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SLOVO Z RADNICE

Vážení spoluobčané,
závěr minulého měsíce byl pro nás všechny ve znamení 

významné události. Občané České republiky 25. a 26. ledna 
2013 sami rozhodli v historicky první volbě o prezidentovi 
země. Většinou hlasů demokraticky vybrali pana Miloše 
Zemana. Více než kampaň sama, pro mne osobně bylo zají-
mavé v našem městě sledovat argumenty a rétoriku zastánců 
jednotlivých kandidátů na prezidentský úřad. Rovněž i ty, 
kteří svůj názor na volby průběžně měnili nebo ty, kteří 
si dokonce dosud neuvědomili, že už jsme v demokracii  
od roku 1989 urazili velký kus cesty a za svůj osobní názor 
se dnes nikdo nemusí stydět. To, že se nakonec prezidentem 
nestal Karel Schwarzenberg osobně respektuji. Bylo na každém z nás, abychom si důvody 
pro zvolení svého kandidáta zodpovědně vyhodnotili a obhájili především sami před sebou. 
Pro současnost i budoucnost. Politika i život poběží v našem městě po prezidentských vol-
bách dále. Pro naše město je důležité, abychom nalezli většinovou shodu na věcech a zámě-
rech, které před námi ve městě ještě čekají do konce současného volebního období.

Zahájení rekonstrukce Masarykova náměstí se kvapem přibližuje. Na začátku února bude  
s největší pravděpodobností rozhodnuto o nejvýhodnější nabídce na stavební práce a do začátku 
března by měla být podepsána smlouva s dodavatelem akce. Informace o předpokládaném ter-
mínu realizace a o vlastní stavbě jsme pro vás, mimo jiné přichystali na 18. února v 16 hodin, 
kdy v kulturním domě před zasedáním zastupitelstva města bude připraveno besedovat vedení 
města a kde bude odpovídat na vaše dotazy a náměty. Před vlastním zahájením stavby proběhne 
do poloviny března ještě jedno setkání s občany, výhradně za účelem představení projektu, za 
účasti všech zúčastněných stran výstavby, včetně projektanta a dodavatele stavby.

Zásadním bodem jednání zastupitelstva 18. února bude schválení rozpočtu města na rok 
2013. Tento dokument dá zelenou jednotlivých prioritám současného vedení města, které jsou 
v něm obsaženy. Jsou to například kromě uvedené rekonstrukce náměstí rovněž druhá etapa 
rekonstrukce komunikace na ulici Vlkovské v úseku mezi BDS a První brněnskou, přechod pro 
chodce před novou školkou v Lánicích, revitalizace zeleně v prostoru mezi kulturním domem  
a kostelem. Dále třeba projekt a zahájení realizace půdní vestavby tříd pro středisko praktického 
vyučování v objektu SOŠ Jana Tiraye na ulici Tyršova, projekt dokončení rekonstrukce objektu 
Lánice 300 pro jeho celkové využití mateřskou školou nebo postupná komplexní rekonstrukce 
městského domu čp. 85 a 86 na náměstí a ZUŠ. Stejně tak i projekty a  příprava dopravního 
řešení křižovatky u náměstí nebo severní a jižní části obchvatu města.

Chtěl bych poděkovat všem občanům Velké Bíteše, kteří svým přispěním při přípravě, 
organizaci či dárkové tombole nebo osobní účastí podpořili letošní, premiérový, ples města 
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Velké Bíteše. Smysl této akce není a nebude konkurovat ostatním plesům ve městě, ale dopl-
nit kulturní život města vedle bítešské pouti a hodů o třetí společensky významnou akci. 
Tato akce bude rovněž místem, na kterém je možné a vhodné poděkovat konkrétním obča-
nům města za jejich zásluhy a přínos pro rozvoj města.  

Ing. Milan Vlček
starosta města

ZVEME VÁS

Každou středu v měsíci únoru 2013 v 9 hodin 
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně

Od 18. února do 1. března 2013 
Po – Pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, So a Ne 13.00 – 16.00 hodin
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 

Sobota dne 2. února 2013 ve 20 hodin
PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY
Hraje dechová kapela Vysočinka, cimbálová muzika Ondráš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: První brněnská strojírna

Pondělí dne 4. února 2013 od 16 do 18 hodin
DÍLNIČKA PRO RODIČE A DĚTI
Jako téma jsme si vybraly malování, respektive tiskání na trička pomocí speciálních barev 
a šablonek, které hravě zvládnou i nejmenší děti za malé pomoci rodičů. S sebou si doneste 
jednobarevné bavlněné tričko a 60 Kč na použitý materiál.
V prostorách recepce solné jeskyně
Organizuje: MC Bítešáček 

