 
 Nesem žalost, nesem smutek,
 že Masopust brzy utek.

Kolektiv zaměstnanců mŠ U Stadionu 

HAFÍK VE ŠKOLCE – ZAPOJENÍ MŠ DO PROJEKTU CPVP

Cpvp praha požádalo všechny mŠ v kraji vysočina a olomouce o spolupráci na projektu 
„Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním  
a její implementace do mŠ“. projekt je pod-
porován EU, mŠmT, evropským sociálním 
fondem v Čr, op vzdělávání pro konku-
renceschopnost, Investice do rozvoje vzdě-
lávání.

Určitě i vy kolem sebe pozorujete zhor-
šování mezilidských vztahů. vytrácí se 
tolerance, ohleduplnost a ochota vzájemné 
komunikace. Tyto problémy se objevují už 
i mezi dětmi v mateřských školách. proto 
jsme se jako jedna z pěti mŠ kraje vysočina 
do projektu zapojili.

Cílem projektu je vypracování metodiky v této oblasti a její ověřování v praxi na pilotních 
školkách.  

8
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Nejprve se paní učitelky zúčastnily dvou-
denního semináře v praze, kde se seznámily 
podrobněji s nejnovějšími poznatky této 
problematiky nejen v České republice, ale  
i v zahraničí. Nyní probíhá v mŠ praktická 
část projektu. podle metodiky začleňujeme 
různé aktivity, činnosti, situační a simulační 
hry. Každá pilotní školka dostala k těmto akti-
vitám velké množství pomůcek, výtvarného  
a dalšího materiálu. Navíc každé dítě dostalo 
domů dárkovou krabici s maňáskem pejska 
Hafíka, pracovní sešit s metodickým listem  
a pastelky. Celým projektem děti provází maskot - plyšový maňásek, pejsek Hafík, který si s dětmi 
povídá, řeší s nimi různé situace, účastní se výletů nejen s dětmi, ale i s rodiči. v lednu si například děti  
i rodiče s Hafíkem zabruslili. v únoru se podíváme do Hafíkovy dílničky a v březnu vyneseme 
spolu s Hafíkem morénu a přivítáme jaro. v rámci projektu vůbec děti čeká mnoho činností, 
her a zábavy.

po zhodnocení průběhu aplikace metodiky do praxe budou navržena doporučení pro práci 
s novou metodikou i pro ostatní mateřské školy v České republice.

                                  Kolektiv zaměstnanců mŠ, masarykovo náměstí

MŮJ SUPER LYŽÁK

„Jednoho dne pan ředitel řekl, že tu 
má přihlášky na lyžák. Hned mě to 
zaujalo, ale věděla jsem, že to lyžování 
nebude žádná hračka. Neuměla jsem 
totiž lyžovat a věděla jsem, že převaha 
bude těch, co umí lyžovat. A bylo to. 
Nastal den, kdy jsme jeli autobusem na 
Fajtův kopec. Hrozně jsem se bála, že 
mi to nepůjde. Ale už druhý den jsem  
z kopce jela sama. Většinou jsem na 
vleku jela sama nebo s kamarádkou. 
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Získané materiály pro mŠ. Foto: archiv mŠ

Foto: petr Zezulapoprvé na lyžích. Uprostřed B. Smutná
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Paní učitelka mě chválila, ale někdy jsem spadla, to musím přiznat. Když někdo spadl, hned 
jsem mu jela na pomoc. Když byla přestávka, tak jsem si snědla svačinu a už jsem se těšila na 
lyžování. Jednoho dne jsem jela na vleku a najednou bum, spadla jsem z něho. Hned jsem si 
sundala lyže a sjela jsem dolů z kopce. Věděla jsem, že se to víckrát nestane. Dny utíkaly a byl tu 
třetí den, co se mělo odjíždět. Bylo mi hrozně smutno po lyžování. Tento lyžák byl tak super, že 
se mi hrozně stýská. Moc se těším na další lyžák v páté třídě.“

Tak takhle viděla lyžařský kurz, který se konal ve dnech 4. - 6. ledna 2012, Barunka Smutná 
ze třídy 4. B Základní školy velká Bíteš.

Kurzu se zúčastnilo celkem 15 zájemců - lyžařů i nelyžařů z řad žáků 4. ročníku, třídní 
učitelka, 3 učitelé - instruktoři a 1 instruktor externista. Třídenní celodenní lyžování s uby-
továním v lyžařském areálu Ski Klubu velké meziříčí bylo zcela dostačující pro to, aby úplní 
začátečníci zvládli sjíždění, zatáčení a následně jízdu na vleku. pokročilejší měli dostatek času, 
prostoru a odborného vedení ke zdokonalení se v této stále oblíbené činnosti.

opět se nám potvrdilo, že je velice vhodné zařadit doporučený základní lyžařský výcvik 
již na I. stupeň základní školy tak, aby povinný výcvik v 7. ročníku byl již zdokonalovací.

Z tohoto důvodu chceme pro příští 4. ročník (letošní 3. ročník) vytvořit takové podmínky, 
aby se ho zúčastnili všichni žáci. Kromě kompletní lyžařské výzbroje – lyže, boty, hole a při-
lba, které jsou ve škole pro všechny žáky zdarma k dispozici, to bude příspěvek 500,- Kč  
z prostředků SrpŠ při ZŠ velká Bíteš. doprava bude hrazena z prostředků školy. v takovém 
případě nepřesáhnou náklady rodičů na třídenní pobyt s ubytováním, plnou penzí a třídenní 
permanentkou částku 1000,- Kč.

Nadstandardní výuka lyžování na Základní škole velká Bíteš je součástí podpory výuky 
tělesné výchovy a pohybových aktivit, které patří v souladu se školním vzdělávacím progra-
mem spolu s výukou cizích jazyků a environmentální výchovou k prioritám školy.

Bc. dalibor Kolář, učitel tělesné výchovy

DYS - NETRADIČNĚ

Základní škola velká Bíteš je pilotní školou programu Jazyky bez bariér, který opako-
vaně získává ocenění na mezinárodních soutěžích inovací. v posledních dvou letech to bylo  
v Norimberku a na Taiwanu - stříbrné medaile, v Zagrebu dokonce medaile zlatá. přestože je 
takto oceňován, cestu k učitelům do škol a k dětem do rodin nemá program umetenou. pro-
gram je určen především pro děti s poruchami učení - zjednodušeně dyslektické žáky, kterým 
má usnadnit především výuku jazyků.

podporu při jazykové výuce potřebují také děti z dětských domovů, kde chybí rodičovská 
pomoc a motivace k lepším výkonům. proto autorka projektu Ing. Dagmar Rýdlová řeší 
osvětu formou názorné filmové ukázky s názvem „Bavíme se česky i anglicky“. Natáčení se 
uskutečnilo 7. prosince 2011 v dYS-centru praha. Hlavními protagonisty byly děti z dětských 
domovů a učitelky angličtiny, hostem dne byl Dan Bárta, zpěvák, textař a fotograf. Film je 
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realizován s finanční pomocí Nadace 
Tereza maxová dětem.

vzhledem k tomu, že paní rýdlová 
považuje bítešskou základní školu za 
kolébku svého programu, mohl jsem 
prezentovat a současně reprezentovat 
naši školu a město při tomto natáčení, 
které probíhalo ve velice vstřícné  
a příjemné atmosféře. 

využívám příležitosti a vyzý-
vám rodiče žáků s poruchami učení, 
kteří navštěvují naši školu, aby se 

blíže informovali ve škole o možnosti využití programu jazyky bez bariér. Nápomocny jim  
v tom budou učitelky mgr. milada Sklenářová na I. stupni a Ing. věra poláchová na II. stupni 
Základní školy velká Bíteš. Licenci tohoto programu sponzorsky financovala První brněn-
ská strojírna Velká Bíteš, a.s., a licence je platná pro žáky školy také na domácí přípravu.

mgr. dalibor Kolář, ředitel školy
 

KULTURA

NOVOROČNÍ OSLAVY

dne 1. ledna 2012 v 17 hodin společně oslavili Bítešáci 
příchod Nového roku na masarykově náměstí. počasí nebylo 
právě vánočně – zimní, ale množství diváků to neodradilo.

program zahájil moderátor vojta polanský se skupinou 
Kamarádi, po nich pozdravil občany starosta města Ing. milan 
vlček. K oslavám se připojila svým vystoupením i Bítešská 
schola. program vyvrcholil písničkami z osvobozeného diva-
dla a SemaForu v podání Kamarádů a pokud ani ti neroze-
hřáli přítomné diváky, čekala na ně medovina a svařené víno.  
K jeho popíjení jim na závěr oslavy posvítil několikaminu-
tový ohňostroj.

přejme si, aby nám dobrá nálada, která panovala v prvním 
dni letošního roku na bítešském náměstí, vydržela po celý 
rok 2012!

Silvie Kotačková
Klub kultury
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ROZHOVOR O NOVÉ KNIZE

muzeum vysočiny Třebíč ve spolupráci s brněnským pracovištěm Etnologického ústavu 
akademie věd České republiky vydaly v prosinci roku 2011 publikaci s názvem „Lidové písně z 
Podhorácka I., Náměšťsko a Velkobítešsko“, kterou k tisku připravily phdr. marta Toncrová  
a Silva Smutná. Několik otázek pro Silvu Smutnou:

V čem vidíte největší přínos Sborníku?
velká část písní zařazených do sborníku byla zapsána před sto lety, dnes už jsou zapome-

nuté, takto k nim lidé opět získají přístup. Budou si je moci zazpívat zájemci z řad mládeže, ale 
i starších, v souborech nebo ve škole, ale i doma třeba jen tak pro vlastní potěšení.

V čem je specifický?
Sborník je specifický lokálním zaměřením na Náměšťsko a velkobítešsko. Tato publikace je 

první rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti. 

Kdybyste měla publikaci charakterizovat stručně v číslech, co byste uvedla?
Náklad 500 ks, formát a5, obsah 512 stran plus 8 stran obrazové přílohy, v 9 kapitolách 

uvedeno 342 písní zapsaných 23 sběrateli, v  43 obcích zpívalo 107 zpěváků.

Jak dlouho trvalo vytvořit Sborník tohoto rozsahu a jak se obě instituce na jeho přípravě 
podílely?

Naše krajské pracoviště tradiční lidové kul-
tury při muzeu vysočiny Třebíč zahájilo jednání  
o vydání publikace s brněnským pracovištěm 
Etnologického ústavu avČr již na jaře roku 
2010. Žádost o státní dotaci z programu pod-
pory tradiční lidové kultury jsme podali téhož 
roku. Na jaře 2011 byla schválena. realizace 
projektu probíhala v průběhu zbývající části 
roku. obě instituce uzavřely dohodu o spolu-
práci. akademické pracoviště projekt odborně 
zaštítilo, poskytlo písňové zápisy, učinilo výběr 
a uspořádání do tematických celků, vypracovalo 
odbornou studii, ediční poznámku, resumé, sou-
pis pramenů a literatury a zajistilo lektorování 
publikace. muzeum bylo vydavatelem publikace, 
zajistilo finanční prostředky, provedlo rešerše  
v různých archivech, v literatuře, poskytlo mate-
riály z vlastního výzkumu, vyhledalo fotografie, 
vypracovalo studii o lidových zvycích, digitálně 
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zpracovalo texty a notovou sazbu, sestavilo rejstříky, mapu, obrazovou přílohu, vypracovalo 
grafickou úpravu knižního bloku a potahu desek knihy. podklady pro výrobu knihy včetně 
makety 1:1 byly připraveny velmi podrobně.  Tiskárna je převzala začátkem října. při zadání 
zakázky byl kladen důraz na kvalitní vazbu, aby se listy při rozevření nepřevracely. proběhla 
řada korektur, dílo bylo hotovo několik dnů před vánocemi. 

Římská číslice jedna v názvu napovídá, že budou následovat další svazky?
druhý svazek bude obsahovat lidové písně z jižní části a třetí svazek ze severní části pod-

horácka. vydání druhého svazku se plánuje na rok 2013.

Jakou roli bude hrát nově vydaný první díl pro místní folklórní soubor Bítešan? 
Sestavení folklorního pásma nebo pořadu obvykle předchází prostudování výchozích 

materiálů – hudebních, obyčejových..., to znamená vyhledávat vhodné písně, tance, říkadla 
a případně další. dřív tvůrce regionálního pásma procházel vydané sbírky písní, v nichž je 
zastoupena celá morava a Slezsko, ale naše oblast jen velice málo. vydavatelské místní počiny 
na podhorácku byly velmi ojedinělé. mnohdy nezbylo, než bádat v archivech, Nový sborník 
písní z Náměšťska a velkobítešska přináší přes tři stovky písní. Bude z čeho čerpat.

Zazpíváme si některé písničky i dnes? 
To posoudí každý sám, až knihu rozevře a prolistuje ji. v repertoáru Bítešanu již řada písní 

z města a okolních vsí zařazena je. Zdejší veřejnost je mohla slyšet při různých příležitostech, 
např. na dětské přehlídce „mladé Bítešsko“, folklorním festivalu „Setkání na podhorácku“,  
v pořadu „Na bítešském jarmarku“ i při obchůzce Královniček v jestřabí a v Březském. Naši 
zpěváci místní písně úspěšně prezentují v národních postupových přehlídkách již několik 
roků.

Kdybyste měla vybrat zvyk, který již dnes neopakujeme, který by to byl? 
máte na mysli zvyk ve vztahu k lidové písni? ještě za mého mládí na zábavách v sokolovně, 

ale i o plesích, když muzikanti měli přestávku, se zpívávalo. Začala nějaká skupinka v jedné 
části sálu a postupně se přidávali další. již tomu tak není. Zpěvnost se ze společenského života, 
ale i jinak pomalu vytrácí. Sbírka lidových písní z podhorácka by chtěla přispět k tomu, aby 
lidová píseň byla v našem životě stále přítomná jako zdroj poučení i radosti. 

redakce

TAK JSME V EVROPĚ 

Na prvním letošním koncertu Bítešského hudebního půlkruhu 3. ledna obdivovalo 
publikum dokonalou souhru mladého Korngold Quartetu.

Korngold Quartet hraje hudbu, za kterou by sklidil pochvalu na kterémkoli evropském 
pódiu. Bítešské publikum se už také dostalo na průměr běžný v městech Evropy – to znamená, 
že na koncert přišlo asi jedno procento obyvatel, tedy padesát posluchačů. asi se budu muset 
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příště na chvilku zamyslet, než 
budu obhajovat velkou Bíteš 
jako mimořádnou baštu kul-
turních lidí, kteří nevysedávají 
doma, když pořádáme koncert. 
Určitě se na počtu publika pro-
jevily nachlazení, virózy, nepří-
jemné počasí, nebo možná naši 
stálí posluchači byli po váno-
cích kulturně vyžilí. Uvidíme 
v únoru.

Kvarteto di Gioia přijalo 
před začátkem sezóny jméno 

brněnského rodáka Ericha Korngolda. mladí umělci předvedli dokonalou souhru, suverénní 
technický nadhled a hlavně radost z muziky zcela odpovídající dřívějšímu názvu tohoto sou-
boru (gioia = radost). jako každoročně nezbývá než konstatovat: vyberete-li z listiny mladých 
umělců NČHF kohokoliv, máte jistotu, že se nespletete.

Korngold Quartet nám nabídl krásný program. mozartův „disonantní“ kvartet nám už 
dnes zní velmi libozvučně, přestože v době vzniku musela jeho úvodní část vzbudit zuřivé 
polemiky. Concerto da camera Bohuslava martinů potěšilo nejen obdivovatele díla tohoto 
skladatele svojí průzračností a melodičností. Závěrečný kvartet E. W. Korngolda jenom 
prokázal, že hudba brněnského rodáka určitě zasluhuje více pozornosti, než se jí dosud 
dostává. 

Zapamatujte si následující jména: Korngold Quartet, Kristina Czajkowská, václav Zajíc – 
housle, Klára Hegnerová – viola a david Hrubý – violoncello. Určitě o nich ještě uslyšíte.

otto Hasoň

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Z DRUHÉ STRANY

již potřetí zorganizovali manželé jana a milan vlčkovi spolu s velkobítešskou farností 
koncert na počátku nového roku v kostele sv. jana Křtitele, letos to bylo v neděli 8. ledna.  
S Tišnovským komorním orchestrem jsme měli podruhé potěšení vystoupit v Bíteši začátkem 
ledna pro publikum, které zcela zaplnilo kostel. 

dovolím si tvrdit, že Tišnovský komorní orchestr si publikum v našem městě našel. Hráli 
jsme zde už sedmkrát – v kostele, v kulturním domě i na klubu kultury; někdy sami, někdy 
s renomovanými sólisty (flétnista vítězslav drápal, kytarista vladislav Bláha), jindy se sbory 
(Svatopluk ze Žďáru a Královopolský chrámový sbor). pokaždé jsme se tady potkali pozor-
nými a přátelskými posluchači. Když jsme v létě vybírali program pro vánoce, shodli jsme 
se, že klid, pohoda a krásné melodie by měly být na přelomu roku tím nejdůležitějším. proto 
jsme cvičili Bacha, pachelbela, Tůmu, pastorely a koledy. Náš basista arnošt Trkan navíc 
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objevil raritu - pastorelu pro dudy 
a troje housle jeana Neubauera  
a upravil ji pro plné obsazení 
komorního orchestru. 

podle toho, co jsem slyšel 
po koncertě, jsme zvolili dobře  
a věřím, že se nám podařilo pře-
dat dál naši radost z muzicírování, 
která je hlavním tahounem TiKo 
už šestnáctý rok. děkuji vám, 
Bítešáci, že jste si nás přišli poslech-
nout a že vás byl plný kostel, děkuji 
starostovi za pozvání a organizaci 

koncertu. přeji všem, kteří mají rádi hudbu, aby si na ni našli čas i letos.

otto Hasoň, violista TiK

XXII. REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES

v sobotu 14. 1. 2012 uspořádal 
hasičský okrsek velká Bíteš tra-
diční 22 reprezentační ples v kultur-
ním domě ve velké Bíteši. K tanci  
a poslechu hrála kapela jásalka Band 
z Nového města na moravě pod vede-
ním oldřicha Henzela st. a předvedla 
široký repertoár od dechovky až po 
moderní taneční hudbu, tzv. 3 na 3. 
Čestným hostem plesu byl generální 
ředitel Hasičského záchranného sboru 
České republiky plukovník ing. dra-
hoslav ryba. Návštěvníky plesu bavil i program, který vyplňoval přestávky kapely. vystoupily 
děti Základní umělecké školy ve velké Bíteši. Spokojeni mohli být i příznivci klasického tance. 
o předtančení se postaral mladý taneční pár, který předvedl naprosto vynikající ukázku jak 
klasických tak i latinsko-amerických tanců. obsluha byla, jak je u hasičů zvykem, perfektní  
a tak se večer rychle překulil k tombole. Bohatá tombola potěšila všechny, kteří si koupili losy. 
Zajímavých cen bylo dost, i když ne každý mohl vyhrát. poděkování patří všem sponzorům, 
kteří věnovali ceny do tomboly. doufáme, že se ples lidem líbil. děkujeme všem dobrovolní-
kům, kteří pomáhali s přípravou, provozem i úklidem. a samozřejmě děkujeme vám všem, 
kteří jste se přišli na ples pobavit. Těšíme se na vás i na dalších hasičských akcí.

okrskový výbor
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HOUSLOVÝ VIRTUÓZ V NAŠEM „KULTURÁKU“