Úterý dne 5. února 2013 v 19 hodin
KONCERT BHP – KLARINET NAPŘÍČ STALETÍMI
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
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Středa dne 6. února 2013 od 8 do 16 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO I. TŘÍDY
Máte možnost poznat prostředí a pracovní den v naší škole, seznámit se se specifickými 
pomůckami a podpůrnými metodami, nahlédnout do vzdělávacích programů. 
Rodiče budoucích prvňáčků si s sebou vezmou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116

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

Sobota dne 9. února 2013 ve 20 hodin
FARNÍ PLES
Hraje F-Box
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
 
Úterý dne 19. února 2013 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
v Mateřské škole na Masarykově náměstí, Velká Bíteš

Středa dne 20. února 2013 ve 14 hodin 
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Promítání a povídání o Vietnamu s Mgr. et Mgr.Ladislavem Koubkem.
Přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 23. února 2013 ve 20 hodin
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
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace U Raušů

Neděle dne 24. února 2013 v 16 hodin
BESEDA S MARKEM VÁCHOU – EVOLUCE A VÍRA
ZUŠ Velká Bíteš, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešská akademie a Kolpingova rodina
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Pondělí dne 25. února 2013 od 17 hodin
PŘEDNÁŠKA - TAJEMSTVÍ AFRICKÉ BIODIVERZITY 
Přednáší:  Mgr. Tatiana aghová
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš 

Úterý dne 26. února 2013 od 15 do 17 hodin 
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE  
Tentokrát ve žluté třídě.
Organizuje: MŠ U Stadionu, Velká Bíteš

Středa 27. a čtvrtek 28. února 2013, vždy od 9 do 11 hodin a od 16 do 18 hodin
BAZÁREK S JARNÍM OBLEČENÍM A OBUVÍ PRO DĚTI A DROBNÝMI HRAČKAMI
V prostorách recepce solné jeskyně.
Organizuje: MC Bítešáček 

MINITÁBOR V ÚNORU? ANO, JE TADY!

Chceš zažít o jarních prázdninách zimní dobrodružství? Přidej se k nám a jeď do Březí na 
farní minitábor, který se uskuteční ve dnech od 14. 2. do 17. 2. 2013.
Jsou zvány všechny děti od druhé do deváté třídy. Přihlášky najdeš v kostele a odevzdej je 
hlavní vedoucí Kateřině Ráboňové, a to do 5.února 2013.
Info: Kateřina Ráboňová, telefon: 605324144.
Těšíme se na vás. 

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI BŘEZNU 2013

Od 4.března do 15. března 2013
VÝSTAVA OBRAZŮ LIBUŠE VYSKOČILOVÉ A JURY DOVIČÍNA
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám.5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 26. března do 5. dubna 2013 
VÝSTAVA OBRAZŮ ONDŘEJE KOČÁRA
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám.5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek dne 7. března 2013 v 17 hodin
OSLAVA MDŽ - RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA A SEXU S FRANTIŠKEM RINGO ČECHEM
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Neděle dne 10. března 2013 ve 14 hodin 
DĚTSKÝ KARNEVAL 
Hraje skupina „Kamarádi“ s Vojtou Polanským 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 16. března 2013 ve 20 hodin 
MAŠKARNÍ BÁL
Hraje hudební skupina Živel
Předprodej zahájen od 15. února 2013 v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,  
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice

referent/referentka odboru majetkového

Termín odevzdání přihlášky: do 15. 2. 2013 

Podrobnosti k výběrovému řízení jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Velká 
Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2013

Zdroj: ČESKý STaTISTICKý ÚřaD
www.volby.cz
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ZÁMĚR
INFORMaČNÍHO CENTRa a KLUBU KULTURY MĚSTa VELKÉ BÍTEŠE,  

PřÍSPĚVKOVÁ ORGaNIZaCE
POSKYTNOUT DO PODNÁJMU NEMOVITÝ MAJETEK

Informační centrum a Klubu kultury Města Velká Bíteše, příspěvková organizace, ve spolu-
práci s městem Velká Bíteš

z v e ř e j ň u j e

v souladu s usnesením Rady města Velká Bíteš č. 15/2/13/RM ze dne 21.01.2013 záměr 
poskytnout do podnájmu nebytové prostory ve vlastnictví města Velká Bíteš, a to:

Restaurace „Naše bítešská“, Vlkovská 482 ve Velké Bíteši včetně technologií a inventáře.