Skutečná hvězda houslového nebe zavítá  
7. února do našeho města. Havlíčkobrodský rodák 
Bohuslav matoušek není tak mediálně známý jako 
třebas jeho po několik let ošátkovaný kolega. pře-
sto patří ke světové špičce, do které se zařadil záhy 
po absolvování amU. vítězstvím v prestižní mezi-
národní soutěži pražského jara v roce 1972 dosáhl 
mety, od níž se mohla rozvinout oslnivá kariéra. 
Nebylo z ní však nic. Nebyl totiž angažovaný  
v žádných strukturách a, jak sám říká, neuměl 
„leštit kliky“. Sice se o něm vědělo, ovšem vystu-
poval jen tehdy, když byl narychlo potřeba kvalitní 
záskok. Hrál v socialistickém zahraničí, příležitostí 
ke koncertování však postupně ubývalo, až musel 
jedny housle prodat... 

obrat nastal v roce 1977, kdy mu v Yomiuri Nip-
pon Symphony orchestra v Tokiu nabídli místo 
koncertního mistra a sólisty. Tam hrál pod taktov-
kou Bernsteina, mehty a dalších velikánů. roku 1980 dostal nabídku v doležalově, později 
Stamicově kvartetu, se kterým sklízel jeden úspěch za druhým. Během patnácti let se soubo-
rem nahrál více než 60 kompaktních disků. 

roku 1995 se Bohuslav matoušek osamostatnil a pustil se do famózního projektu: nahrát 
kompletní skladby Bohuslava martinů pro housle a klavír, a především pak soubor jeho 
tvorby pro koncertantní housle a violu. dílo vysočinského autora má pro špičkového hous-
listu přitažlivost přímo osudovou: „Můj vztah k Bohuslavu Martinů se vyvinul zvláštním způ-
sobem. Jeho vznik se nedá racionálně vysvětlit a patří do kategorie životních událostí, které člo-
věk nemůže ovlivnit vlastním usilováním – spíše má pocit, že jsou odněkud někým vedeny. Moje 
maminka totiž v době, kdy mě čekala, vystupovala se sborem v Národním divadle ve zpívaném 
baletu Martinů Špalíček. Jeho hudbu jsem vnímal tedy ještě před narozením a dnešní výzkumy 
ukazují, že smyslové vjemy prenatální vývoj ovlivňují.“ (z rozhovoru s alenou Hůlovou, časo-
pis Harmonie č. 9/2003). Bohuslav matoušek kolem roku 2000 natočil a s mezinárodním 
ohlasem doma vydal čtyřdeskový komplet děl tohoto skladatele pro housle a klavír. jeho sen 
se mu podařilo splnit v průběhu první dekády nového tisíciletí. pod taktovkou Christophera 
Hogwooda nahrál s Českou filharmonií kompletní houslovou a violovou tvorbu martinů. 
jedna z recenzí se o nahrávce vyjádřila jako o mimořádné věci, plné zřetelné a pohodové 
hudby, nakažlivě lehkonohé a šťavnaté, v níž „… nelze přeslechnout Matouškův krásný, cudný, 
ale zároveň dostatečně energický a obsažný tón, o němž by se dalo psát v superlativech…“ (Har-
monie, 2/2008).   

máme tu čest, že si od nejpovolanějšího interpreta martinů můžeme vyslechnout Sonátu 
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č. 3 pro housle a klavír. Společně se sonátami van Beethovena a janáčka nám ji za doprovodu 
posluchačům dobře známé renaty ardaševové přednese v úterý 7. února 2012 od 19 hodin  
v kulturním domě. Nenechte si ujít výjimečný hudební zážitek!

michaela Hanzelková

UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

máte pocit, že děti ztrácí zájem o knihy? Ne však 
u nás v knihovně. proto jsme přihlásili prvňáčky 
Základní školy velká Bíteš do projektu „Už jsem čte-
nář“. akci vyhlašuje SKIp Čr ve spolupráci s nakla-
datelstvím TrIToN.

Záměrem je sblížit děti s četbou, a to již od prvního 
ročníku školní docházky, kdy si děti jsou schopny 
číst i samy. a co žáčky čeká? procvičíme písmenka, 
uspořádáme si pohádkovou výstavičku, poznáme 
pohádky, které jsme ještě nečetli, ale nezapomeneme 
ani na ty známé.

aktivity vyvrcholí v květnu, kdy děti za jejich 
snahu čeká odměna, nejen v podobě knihy miloše 
Kratochvíla Komu patří škola. Nezbývá, než žáčkům 

popřát úspěšný vstup na cestu plnou dobrodružství, pohádek a ponaučení.

Kateřina Brychtová

NOVÝ ON-LINE KATALOG

v roce 2011 získala městská knihovna grant ministerstva kultury Čr na softwarové vyba-
vení knihovny, na který přispělo finanční částkou i město velká Bíteš. Konkrétně na on-line 
katalog Carmen, který jsme nově instalovali. jeho tvůrci mysleli na to, že je určen pro uživa-
tele – laiky v oblasti knihovnictví, a proto je práce s katalogem velmi intuitivní a jednoduchá, 
co se týče vyhledávání i dalších prací.  

další novinkou v on-line službách je dětský katalog, kde si děti s pomocí průvodcovské 
housenky hravě poradí s jakýmkoli hledáním.

přáli bychom si, aby počáteční ostych, nebo nejistota z nového nevedla k negativ-
nímu přijetí katalogu. pokud budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte, rádi vám pora-
díme.

Katalog najdete na webových stránkách knihovny: http://knihovna.velkabites.cz/.

Knihovničky
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HISTORIE

VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO

dále nelze a také nechci byť jen v krátkosti líčit průběh směny. jen to nejnutnější. pokud 
šlo o rubání, záleželo na délce stěny. rozhodující byla i její výška. pokud se dalo stát, bylo 
to lepší. Byly i nízké stěny, v nichž se pracovalo na kolenou (nákolenice), či vleže. Horník si 
vzal na směnu určitou délku (na tom záležel jeho výdělek), do hloubky musel vyrubat 1,2 m 
(podmínka) a vyrubané místo vyztužit stojkami a stropní výdřevou. Stěnu si nejdříve navrtal, 
přišel odstřelovač, který jí část odstřelil, to se opakovalo i několikrát během směny. Záleželo 
na tvrdosti stěny, pokud ji nešlo rozbíjet pouhou sbíječkou. jeho pomocník lopatou nabíral 
uhlí a házel za sebe na běžící pás či plechové žlaby. Uhlí se dopravovalo třebas přes několikeré 
překládání, než padalo do přistavených vozíků, které je po kolejích přepravovali k výtahu, 
kterým se dostaly až na povrch. Tam bylo uhlí dále upravováno. dovedete si představit stěnu 
200m dlouhou, po 8-10 m horník s pomocníkem, řev sbíječek, odstřelování, prach, tmu, jen 
trochu světla od lampičky, za sebou rámus dopravníku?

jak jsem se zmínil, vyrubaná stěna byla do hloubky 1,2 m a prázdné místo zajištěno stoj-
kami. vše mělo svůj řád. přišla odpolední či noční směna.Ta měla za úkol rozebrat přepravní 
zařízení, větší několikametrové plechové žlaby, tvaru otevřeného „U“. Toto uhlí setřásalo, 
posunovalo. po rozmontování předělat mezi nově postavené stojky a znovu smontovat. Též 
museli předělat u stropu zavěšené vzduchové potrubí (na ně byly napojeny sbíječky). dále za 
přepravním pásem museli odstranit stojky ve vytěžené části, aby došlo k závalu (většinou pra-
covníci třetí směny). vše muselo být dokonale připraveno na příští den pro rubání 1. směny. 

Stalo se jednou, když jsem byl na 
překládce (viz. Shora), byla to noční 
směna, bylo to k ránu a již jsme měli 
všechno hotovo. Byli jsme čtyři. odpo-
číváme chvíli na zemi mezi žlaby a stoj-
kami, je klid. v tu chvíli několik metrů 
od nás vypadlo ze stropu několik vel-
kých kamenů. Byly klínovitého tvaru. 
proto nebyl předtím sebemenší praskot. 
Kdybychom seděli pod tím místem, v tu 
chvíli bylo po nás. 

Závěrem jsem měl možnost poznat  
i jinou práci pod zemí. Byl jsem při-
dělen ke dvěma horníkům (+2 vojáci), 
kteří pracovali o „poschodí“ níže, na 6. 
patře v hloubce 600 m. Tam se budovala  
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od těžní věže hlavní dopravní chodba, dvoukolejná, která v budoucích létech bude sloužit 
k přepravě uhlí z těžebních stěn. Lze to prakticky přirovnat k železničnímu tunelu. Havíři 
postupně skálu navrtávali až do hloubky 3m. Specialista ji odstřeloval (to jsme se museli vzdá-
lit a skrýt). pak se kámen rozbíjel na menší kusy a nakládal do vozíků na vybudovaném kole-
jišti, které se postupně stavělo. pak jsme z tzv. profilovaných „hajcmanů“ budovali klenbu. 
To byla hrozná práce. ač jsme byli jen několik metrů od sebe, ani jsme se neviděli pro silnou 
prašnost. vím, že jsem neustále kašlal a slzely mě oči. měli jsme jedinou „výhodu“, že jsme 
jako poslední fárali dolů a první na povrch.

(pokračování)

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ– ČP. 73

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní KOSTELNÍ ULICE, DŮM ČP. 73 (naproti faře):

Tento dům býval nejspíše již od 13. století 
školou, vázanou na církevní správu. v polo-
vině 16. století se škola stala městskou a obec 
se starala o zajištění jejího provozu včetně 
oprav a přestaveb budovy. přelomovým se 
stal rok 1785, kdy sem zamířila vizitační 
komise. Ta zjistila, že dva učitelé vyučují  
v jedné světnici a tato je navíc bytem jed-
noho z nich. proto vybídla město, aby školu 
rozšířila na dvojtřídní. domek ale nenabí-
zel potřebný prostor, a tak byla škola v roce 
1790 přenesena do větší městské budovy 
(dnešní ZUŠ).

dům, který zůstal po obecní škole, pro-
dalo město roku 1799 městskému chirur-
govi Tomáši Skalickému za 664 zlatých. 
po Skalickém koupil domek roku 1830 švec Pavel Ventruba. Následně roku 1834 řezník 
Jakub Kukla postoupil domek se zahradou v ceně 200 zlatých svému zeti tkalci Josefu Kur-
kovi. Tehdy si odevzdavatel i s manželkou vymínili jako výměnek „jednu setnicu–fund, vedle 
komoru, za tou komorou maštal pro jakýkoliv dobytek, za maštalou taky půl zahrádky, půl 
sklepa a půl hůry na pravou stranu.“ poté roku 1838 koupil domek od Kurky za 480 zlatých 
Jan Švarc. a od roku 1848 vlastnili domek Karel a Františka Seklovi.

prameny: Soka Zr, amvB, kn. č. 11793, fol. 31, 34, 37, kn. č. 11795, fol. 157. 
Kolektiv: Památník slavnosti pětistyletého potvrzení městských práv, 1908, str. 30, 31.

jan Zduba
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI HASIČSKÉHO SBORU 1872 – 2012
140 let pomáháme při ochraně osob, zdraví a majetku obyvatel města

Bratr Hustý Karel
zasloužilý funkcionář a kronikář hasičského sboru

Narodil se 20. 11. 1871 v Ivančicích na moravě. jako učitel působil od 18. 7. 1902 ve velké 
Bíteši. od 1. 9. 1912 byl jmenován do funkce definitivního ředitele chlapecké měšťanské školy. 
Funkci ředitele obecné školy zastával do roku 1926. 

již jako chlapec rád býval přítomen cvičení sboru dobrovolných hasičů v Ivančicích. jako 
mladší učitel v domamili (okr. Třebíč) docházel od podzimu 1890 do blízké vesnice mar-
tínkov, kde byl od 1. 1. 1891 činným členem hasičského sboru. jako učitel ve velkém dešově 
(okr. Třebíč) založil r. 1894 hasičský sbor, kde se stal 1. podnáčelníkem a cvičitelem. Náčel-
níkem sboru v osové Bítýšce byl v letech 1894 – 1897 a 1901 – 1902. Za svého působení 
v osové Bitýšce se zúčastnil založení župy č. 41, soudní okres velká Bíteš. Župní dozorce 
župy velkobítešské (dosud neschválené) 1897-1902; místostarosta župy č. 19 1902-1908; 
náhradník výboru Ústřední jednoty Hasičské markrabství moravského v Brně 1902-1908; 
starosta župy č. 41 od srpna 1908 do 27. 7. 1919; místostarosta župy č. 41 1902-1914. dle 
knihy pamětní se v r. 1902 přihlásil a za činného člena byl přijat 3. 5. 1903 a za přispívajícího 
člena přijat 8. 5. 1907. paní amalie Hustá roz. Stallerova vstoupila 9. 3. 1909 za přispíva-
jícího člena do r. 1926. opět za přispívajícího člena přijat 1918-1919. Založil sbor hasičů 
v Nových Sadech v roce 1907. Karel Hustý byl ve velké Bíteši od r. 1907 velitelem sboru 
(náčelníkem), od r. 1908 do 1919 kronikář sboru. Sepsal novou 
„Kroniku“ od založení sboru a rovněž tak „požární denník“  
a ostatní knihy spolkové apod. jako náčelník ve velké 
Bíteši především zreorganizoval hasičský sbor. Nej-
prve vycvičil jednotlivé muže, čety a oddělení. Zavedl 
národní hasičský kroj, zavedl hasičskou hudbu. 

Za svého působení ve městě byl jednatelem Sokola, 
jednatelem, režisérem a předsedou „pokroku“, čle-
nem výboru Hospodářského spolku, předsedou 
Bruslařského spolku, členem výboru, jednatelem 
a předsedou Národní jednoty aj. ve veřejném 
životě působil od roku 1911 jako člen obecního 
výboru, člen místní školní rady, v roce 1911 jako 
ředitel a od roku 1912 jako vrchní ředitel spo-
řitelny. po vyhlášení československé republiky 
fungoval jako jednatel okresní Národní jednoty. 
při obecních volbách byl zvolen za národní 
socialisty do obecního výboru a tam zvolen  
I. náměstkem starosty.
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Zemřel 28. 10. 1940 věku 69 let ve velké Bíteši. pohřben vedle své ženy a nejstarší dcery na 
starém hřbitově ve velké Bíteši.

jeho práce pro hasičstvo byla oceněna:
• v roce 1917 byl vyznamenán náčelník Karel Hustý civilním záslužným křížem  

 válečným III. třídy.

david dvořáček, diS.

POSLEDNÍ ŽIDOVSKÁ RODINA V BÍTEŠI

Mezinárodní den památky obětí holocaustu připadá na 27. ledna. Byl vyhlášen valným 
shromážděním organizace spojených národů 1. listopadu 2005 na jeho 42. plenárním zase-
dání. Tento den má připomínat utrpení přibližně šesti milionů židovských obětí během Holo-
caustu za druhé světové války. datum 27. ledna bylo vybráno záměrně, jelikož 27. ledna 1945 
byl rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor auschwitz-Bir-
kenau (osvětim-Březinka).

rodina Fuchsů patřila k nejvýznamnějším bítešským židovským rodinám, vlastnila měšťan-
ský dům čp. 86 na náměstí vedle radnice (kde je dnes prodejna obuvi a mateřská školka). Zde 
provozovala výčep lihovin a rozvoz piva a dále hostinec „U Fuchsů“. Fuchsovi byli moc hodní. 
Stará paní – Žofie Fuchsová nar. 14. 9 1868 v Hodoníně, byla vdovou a její tři dospělé děti se  
o ni staraly - Fuchs Karel nar. 6. 2. 1901 v Hodoníně, Fuchsová Kateřina nar. 26. 8. 1895, Fuch-
sová rudolfa (rudolfína) nar. 23. 5. 1898. Byla většinou nemocná, těžce pohyblivá a odkázána 
na lůžko. Nejstarší dcera „Trudi, rézy“ byla téměř slepá. Nosila silné brýle a při chůzi byla nejistá, 
a tak z domu nevycházela. všechny tři ženy byly silnější postavy, nepraktické a bezbranné.  
o domácnost se starala mladší „Katy“. Nejmladším členem rodiny byl syn Karel. Starost  
o celou rodinu plně ležela pouze na jeho bedrech. vedle hostince měl i stáčírnu Starobr-
něnského piva, kde zaměstnával usměvavého pana jakuba Sysla. Uzavřené láhve uložené do 
dřevěných kastlů (bedniček) rozvážel pak Karel Fuchs do hostinců v Bíteši a po okolních 
vesnicích. pan Karel Fuchs byl velmi pohledný, společenský a sportovně založený ušlech-
tilý mladý muž, krásných vlnitých vlasů, populární a společenský občan činný zejména  
v Sokole a hasičstvu. v roce 1935 byl sekretářem „Sportovního klubu“. Za protektorátu byla 
celá rodina Fuchsů 18. 5. 1942 odtransportována z Třebíče nejprve do Terezína. jejich maje-
tek byl zkonfiskován. druhou světovou válku nepřežil žádný příslušník této již jediné židov-
ské rodiny žijící tehdy ve velké Bíteši. všichni se stali oběťmi rasistického nacismu a nikdo  
z nich se z koncentračních táborů nevrátil. pan Karel Fuchs nebyl deportován hromadnými 
transporty z protektorátu, ale šel pravděpodobně z nějakého vězení v protektorátu přímo do 
osvětimi, kde 13. 8. 1942 zahynul. Zbytek rodiny byl 18. 5. 1942 transportován z Třebíče do 
Terezína (transport av-564). Fuchsová Žofie v ghettu Terezín zahynula 24. 5. 1942, rudol-
fina byla 26. 10. 1942 deportována prvním transportem (transport By-609) z Terezína do 
osvětimi (auschwitz), kde rovněž zahynula. Fuchsová Kateřina byla 13. 6. 1942 deportována  
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z Terezína transportem (aai-144) do Lublinska, kde zahynula (datum úmrtí je datem dru-
hého transportu). Úřední prohlášení za mrtvé došla městskému úřadu roku 1948, přičemž 
místem úmrtí určen osvětim a rok 1943. jejich jména, spolu s tisíci dalších českých Židů jsou 
na památku vepsána na stěně pražské synagogy. 

david dvořáček, diS.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA

výroční členskou schůzi SdH 11. 12. 2011 navštívil vzácný host. Syn majitele firmy 
na výrobu hasičských motorových a automobilových stříkaček a kropicích vozů Hrček  
a Neugebauer, Brno-Králové pole, ing. Ludvík Hrček. pátral po výrobcích svého otce. Tato 
firma pro náš sbor zhotovila za první republiky dvě stříkačky:

• 30. září 1928 koupil sbor na své náklady novou motorovou stříkačku firmy Hrček 
a Neugebauer, Brno 700/9 litr/ atm. s výpravou 400 metrů hadic konopných a 100 metrů 
impregnovaných hadic za cenu 41 000 Kč. Nová dvoukolová motorová stříkačka dostává 
jméno: pokřtili ji sami hasiči. měla jméno ženské – rézinka, réza. ve zbrojnici jí bylo vyká-
záno čestné místo. K požáru dopravovali rézinku po vlastní ose, na gumových (plnopryžo-
vých) pneumatikách, avšak jen v těch případech, byl-li požár v místě. přes pole byla dopravo-
vána na nákladním automobilu. jednou si rézinka postavila hlavu. motor ne a ne naskočit, ať 
točili všichni po řadě. Bylo štěstím, že to bylo pouze na cvičení. „pusťte mě“, povídá silák bratr 
František Kopeček, „nemohu se už na to dívat, to jste chlapi?“ prudce trhl, motor zakvílel a ve 
vířivém tempu se rozběhl. avšak rézinka se pomstila: klika prudce vymrštěná zasáhla bratra 
Kopečka do zápěstí, a už jej bratři odváděli k lékaři se zlomenou rukou. To byl jen rozmar 
réziny. při požáru nezklamala.