Nabídky budou předloženy v uzavřených obálkách označených „Podnájem restaurace. 
Neotvírat.“

Místo pro podání nabídek: Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 
Velká Bíteš, podatelna tel.: 566 502 522, lhůta pro podání nabídek končí dne 18.02.2013 ve 
12.00 hodin.
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Náležitosti nabídky:
 1. Fyzická osoba podnikající: Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého  
  pobytu popř. doručovací adresa, identifikační číslo, kontakt (tel. spojení, e-mail,  
  případně datová schránka), potvrzení o bezdlužnosti, aktuální výpis ze  
  Živnostenského rejstříku.
  Právnická osoba: Název, sídlo, identifikační číslo, kontakt (tel. spojení, e-mail,  
  případně datová schránka), potvrzení o bezdlužnosti, aktuální výpis z Obchodního  
  rejstříku.
 2. Popis zamýšleného způsobu využití pronajímaného prostoru (podnikatelský  
  záměr).
 3. Nabízená výše měsíčního nájemného s tím, že minimální nabídková cena je  
  stanovena ve výši 21.000,- Kč (slovy: Dvacetjedentisíc korun českých) bez DPH  
  + příslušná sazba DPH.
 4. Podpis(y) zájemce(ů) popř. oprávněného zástupce.

Podmínky pronájmu jsou:
 1. Zachování názvu restaurace.
 2. Zachování stylu interiéru.
 3. Složení kauce, jako finančního zajištění pro případ porušení platební morálky nebo  
  poškození, případně ztráty technologie a inventáře, a to ve výši trojnásobku  
  měsíčního nájmu. Kauce bude uhrazena při podpisu smlouvy o pronájmu.

Termín zahájení pronájmu: nejpozději od 01.04.2013.

Prohlídka pronajímaných prostor se uskuteční 11.02.2013 v 10:00 hodin na místě samém.

Informační centrum a Klub kultury Města Velká Bíteše, příspěvková organizace si vyhra-
zuje právo odstoupit od záměru podnájmu uvedených nebytových prostor.

Tomáš Jelínek
ředitel organizace

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

MANŽELÉ DOUBKOVI OSLAVILI DIAMANTOVOU SVATBU

V pondělí 31. prosince oslavili manželé Stanislava a Vítězslav Doubkovi diamantovou 
svatbu. K tomuto vzácnému jubileu, představujícímu šedesát společně prožitých roků, 
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jim přišli popřát za Sbor pro občanské záležitosti  
a Zastupitelstvo města Velké Bíteše alois a Milena 
Koukolovi. Manželé Doubkovi žijí ve Velké Bíteši 
v ulici Za Školou. Prožili společný život naplněný 
vzájemnou úctou, poctivou prací a výchovou 
dvou dětí. Obklopeni jejich rodinami prožívají 
nyní spokojený podzim svého života. Touto ces-
tou se ke gratulaci a poděkování, spolu s veřej-
ností, připojuje také redakce Zpravodaje. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY

AKCE V ÚNORU - MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK 

MC Bítešáček Vás srdečně zve na letošní první dílničku pro rodiče a děti, která se uskuteční 
v pondělí 4. února od 16.00 do 18.00 (můžete přijít kdykoli v těchto hodinách) v prostorách 
recepce solné jeskyně. Jako téma jsme si vybraly malování, respektive tiskání na trička pomocí 
speciálních barev a šablonek, které hravě zvládnou i nejmenší děti za malé pomoci rodičů.  
S sebou si doneste jednobarevné bavlněné tričko a 60 Kč na použitý materiál. 

V únoru se bude opět konat bazárek s jarním oblečením a obuví pro děti a drobnými hrač-
kami a to 27. a 28. února, vždy od 9.00 do 11.00 hodin a od 16.00 do 18.00 hodin v MC 
Bítešáček v prostorách recepce solné jeskyně. Oblečení můžete nosit ve středu 20. února od 9 do 
11 hodin a v pondělí 25. února od 16 do 18 hodin. 

Prodávající platí „vstupní“ poplatek 30 Kč, přičemž cenu zboží si určuje každý sám. Věci je 
třeba označit dvěma kusy nálepek, kde bude uvedeno jméno, číslo (každý kus oblečení se očís-
luje) a cena. Dále je třeba dodat seznam oblečení.