• 25. května 1934 zakoupili hasiči za pomoci města automobilovou stříkačku typu  
r 19, velmi praktickou a levnou za 50 tisíc a zaplatili hotově z našetřených peněz. o svatoduš-
ních svátcích vyzkoušel sbor její zdatnost zájezdem na hasičský sjezd do opavy ve Slezsku na 
účet firmy. přestavbu autostříkačky na dodaný podvozek Walter PN pro Sbor dobrovolných 
hasičů velká Bíteš u Brna provedla firma Hrček a Neugebauer, Brno-Královo pole. moderní 
červeně nastříkaná a vyleštěná autostříkačka byla pohotovější, výkonnější a na vlastních čty-
řech kolech schopná zároveň přepravit posádku 10 osob po stranách vozidla. Náčiní bylo 
umístěno ve skříni. druh motoru čtyř taktní benzínový. Chlazení vodní pumpou, obsah ben-
zínové nádrže 70 litrů, spotřeba benzínu za 1 hodinu 300 kg. druh benzínu byl lihobenzínová 
směs. Úprava karoserie byla provedena jednoducho-hladká, ale pěkná ladná linie. Karose-
rie měla dvoukolový naviják, 2 pletené koše na mokré hadice, červené signalizační světlo, 
rezervní nádrž na 25 litrů benzínu a jiné. Čerpadlo bylo zamontované v předku automobilu. 
mělo výkonnost 1200 litrů/min., při volném výtoku opatřeno dvěma výtokovými kohouty, 
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předhřívacím pláštěm proti zamrznutí a dodaným dvojákem na rozdělení proudnic. Během 
války byla automobilová stříkačka místním hasičům zabavena k oklamání partyzánů a na 
tomto stroji konali „SS“ z jagdkomanda divoké jízdy po okolí. proto nemohl hasičský sbor 
zasáhnout při posledních požárech války, protože automobilovou stříkačku odvezli němečtí 
vojáci ke Křoví. Na konci války byla automobilová stříkačka v nepojízdném stavu po havárii, 
kdy byla zabavena pro dopravu stíhacího německého oddílu, tzv. jagdkomanda, jež se usíd-
lilo v našem městě. Zajímavostí je, že toto vozidlo během II. světové války a v padesátých 
letech řídily i ženy – strojníci. v domově důchodců ještě žije jeho řidička, paní marie Cahová 
(105 let). v roce 1953 požárníci z velké Bíteše předali své vozidlo Waltr do Katova, kde ještě  
s úspěchem sloužilo. 

david dvořáček, diS.

POZNÁVÁME SVŮJ REGION - HOLUBÍ ZHOŘ
 

(pokračování historie)

Válka a osvobození
Svého osvobození rudou armádou se obec dočkala ve středu dne 9. května 1945, podobně 

jako mnoho jiných obcí západní moravy. Také průběh byl podobný: kytice květů osvobodite-
lům, slzy v očích a plno naděje do budoucnosti.

v obecní kronice je možno číst: „..., že se občané chovali celou válku vzorně, nikdo nekola-
boroval a nikdo se nedal k Němcům...“. 

přesto je nutné zmínit dva občany – rodáky z Holubí Zhoře, kteří se zachovali zvláště statečně a za 
naši svobodu položili své mladé životy. Byli to bratři roušovi. Starší – Karel, byl v roce 1942, ve věku 
36 roků, umučen v koncentračním táboře osvětim, mladší – Stanislav, byl příslušníkem zahranič-
ního letectva a nevrátil se z bojové operace nad Německem. padl jako četař aspirant ve věku pouhých  
24 roků. Byl vyznamenán čs. medailí za chrabrost a dvakrát Československým válečným křížem. dne 

5. července roku 1946 uctili obyvatelé obce za 
přítomnosti zástupců vedení československého 
odboje, ministerstva národní obrany, zástupců 
lidosprávy a občanů ze širokého okolí jejich 
památku slavnostním odhalením pamětní 
desky na budově obecné školy (viz. obr.).

již 23. května 1945 byla svolána ustavu-
jící schůze národního výboru, na které bylo 
jednomyslně zvoleno 15 poslanců. před-
sedou se stal alois požár, místopředsedou 
josef malach. dalšími členy rady byli zvo-
leni Stanislav Novotný a josef rous. 
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Bylo třeba urychleně odstranit následky války, zejména uklidit nebezpečnou munici  
a zbraně poházené po okolí ustupující, poraženou a zdecimovanou německou armádou. dále 
bylo nutné zrušit válečná nařízení a vybudovat nový správní aparát.

Historie školství
Školství v Holubí Zhoři má svoji bohatou tradici, ale bohužel již ukončenou historii. dlou-

hých 128 roků se vyučovalo přímo ve vesnici. podle nejstarších záznamů byla obec až do 
roku 1848 přiškolena do Tasova. v tomto historickém roce začala jednání představitelů obce 

o možnosti zřídit školu přímo ve ves-
nici. Nakonec se to i přes velký odpor 
tasovského kaplana, starosty a učitele 
martina Novotného podařilo, ale obec 
musela tasovskému učiteli až do smrti 
platit 25 zlatých ročně.

vyučování dětí v Tasově začalo  
v roce 1849, ve skrovném prostředí 
staré pazderny. 

„Děti seděly více na zemi, než na žid-
lích...“, je zapsáno ve školní kronice. 
později byla škola přestěhována do 
obecní pastoušky č. p. 35. prvním uči-

telem byl jakub Bartoš z petrovic. v roce 1878 rozhodli „radní“, podporovaní většinou občanů, 
o stavbě školy nové, a ta byla také o rok později dokončena. vyučovat se začalo pouze v jedné 
třídě, později, v létech 1912 až 1925 se přechodně učilo ve dvou třídách a od roku 1925 se výuka 
vrátila opět do jedné třídy. první větší opravy se škola dočkala v roce 1958, v roce 1965 bylo za 
pomoci mládeže  a dalších obětavých občanů vybudováno oplocené školní hřiště. počet žáků 
však neustále klesal a „shora“ byl podán návrh na její zrušení, což narazilo na intenzivní protesty 
členů mNv i jZd, kteří „svoji“ školu považovali za jeden z faktorů stability života ve vesnici. Ke 
zrušení školy tehdy nedošlo, naopak v únoru 1972 začala stavební skupina místního jZd s její 
generální opravou, která byla ukončena v roce 1974. při stále klesajícím počtu žáků, i navzdory 
vynaloženému úsilí, se škola zrušení nevyhnula – definitivně byla uzavřena k 30. červenci roku 
1977. 
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původní vzhled školní budovy. Foto: archiv vladimíra Brychty

ve škole se během jejího trvání vystřídali tito správcové a učitelé:

Bartoš jakub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slavíčková marie
Chvojka jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbánková vojtěška 
Ždímal václav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . robotková marie
Kořínek Karel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pavlíček jaroslav (1927 – 1948)
Zeman František . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Řehořka richard (1948 – 1953) 
Šlapal josef  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiala Tomáš (1953 – 1955)
matoušek František  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brychta vladimír (1955 – 1977)
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Kromě uvedených správců a uči-
telů se na výchově dětí podílelo 
ještě asi deset dalších pedagogů.

Tím se uzavřelo jedno důležité 
období v historii obce – období 
vymezené roky 1849 až 1977 
- kdy měla Holubí Zhoř vlastní 
základní školu. Budova školy 
byla využívána i nadále, našla  
v ní svoje sídlo mateřská škola 
jZd Svornost a ve zbývající části 
byla zřízena družstevní jídelna.

Zemědělství   
Holubí Zhoř vždy byla a dodnes je obcí převážně zemědělskou. o dobré hospodáře zde 

nikdy nebyla nouze a tato tradice (přes různé vývojové etapy zmíněné v úvodu první části) 
pokračuje i v dnešních náročných tržních podmínkách. Tradice svobodných zemanských 
dvorů, později selských gruntů i drobných hospodářství chalupníků byla postupně ukončo-
vána založením jednotného zamědělského družstva III. typu v roce 1953 pod názvem JZD 
Holubí Zhoř. Členové družstva - v počtu 68 - začali hospodařit na 428,5 hektarech země-
dělské půdy, pod vedením prvního předsedy josefa Šabackého. pro srovnání uvedu některé 
charakteristické údaje:

odměna za práci (tzv. „jednotka“) se postupně zvyšovala, snižovala se namáhavost práce 
a především pracovní doba družstevníků 
se postupně přibližovala práci dělníků na 
„fabrice“. To všechno přivádělo do družstva 
další zemědělce tak, že v roce 1977 byla  
v jZd zapojena již celá vesnice. Těžkou 
práci ulehčovaly nakupované mechani-
zační prostředky, družstvo investovalo 
nemalé prostředky do staveb drůbežárny, 
kravína, vepřína i jiných budov.

   v roce 1965 došlo ke sloučení jZd 
Holubí Zhoř a jZd jáchymov v jeden 
celek s názvem JZD Svornost se sídlem  
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 Třída učitele vladimíra Brychty v 60. letech. Foto: archiv vladimíra Brychty

průměrný hektarový výnos obilovin . . . . . . . . . . . . . 20 q 
průměrný hektarový výnos brambor . . . . . . . . . . .  117 q 
průměrná roční dojivost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 203 l na dojnici 
odměna za „pracovní jednotku“ . . . . . . . . . . . . . . . 16,- Kč

Charakter okolní krajiny utvářely generace předků. 
 Foto: pavel Holánek
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v Holubí Zhoři. družstvo se rozrostlo na 116 členů, hospodařilo na celkové výměře 538 
hektarů – z toho bylo 486 ha orné půdy a pod vedením nového předsedy aloise požára 
přešlo na pevnou formu odměňování. družstvo opět investovalo, zejména do centralizace 
výroby a ustájení.