Neprodané oblečení se bude vydávat v pondělí 4. března od 16 do 18 hodin a ve středu 6. března 
od 9 do 11 hodin. V případě nejasností nebo pro více informací nás kontaktujte na e-mailu mcbi-
tesacek@seznam.cz, prostřednictvím facebooku, nebo osobně každou středu dopoledne v našem 
centru. Na květen je plánován další bazárek s letním oblečením.

Petra Pařilová, MC Bítešáček

ODBORNÁ PÉČE O DĚTI V MŠ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ  
A V LÁNICÍCH

V mateřské škole probíhá péče o děti v oblastech, které jsou pro jejich rozvoj důležité. Něk-
terá vyšetření mohou absolvovat všechny děti, jejichž rodiče k nim dají písemný souhlas, jiná 
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se týkají pouze předškoláků. Mimo jiné jde o vyšetření dětí růz-
nými odborníky:

- probíhá diagnostické vyšetření řeči odbornou poradkyní, 
logopedkou Mgr. Jančíkovou z SPC Březejc, která vyšetří na 
školce výslovnost dětí, následně vyhotoví zprávu a navrhne 
další postup nápravy řeči, pokud je to nutné,

- v lednu před  zápisem do základní školy probíhá diagnos-
tické orientační vyšetření školní zralosti psycholožkami PPP 
Žďár nad Sázavou. Toto probíhá dopoledne v MŠ bez rodičů, 
následně mohou rodiče o dětech diskutovat s psycholožkou, 
která jim vysvětlí, zda a proč by mělo mít dítě odklad školní 
docházky, sporné případy si Mgr. Lišková zve přímo do poradny (v jarních měsících).

Odpoledne následuje společná beseda rodičů a Mgr. Liškové na téma „školní zralost“. Této 
besedy je přítomna paní učitelka první třídy základní školy, která podá rodičům informace 
nutné před zápisem do ZŠ.

- v lednu proběhl oční screening, tzn. vyšetření zraku všech dětí, které pomůže předejít 
případným očním vadám. Toto provádí Bc. Kroulíková - optička speciálním přístrojem. Tam, 
kde je objevena oční vada, rodiče opět obdrží zprávu, aby dítě mohlo být zavčas léčeno.

- v letošním školním roce byla vypracována spolupráce s učitelkami prvního stupně 
základní školy. Byl sestaven „Plán spolupráce“, jenž vytyčuje konkrétní body týkající se pří-
pravy dětí na vstup do základní školy (např. předání si  vzájemných informací o školním vzdě-
lávacím programu MŠ a ZŠ, dále setkávání se na tzv. edukačních odpoledních v MŠ nebo ZŠ, 
předání informací o důležitosti grafomotoriky s praktickou ukázkou uvolňovacích a náprav-
ných cviků apod.).

Za kolektiv MŠ učitelky předškolních dětí Krejčová, Střechová, Klimešová, Tesařová

ŠKOLA BRUSLENÍ

Bruslení je pro 
naše děti nejen 
zábava, legrace, ale 
především trénink 

motorických schopností a lokomoce - 
pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti. 
Cvičením si děti posilují vytrvalost, sílu, 
rovnováhu, koordinaci pohybů a celkově 
procvičují svaly dolních končetin. 

Žáci se nejprve naučí jak si správně zaš-
něrovat brusle, jaké zvolit oblečení, aby jim 
nebránilo v pohybu. Základem je naučit se 
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bruslařský postoj, umět správně spadnout, vstát z ledu, udržet rovnováhu, zkoordinovat 
chůzi po ledě, správně se odrazit a konečně -  jízdu vpřed. 

ani děti a žáci s jakýmkoliv pohybovým deficitem nemusí nutně přicházet o sportovní 
činnosti tohoto druhu, potřebují jen trochu více prostoru a času na zvládnutí správné tech-
niky.  Je důležité nepodcenit ochranné prvky při pohybu na ledě a přizpůsobit hry úměrně 
ke schopnostem a možnostem dítěte.

PODĚKOVÁNÍ

Všem malým i velkým zpěvákům a hudebníkům, kteří neváhali a přišli zakoledovat 
k Vánočnímu stromu a přispěli tak k vánočnímu času svým milým vystoupením. Každá 
dobře míněná drobnost může dokázat mnohé - rozzářit úsměv na tváři a vnést do duše 
spokojenost. Děkuji všem, kteří zpívali a hráli pro radost. 