Začátkem roku 1973 bylo na společné slavnostní schůzi členů družstva rozhodnuto  
o sloučení stávajícího JZD Svornost se sousedními JZD Březka a JZD Jindřichov – 
Jestřabí. Nově vzniklý celek si ponechal původní název i sídlo, tj. jZd Svornost se sídlem  
v Holubí Zhoři. družstvo řídili funkcionáři: Ing. josef daňko, alois požár, ondřej Šabacký, 
Ing. pavel Fousek a rudolf Brym.  Základní charakteristické údaje o hospodaření v prvním 
roce po sloučení:

v polovině roku 1974 se novým předsedou družstva stává jan Chyba z jestřabí. družstvo se dále 
modernizuje, investuje do vozového parku, sklízecí techniky i budov, vlastní kvalitní stáda skotu i 
prasat. pro srovnání uvedu některé údaje po deseti letech společného hospodaření, tj. z roku 1983:

                                                                                         (pokračování příště)                        
alois Koukola

OSTATNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Svaz postižených civilizačními chorobami děkuje všem sponzorům, kteří v průběhu roku 
2011 přispěli finančními částkami. jsou to: měÚ velká Bíteš, oÚ osová Bítýška, oÚ vlkov, 
pBS velká Bíteš, Slámovo uzenářství, jeřábkova pekárna, BdS velká Bíteš a manželům Blaž-
kovým, díky kterým máme kde schůzovat.
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Celková výměra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 109 hektarů
orná půda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 002 hektarů 
počet členů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
průměrná měsíční odměna . . . . . . . . . . . . . . . .  1 924,- Kč
průměrný hektarový výnos obilovin . . . . . . . . . . . . 31,9 q 
průměrný hektarový výnos brambor . . . . . . . . . . . 218 q

průměrný hektarový výnos obilovin . . . . . . . . . . . . . 39,5 q  
Stav hovězího dobytka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900 ks 
Stav vepřového . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 260 ks
počet trvalých pracovníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
průměrná měsíční odměna . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 344,- Kč 
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Naše organizace má mnoho členů s různými postiženími, zrak, sluch, tělesné postižení  
a těžko se dostávají na kulturní akce. pro zdravé není problém, ale my, kteří žijeme s různým 
postižením se zapojujeme zřídka. proto se snažíme pro naše členy, popřípadě i veřejnost pořá-
dat zájezdy, kdy nespěcháme, dále návštěvu termálních lázní a také divadla v Brně. Toto je pro 
nás finančně náročné a díky sponzorům se daří tyto akce úspěšně zajišťovat.

děkujeme tímto všem.
        Eva Svobodová

       předsedkyně SpCCH

PODĚKOVÁNÍ

ráda bych poděkovala touto cestou jménem obyvatel domu s pečovatelskou službou  
v rosicích žákům ZUŠ velká Bíteš, učitelům a také panu řediteli Františku Kratochvílovi za 
to, že si udělali v adventní době čas a přijeli v úterý 13. prosince 2011 potěšit naše seniory 
překrásným vánočním koncertem. Byl to pro nás opravdu nádherný zážitek, který navodil tu 
„pravou vánoční atmosféru“.

Žáci ZUŠ velká Bíteš do našeho zařízení přijeli již druhým rokem a jsme velice rádi, že jsme 
s nimi mohli navázat spolupráci.

jsem přesvědčena, že mezi účinkujícími žáky je spousta opravdových talentů, na které 
mohou být obyvatelé velké Bíteše právem hrdí.
        Bc. jana Tomšíková, 

ředitelka

NOVÉ ODPOČINKOVÉ MÍSTO V JESTŘABÍ

půjdeme-li z jestřabí k rybníku Korbel, 
uvidíme na okraji lesa v severozápadním cípu 
jestřabských polí novou lavičku. Na první 
pohled zaujme svým vertikálním vzhledem, 
který souzní s okolními krásnými jehlična-
tými stromy. při bližším pohledu můžeme 
rozpoznat, že její svislé části tvoří akátové 
dřevo a vodorovné části jsou z dřeva dubo-
vého. Umístěna tu byla během posledních 
pěkných podzimních dní loňského roku. 
vzniklo tak místo, které vybízí k zastavení  
a odpočinutí si. a není to nudné zastavení! Z tohoto přirozeně vyhlídkového místa pohled 
směřuje do krajiny směrem k řece oslavě. obzvláště na jaře a v pozdním létě si tu lze vychut-
návat západy slunce. Navíc tato lavička nezůstane v osadě jedinou. jestřabští takové připravují 
i na další vyhlídková místa.

jan Zduba
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Nová lavička v jestřabí. Foto: jan Zduba
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SPORT

TURNAJ V NOHEJBALE TROJIC 

28. 12. 2012 proběhl tradiční turnaj trojic pořádaný Tj Spartak velká Bíteš. Turnaje se 
zúčastnilo, stejně jako v minulých letech, 10 družstev, rozdělených do dvou skupin po 5.  
v základních skupinách se hrálo systémem každý s každým, následovalo čtvrtfinále, 
semifinále a finále. Turnaj proběhl bez zádrhelů a ke spokojenosti všech zúčastně-
ných. Konečné pořadí: 1. místo – NEvÍm NIC (Hykel jan, pelán jiří, Klusák michal),  
2. místo – pETrovÁCI, 3. místo – BoSoNoHY 2.

Zdeněk Káňa

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 31/11 KONANÉ DNE 7. PROSINCE 2011

 
2/31/11/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č. 14 ke smlouvě o pronájmu lesní půdy ze dne 30. 1. 2002  
s Lesy města velká Bíteš s.r.o., masarykovo nám. 87, 595 01 velká Bíteš, jehož předmětem je navýšení 
nájemného pro rok 2011 o 400 tis. Kč. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 12.12.2011
 
3/31/11/RM – schvaluje řediteli polikliniky velká Bíteš, příspěvková organizace odměnu za rok 2011.
odpovědnost: ředitel termín: 31.12.2011
 
4/31/11/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 30/11 ze dne 28.11.2011.
odpovědnost: rada města termín: 7.12.2011
 
5/31/11/RM – schvaluje bezplatné užívání městských výlepových ploch Informačním centrem  
a Klubem kultury města velké Bíteše, příspěvková organizace a schvaluje podmínky výlepu plakátů ve 
velké Bíteši ve znění předloženém ředitelem ICKK.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: průběžně
 
6/31/11/RM - rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 623 na pozemku 
parc. č. 2993 – objekt bydlení o výměře 201 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš s tím, že minimální výše 
nájemného činí 553 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9.12.2011

28
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 32/11 KONANÉ DNE 19. PROSINCE 2011 V ZASEDACÍ SÍNI 
RADNIC 

2/32/11/RM - rozhoduje na základě žádosti takto:
1. rm nevydává souhlas se změnou způsobu krátkodobého parkování vozidel hostů restaurace „Na 
103“  z důvodu jeho  nadbytečnosti, neboť  tento požadovaný souhlas  neřeší  požadavky  na odstavná  
a parkovací stání pro  předmětnou restauraci, které jsou  stanoveny  normovými hodnotami  
a podmínkami vydaných rozhodnutí  stavebního úřadu
2.  rm vydává souhlas  s realizací umístění zábran pro zamezení přejíždění chodníku vozidly v místě 
retardéru  u ZUŠ  s tím, že  realizace  bude provedena na náklady města velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.03.2012
 
3/32/11/RM – schvaluje ponechání si finančního daru ve výši 1.350 Kč v příspěvkové organizaci 
Informační centrum a Klub kultury města velké Bíteše dle žádosti č. j. mÚvB/7504/11.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31.12.2011

4/32/11/RM – schvaluje uzavření mateřské školy velká Bíteš, masarykovo náměstí 86, příspěvková 
organizace a mateřské školy velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace od 23.12.2011 do 
30.12.2011.
odpovědnost: ředitelky mŠ termín: 23.12.2011

5/32/11/RM – schvaluje nové úhrady v domově důchodců a pečovatelské službě velká Bíteš od 1.1. 
2012 dle žádosti ředitele polikliniky velká Bíteš, příspěvková organizace č.j. mÚvB/7678/11.
odpovědnost: ředitel termín: 1.1.2012

6/32/11/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v domě č.p. 430 na ulici U Stadionu ve velké 
Bíteši s nájemcem na dobu určitou do 30.11.2012, nájemné 55 Kč/m2/rok, s možností jejího prodloužení 
na dobu určitou, pokud bude nájemce plnit své povinnosti a řádně platit v termínu nájemné a služby.
odpovědnost: odbor správní, ENCom termín: 31.12.2011
 
7/32/11/RM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 31/11 ze dne 7.12.2011.
odpovědnost: rada města termín: 19.12.2011

8/32/11/RM - souhlasí s přijetím účelově určených finančních darů Základní školou velká Bíteš, 
Tišnovská 116, příspěvková organizace dle žádosti č. j. mÚvB/7729/11.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31.12.2011

9/32/11/RM - souhlasí s odepsáním pohledávky ve výši 4.486,10 Kč z účetnictví města velká Bíteš, 
která se týká přefakturace za odtah vozidla.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.12.2011
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10/32/11/RM – rozhoduje uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem velká Bíteš a obcí Nové Sady  
o výkonu přenesené působnosti na úseku rušení údaje o místu trvalého pobytu a na úseku přestupkové 
agendy.
odpovědnost: tajemnice termín: 10.1.2012
 
11/32/11/RM - schvaluje úpravu rozpočtu roku 2011 dle závěrečného rozpočtového opatření města  
č. 20/2011.
odpovědnost: odbor finanční termín: 19.12.2011

12/32/11/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku architektonické kanceláře Burian – Křivinka, 
pod vinohrady 703, 664 34 Kuřim na vytvoření projektové dokumentace „rekonstrukce masarykova 
náměstí - přestupní terminál velká Bíteš“ za cenu 198.000,00 Kč bez dpH a uzavřít s ní předloženou 
smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21.12.2011
 
13/32/11/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti vysplan s.r.o., 8. března 
4812/2a, 586 01 jihlava na zabezpečení výkonu koordinátora BoZp na stavbě „III/3791  
velká Bíteš – vlkovská – 2. etapa“ za cenu 54.000,00 Kč bez dpH a uzavřít s ní smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22.12.2011

14/32/11/RM - rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „oprava a výměna kotelny 
radnice, velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22.12.2011

15/32/11/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti GB, spol.s r.o., pražská 61,  
642 00 Brno na provedení díla  „oprava kotelny 1. budovy radnice, velká Bíteš“ za cenu 274.452,00 Kč 
bez dpH a uzavřít s ní smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20.12.2011

16/32/11/RM - rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „vzduchotechnika restaurace 
kulturního domu, velká Bíteš“ z důvodu vysoké nabídkové ceny a rozhoduje vypsat nové výběrové řízení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22.12.2011

17/32/11/RM - souhlasí s využitím části pozemku parc. č. 2704/11 - orná půda v k. ú. velká Bíteš pro 
přístup a příjezd k nově vzniklým pozemkům parc. č. 2704/1 a parc. č.2704/14 v k. ú. velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2011

18/32/11/RM - revokuje usnesení č. 14/27/11/rm ze dne 31.10.2011 tak, že rozhoduje pronajmout 
část pozemku parc.č. 913 – ostatní plocha, hřbitov, urnový háj o výměře 1 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš 
společnosti adIE s r.o. se sídlem nám. E. Husserla 16, prostějov, IČ 60703873, za nájemné 1 Kč/den.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.1.2012
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19/32/11/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 4/2011 ze dne 1.12.2011.
odpovědnost: rada města termín: 19.12.2011

20/32/11/RM – v působnosti valné hromady společnosti Lesy města velká Bíteš s.r.o. bere na vědomí 
zápisy ze zasedání dozorčí rady společnosti Lesy města velká Bíteš s.r.o. č. 3/2011 ze dne 9.5.2011  
a č. 4/2011 ze dne 14.12.2011
odpovědnost: rada města termín: 19.12.2011

21/32/11/RM – bere na vědomí doplňující informace ředitele ICKK k návrhu vydání publikace  
„Kniha dějin velké Bíteše“ s tím, že budou podkladem pro tvorbu návrhu rozpočtu.
odpovědnost: rada města termín: 19.12.2011
 
22/32/11/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 241  na pozemku 
parc.č. 1893/2  v k.ú. velká Bíteš za účelem prodeje potravin.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21.12.2011

23/32/11/RM - bere na vědomí zápisy z kontrolních dnů 21.11. a 14.12. 2011 a rozhoduje oslovit 
společnost NCorp, s.r.o., aby ocenila práce spojené s opravou zdravotechnické instalace v opravované 
části kulturního domu. dále rm přijímá  cenovou nabídku z 28.11.2011 od společnosti Technické služby 
velká Bíteš spol.s r.o., na opravu elektroinstalace v prostoru restaurace, kuchyně a suterénu kulturního 
domu ve velké Bíteši a rozhoduje uzavřít  s ní smlouvu na opravu elektroinstalace v tomto prostoru  
a pověřuje starostu města k  uzavření této smlouvy. dále rm města rozhoduje vypsat výběrové řízení na 
dodávku technologie kuchyně do předmětného prostoru.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2011

24/32/11/RM - rozhoduje uzavřít se společností NCorp, s r. o dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2011 
ze dne 14.11.2011 na stavbu „Stavební úpravy a opravy restaurace kulturního domu ve velké Bíteši“  
v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ  
Č. 33/11 KONANÉ DNE 23. PROSINCE 2011 

 
2/33/11/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Ncorp s.r.o., růžová 144, velká Bíteš 
ze dne 21.12.2011 na opravu zdravotechnické instalace v opravované části kulturního domu a uzavřít  
s ní předložený dodatek č. 2 smlouvy o dílo akce Stavební úpravy a opravy restaurace kulturního domu 
ve velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2011
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3/33/11/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku předloženou společností KvK – Klimatizace spol. 
s r.o., Zdráhalova 1748/11, Brno ve výběrovém řízení dne 21.12.2011 na realizaci vzduchotechniky 
restaurace kulturního domu velká Bíteš a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2011
 
4/33/11/RM - doporučuje příspěvkové organizaci Informační centrum a Klub kultury města velké 
Bíteše vybrat k plnění zakázky opravy restaurace kulturního domu – technologie stravování společnost 
ČUda – velkokuchyně s.r.o., Körnerova 7, Brno za cenu dle výběrového řízení ze dne 21.12.2011  
a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2011
 
5/33/11/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v domě 430 na ulici U Stadionu ve velké 
Bíteši na dobu určitou do 31.12.2012, nájemné 55,- Kč/m2/rok s možností jejího prodloužení, pokud 
bude nájemce plnit své povinnosti a řádně platit v termínu nájemné a služby.
odpovědnost: odbor správní, ENCom termín: 31.12.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 10/11 KONANÉHO DNE 12. PROSINCE 2011 

 
1/10/11/ZM: určuje ověřovateli zápisu mUdr. Svatopluka Horka a Ing. aloise Koukolu, CSc .
 
3/10/11/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2011 k rozpočtu města velká Bíteš na rok 2011 
schválené radou města dne 17.10.2011, rozpočtové opatření č. 16/2011 schválené radou města dne 
31.10.2011,  rozpočtové opatření č. 17/2011 schválené radou města dne 7.11.2011, rozpočtové opatření 
č. 18/2011 schválené radou města dne 14.11.2011, příjmy a financování, výdaje k 31.10.2011 a příjmy  
a financování, výdaje k 30.11.2011.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12.12.2011
 
4/10/11/ZM: rozhoduje neposkytnout Římskokatolické farnosti velká Bíteš dotaci na opravu fasády 
kostela v Košíkově.
odpovědnost: odbor finanční termín: 23.12.2011
 
5/10/11/ZM: rozhoduje poskytnout Střední odborné škole jana Tiraye velká Bíteš, příspěvková 
organizace bezúročnou půjčku ve výši 350.000 Kč se splatností  nejpozději do 30.06.2012 a rozhoduje 
uzavřít předloženou smlouvu o půjčce.
odpovědnost: odbor finanční termín: 20.12.2011

6/10/11/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření města č. 19/2011.

7/10/11/ZM: schvaluje rozpočtové provizorium města velká Bíteš na rok 2012 v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 12.12.2011

32



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

 8/10/11/ZM: rozhoduje uzavřít s Komerční bankou, a.s. dodatek smlouvy o úvěru, reg. č. 99001002069, 
v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 23.12.2011
 
9/1/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 1.1  dle návrhu  města velká Bíteš  do Zadání Změny 
č. 6 Úp.
 
9/2/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 1.2  dle návrhu  města velká Bíteš  do Zadání Změny 
č. 6 Úp.
 
9/3/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 1.3  dle návrhu  města velká Bíteš  do Zadání Změny 
č. 6 Úp.

9/4/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 1.4  dle návrhu  města velká Bíteš  do Zadání Změny 
č. 6 Úp.
 
9/5/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 1.5  dle návrhu  města velká Bíteš  do Zadání Změny 
č. 6 Úp.
 
9/6/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 1.6  dle návrhu  města velká Bíteš  do Zadání Změny 
č. 6 Úp.
 
9/7/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 1.7  dle návrhu  města velká Bíteš  do Zadání Změny 
č. 6 Úp.
 
9/8/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 1.8  dle návrhu  města velká Bíteš  do Zadání Změny 
č. 6 Úp.
 
9/9/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 1.9  dle návrhu  města velká Bíteš  do Zadání Změny 
č. 6 Úp.
 
9/10/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 1.10  dle návrhu  města velká Bíteš  do Zadání 
Změny č. 6 Úp.
 
9/11/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 1.12  dle návrhu  města velká Bíteš  do Zadání 
Změny č. 6 Úp.

9/12/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 1.13  dle návrhu  města velká Bíteš  do Zadání 
Změny č. 6 Úp.
 
9/13/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 2  dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
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9/14/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 3  dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/15/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí  změny 4  dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/16/10/11/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 5  dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/17/10/11/ZM: schvaluje prodloužení doby trvání vystoupení v rozpravě na pět minut.
 
9/18/10/11/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 17 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/19/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 18 dle návrhu paní do Zadání Změny č. 6 Úp s tím, 
že plánovaná komunikace bude posunuta na okraj parc. č. 1336/2.*
 
9/20/10/11/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 19 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp. je řešeno 
dílčí změnou navrženou městem.
 
9/21/10/11/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 20 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp. je řešeno 
dílčími změnami navrženými městem.
 
9/22/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 21 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/23/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 22 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp v částečném 
rozsahu a to pouze pozemku p. č. 2923/1.
 
9/24/10/11/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 23 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/25/10/11/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 24 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/26/10/11/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 25 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/27/10/11/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 26 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/28/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 27 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp s podmínkou 
zachování v Úp navržené komunikace a zajištění návaznosti na  stávající zastavitelné území.
 
9/29/10/11/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 28 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.

9/30/10/11/ZM: rozhoduje o nezařazení dílčí změny 29 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/31/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 30 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.

34



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

 
9/32/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 31 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/33/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 32 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/34/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 33 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/35/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 35 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/36/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 36 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/37/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 37 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/38/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 38 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/39/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 39 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/40/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 40 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/41/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 41 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.

 
9/42/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 42.1. dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp a současně 
Zm rozhoduje o nezařazení dílčí  změny 42.2.  dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.

9/43/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 43 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/44/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 44 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/45/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 46 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/46/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 47 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/47/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 48 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/48/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 49 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp včetně částí 
sousedních pozemků p. č. 2539/16 a p. č. 2539/70 z důvodu ucelení zastavitelné plochy.
 
9/49/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 50 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
9/50/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 51 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
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9/51/10/11/ZM: rozhoduje o zařazení dílčí změny 52 dle návrhu do Zadání Změny č. 6 Úp.
 