Jitka Kalinová

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU O KYBERŠIKANĚ

Víte, co dělají vaše děti, když si „hrají“ na počítači? Myslíte si, že dokážete ochránit 
své dítě před nástrahami virtuálního světa?

Pokud si nejste v těchto otázkách zcela jisti, zveme vás (rodiče i širokou veřejnost) na 
přednášku a besedu o kyberšikaně a dalších problémech spojených s internetem a soci-
álními sítěmi. Přednáší Mgr. Jan Čoupek, specialista na kyberšikanu, pracovník odboru 
prevence Městské policie Brno.

akce se uskuteční 5. března 2013 v 16:30 v budově 2. stupně ZŠ, Sadová 579, v 1. patře 
v učebně přírodopisu.

Mgr. Markéta Velebová a Mgr. Magda Videnská 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Vážení čtenáři, přejeme vám dobrý nový rok!
a začneme pěkně zostra.

Odvysílanou reportáž České televize s Radovanem Daňkem o naší škole a regionální 
učebnicí můžete zhlédnout na následujícím odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regi-
ony/208783-deti-na-vysocine-se-uci-z-regionalnich-ucebnic/ .

Divadelní představení
Hned na začátku nového roku 2013 jsme opět s žáky druhého stupně Základní školy 

Velká Bíteš vyrazili do divadla. Večer jsme si zpříjemnili muzikálem Sugar – Někdo to rád 
horké, jehož děj mnozí známe ze stejnojmenného filmu. Divadelní hlediště Městského diva-
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dla v Brně bylo zaplněné a není se čemu divit. Scéna opět překvapila zajímavými nápady  
a představení bylo vtipné a zábavné. Všichni jsme se velmi dobře pobavili.

Našimi nejvěrnějšími divadelními stálicemi jsou žáci 9. C. Proč jezdí rádi do divadla?
• mám ráda divadelní představení
• baví mě to, líbí se mi, že hrají na živo, je to úplně jiný zážitek než třeba z televize
• atmosféra divadla strhne každého
• je to velký zážitek při pomyšlení, že herci hrají pro nás
• rád jezdím za kulturou
• líbí se mi společnost, jak jsou všichni upravení a hezky oblečení
• užívám si čas strávený v divadle
• jsem ráda, že mám možnost jezdit se školou do divadla
• je to dobré odreagování a jezdím tam s lidmi, které mám ráda

Eva Čermáková

Projekt Média 
Ve čtvrtek 20. prosince 2012 si žáci 9. ročníku vytvořili svůj vlastní třídní časopis. Stalo se 

tak v celodenním projektu Média. V prvních třech hodinách pracovali v dílnách, které byly 
zaměřené na práci s textem, seznamovali se s různými tiskovinami, zahráli si na korektory 
– pátrali po řádění tiskařského šotka, poznávali různé novinářské žánry, např. reklamu, 
anketu, dotazník, seznamovali se s úpravami textu a fotografií v počítačových programech.

Ve zbývajících hodinách každá třída pracovala na svém časopise. Vzájemná komunikace 
a domluva na názvu a logu časopisu, práce ve skupinách, sestavování rozhovorů, vytváření 
reklam, to vše patřilo k práci „novinářů“. Úkol to byl opravdu náročný, ale všichni pracovali 
naplno a zodpovědně. Projekt se žákům líbil a byl za nimi vidět kus dobře odvedené práce. 
Myslíme si, že každá třída může být právem pyšná na svůj třídní časopis.

Jaroslava Cendelínová, Hana Sedláková, Věra Poláchová

 Návštěva v muzeu
V měsíci prosinci žáci 6. tříd navštívili v rámci výuky občanské výchovy městské muzeum. 

Prohlédli si jeho expozici, kterou svým výkladem zpestřil ředitel muzea Bc. Ivo Kříž. Žáci 
si doplnili informace o historii našeho města, o bítešských městských právech i o řemeslech 
kdysi provozovaných ve Velké Bíteši.

Běžná expozice byla tentokrát obohacena o hasičskou výstavu a o výstavu třebíčských 
betlémů.

V další části programu se žáci buď vydali na návštěvu kostela, dokonce se podívali i na 
kostelní věž, jiní obhlíželi kostelní hradby, nebo navštívili starý hřbitov a hrob historika 
Jana Tiraye, či si prohlédli bustu dalšího významného bítešského rodáka architekta Leo-
polda Seky.