10/10/11/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek parc. č. 2263/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
894 m2 v k. ú. velká Bíteš do majetku města velká Bíteš od vlastníka. Náklady spojené s vkladem KS do 
KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.12.2011
 
11/10/11/ZM: 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 s tím, že náklady spojené s geometrickým 
oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.03.2012
 
12/10/11/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod nemovitostí - domu čp. 202 a dále 
pozemku parc. č. 226 v obci a k. ú. velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.12.2011
 
13/10/11/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 879/2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, (dle Gp č. 1804-374/2010 díl „a“, o výměře 8 m2) v k. ú. velká Bíteš firmě E.oN distribuce, 
a.s., se sídlem F.a. Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 za navrženou cenu  
1200,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem do KN 
uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.12.2011
 
14/10/11/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemky parc. č. 4041 – orná půda o výměře 4432 m2  
a parc. č. 2861/14 – trvalý travní porost o výměře 16 m2, oba v k. ú. velká Bíteš do vlastnictví města velká 
Bíteš z majetku Čr - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem rašínovo nábřeží 
390/42, 180 00 praha 2 – Nové město za cenu 55.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.12.2011
 
15/10/11/ZM: rozhoduje úplatně nabýt nemovitosti v obci a k.u. velká Bíteš, a to:
- pozemek parc.č. 2740/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích: parc.č. 1195/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace  
o výměře 49 m2 a parc.č. 1198/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 do majetku města 
velká Bíteš od vlastníka, kterým je Čr - Státní statek jeneč, Státní statek v likvidaci, se sídlem Nová 
45, 370 01 České Budějovice za cenu obvyklou dle znaleckého posudku, min. však 3000 Kč za všechny 
pozemky. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.12.2011
 
16/10/11/ZM: rozhoduje nevyužít nabídku na převod pozemku parc. č. 1239/5 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 122 m2 v k. ú. velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.12.2011
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 17/10/11/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku parc.č.756/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 
118 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš od TĚLovÝCHovNÉ jEdNoTY SparTaK vELKÁ BÍTEŠ, se sídlem 
Tyršova 219, 595 01 velká Bíteš do vlastnictví města velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené  
s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.3.2012
 
18/10/11/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek parc. č. 770/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
81 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš do majetku města velká Bíteš od vlastníka. Náklady spojené s vkladem 
KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.1.2012
 
19/10/11/ZM: schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny mateřské školy velká Bíteš, U Stadionu 538, 
příspěvková organizace, v předloženém znění.
odpovědnost: tajemnice termín: 31.12.2011
 
20/10/11/ZM: rozhoduje pozastavit zveřejňování záznamů ze zasedání Zastupitelstva města velká Bíteš 
do doby schválení nových pravidel a rozhoduje odstranit z webových stránek města videozáznamy ze 
zasedání Zastupitelstva města velká Bíteš.
odpovědnost: radní pro kulturu, informatik termín: 13.2.2012
 
21/10/11/ZM: bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 4/2011 ze dne 26.10.2011.
odpovědnost: kontrolní výbor termín: 12.12.2011
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ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ VE VELKÉ BÍTEŠI
oDDěleNí lÉkAŘ oRDiNAČNí HoDiNY
Praktičtí  lékaři: MUDr. Horek

tel.: 566 531 415
Po, Út, Čt, Pá: 7.00 – 12.00  
St: 13.00 – 18.00 

MUDr. Trnka

MUDr. Holotík

St, Čt, Pá:  7.00 – 12.00 

Po:  7.00 – 12.00  
Út:  12.00 – 18.00 

Dětští lékaři: MUDr. Ráboňová Po:  7.00 – 12.00   13.00 – 16.00 (poradna) 
Út: 7.00 – 12.00
St:   7.00 –   9.00 (nemocní) 9.00 – 11.00  
(prevence) 11.00 – 13.00  (poradna)       
Čt:  7.00 – 12.00   
Pá:  7.00 – 12.00

MUDr. Petrášová Po: 7.30 – 12.00    13.00 – 14.30 (Os. Bítýška) 
Čt: 7.30 – 12.30  (Os. Bítýška) 
Út: 7.30 – 12.00    13.00 – 16.00 prevence 
St: 7.30 – 10.00    10.00 – 13.30 prevence 
Pá: 7.30 – 13.30 

Orl MUDr. Floriánová Po:  15.00 – 17.30, 17.30 – 19.00 objednaní 
                                                        pacienti 
St:   10.00 – 13.30 (ordinace)

kOžní MUDr. Procházková Út: 7.30 – 12.30 (ordinace)    
       12.30 – 13.30 (venerologie) 

MUDr. Havlík

OrtOPeDie MUDr. Janík Po:    8.00 – 14.30, 14.30 – 18.00 objednaní  
                                                          pacienti                                                               
Čt:  14.00 – 17.30   (15.45 – 16.15 ultrazvuk  
    kojenci a děti) 
Čt: 17.30 – 18.00 pacienti pouze po domluvě

interní + Dia  
ambulanCe

MUDr. Tichánková St: 8.00 – 11.30    12.00 – 14.00  
Pá:   8.00 – 11.30    12.00 – 13.00 

neurOlOgie
- Privátní
ambulanCe 

MUDr. Štefek
Hrnčířská ulice 128

Út: 13.00 – 19.00     
Čt: 7.00 – 13.00 
Možnost objednání EEG a EMG vyšetření na 
tel. čísle 566 531 212; 603 574 046 

Privátní 
gynekOlOgie

MUDr. Sládková

Gynekologické vyšetření lépe 
na objednání 566 532 411

Po: 7.30 – 14.00  
Út: 7.30 – 13.00  
St: 12.00 – 18.00 
Čt: 7.30 – 13.30     
Pá: 7.30 – 13.30 

FyziOteraPie Alžběta Belejová Po, Čt:   7.00 – 12.00    13.00 – 17.00 
Út, St:   7.00 – 14.00  
Pá:        7.00 – 12.00 

Čt: 7.30 – 12.30 (ordinace)    
       12.30 – 13.30 (venerologie) 
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Po – Čt:   7.00 – 12.00    13.00 – 17.00     
Pá:           7.00 – 13.00 

zubní lékaři: MUDr. Jelínková Vladimíra
566 533 092

Po, Út:   7.30 – 12.00    13.00 – 15.00  
St:        12.00 – 17.00  
Čt, Pá:   7.30 – 12.30 

MUDr. Zreika Marwan
566 533 129

Po:   7.30 – 12.00    13.00 – 17.00 
Út:   7.30 – 12.00    13.00 – 14.00 
St:    7.30 – 12.00    13.00 – 14.00  (zubní rovnání)
Čt:   7.30 – 12.00    13.00 – 16.00 
Pá:   7.30 – 12.00 

MUDr. Řezáčová Po:  7.30 – 12.00  13.00 – 17.00 
Út:  7.00 – 12.00 
St:  7.30 – 12.00  13.00 – 17.00 
Čt:  7.00 – 12.00 
Pá:  7.00 – 12.00 

MUDr. Ouředníčková
566 531 645

Oční ambulanCe: MUDr. Petr Strnad Po:  11.00 – 12.00  12.30 – 19.00 
Út:    8.00 – 12.00  12.30 – 16.00 
Čt:    8.00 – 12.00  12.30 – 16.00 

Oční OPtik Otto Němec
Hrnčířská ulice
566 531 566

Po:   8.00 – 12.00  13.00 – 20.00 
Út - Pá:  8.00 – 12.00  13.00 – 16.30 

lOgOPeDie
(ord. Orl)

Mgr. Batelková Út, Čt:   13.30 – 18.00 
Při první návštěvě doporučení od ošetřujícího
lékaře.

Chirurgie MUDr. Šilhavý
603 792 523

Út:   7.00 – 14.00 
Pá:   7.00 – 12.00 

PsyChiatrie MUDr. Dočekalová Čt:   8.00 – 13.00 

rtg Martina Hadrabová Dis. Po:         8.00 – 16.00 
Út, St, Čt:   8.00 – 14.00 
Pá:    8.00 – 12.00 

Rudolf Svoboda
Masarykovo náměstí
739 087 112

Po – Pá: 10.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Út a Čt:   16.00 – 20.00  (vyšetření očním lékařem 
dle tel. domluvy)

zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra čr  
tel.: 566 531 011                   

St: 8.00 – 12.00     13.00 – 16.30 

všeobecná zdravotní pojišťovna Út:  8.00 – 11.15  12.00 – 14.00  

biochemická laboratoř Po – Pá:           7.00 – 15.30 
Odběry krve:   7.00 –   8.30 

lékárna u tří slOuPŮ, masarykovo nám.  
tel.: 566 531 416

Po – Pá:   7.30 – 17.00  
So:   8.00 – 10.30 

lékárna aura, tyršova  
tel.:566 531 707

Po – Čt:   7.30 – 17.00 
Pá:   7.30 – 13.00 

Pohotovost, tel.: 566 532 411 So, Ne, Svátky   10.00 – 18.00 

Poliklinika velká bíteš – ústředna 566 532 411

rychlá zdravotní služba 155, 112 - redakce -

Oční OPtika visuel
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Podnikatelé mají nyní možnost na webových stránkách
www.bitessko.com

zdarma uveřejnit svoji inzerci v sekci Byznys zóna.
Je možno vložit svoji poptávku, nabídku nebo inzerci v oblasti: 

služeb, auto – moto, pro děti, seznámení, nemovitosti, zvířata, zaměstnání a jiné.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

advoKÁTNÍ KaNCELÁŘ jUdr. alena maLÁ oznamuje opětovné zahájení své činnosti. 
KdE: masarykovo náměstí  88 (Stará pošta, 1. poschodí), velká Bíteš. 
KdY: po-pá: 9.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Čekání předejdete objednáním se na 
přesnou dobu. možné je dohodnout si i jiný termín mimo označené konzultační hodiny.  
KoNTaKT: tel.č. 777 17 22 23 nebo e-mail: alena.mala@post.cz.
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