Mgr. Renata Pohanková
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Projekt Vánoce
Ve středu 19. 12. se uskutečnil v rámci projektového vyučování už tradiční projekt Vánoce 

pro žáky 7. ročníků. Každý žák si vybíral vždy dvě ze čtyř dílen.
V první dílně s názvem Jak se zdobí Vánoce žáci vyráběli věnce z proutěného základu,  

k jejichž zdobení využívali přírodních materiálů.
Druhá dílna se jmenovala Vánoce s Mr. Beanem. Žáci si s panem Beanem připo-

mněli vánoční tradice ve Velké Británii a napodobovali některé jeho vánoční filmové 
kousky.

Dílna s názvem Den nej... v sobě obsahovala vánoční soutěže, žáci si vytvořili a zpracovali 
anketu na vánoční téma a seznámili se s vánočními zvyky a tradicemi v Česku a ve světě.

V poslední dílně vyráběli žáci drátěné svícny.

René Křípal, Renata Pelánková a Veronika Bártová

Vánoční Vídeň
Jako už tradičně uspořádala naše škola zájezd pro žáky do Vídně, tentokrát v předvánoč-

ním čase. Pro velký zájem jsme museli rozdělit žáky na dvě skupiny a uspořádat zájezdy dva, 
jeden v úterý a druhý ve čtvrtek před Vánoci. Prohlédli jsme si známé vídeňské pamětihod-
nosti a zajímavosti, jako Hundertwasserhaus, Stephansdom, zámek Schoenbrunn, navštívili 
jsme vojensko-historické muzeum. Celý den jsme zakončili na tradičních vánočních trzích 
v prostoru před radnicí.

Celý zájezd pro žáky zorganizovali vyučující německého jazyka René Křípal, Renata 
Pelánková a Naďa Malcová. Po Vídni nás provedla a zasvěceným výkladem doprovodila 
průvodkyně paní Polanská.

René Křípal

Výtvarný ateliér
V pátek dne 7. 12. 2012 proběhl v učebně výtvarné výchovy pro zájemce z řad žáků 

výtvarný ateliér zaměřený na výrobu krasohledů a malbu olejovými barvami na sklo.
 

Veronika Bártová

Předvánoční bazar 2012
11., 13. a 14. prosince 2012 se konal již čtvrtý předvánoční bazar. Prodávaly se a nakupo-

valy drobné hračky, plyšáci, keramika, bižuterie, knížky...
Kdo prodával? Sami žáci! a kdo nakupoval? Žáci i učitelé. ačkoliv se ceny v bazaru pohy-

bovaly od zhruba 5 Kč do 50 Kč, celkový výtěžek bazaru dosáhl výše 7931 Kč! Poděkování 
patří všem, kdo přinesli věci do bazaru i těm, kteří nakoupili. Výtěžek bazaru bude použit 
jako příspěvek k projektu adopce na dálku, ve kterém Základní škola Velká Bíteš podporuje 
studium tří dětí v Indii.

Pavla Švihálková
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Mikulášský oběd
Naše čertovské menu potěšilo všechny mlsné jazýčky.
Polévka: česneková s bramborem
Oběd č. 1: uherský guláš, čertovské nočky
Oběd č. 2: krupicová kaše s čertovskou polevou
Dezertem byly čertovské trubičky... 

Ilona Brymová

Návštěva seniorů
4. prosince 2012 žáci 2. B navštívili obyvatele domova pro seniory a domu s pečovatelskou 

službou. Připravili si pásmo s názvem „Čertíci“ plné básniček, písní, tanečků a cvičení. Děti 
byly oblečeny do kostýmů čertíků, které jim moc slušely. Dle úsměvu na tvářích seniorů 
a bouřlivého potlesku můžeme usuzovat, že jsme jim udělali radost a navodili příjemnou 
předvánoční atmosféru. Rádi bychom je navštěvovali i nadále a pokračovali ve sbližování 
obou generací.

Irena Nováková

Slavnosti Slabikáře
V pátek 30. listopadu 2012 jsme se opět vydali na návštěvu za žáky prvního ročníku. 

Tentokrát byly tím pravým důvodem Slavnosti slabikáře.
Paní učitelky nám prozradily, že z žáků prvního ročníku se už stali čtenáři slabikáře,  

a proto jsme se rozhodli, že jim připravíme krátké pásmo pohádek, hádanek, scének a poví-
dání o pohádkových postavách. Odměnou za připravený program bylo čtení prvňáčků ze 
slabikáře. ale ani my jsme nepřišli s prázdnou, donesli jsme jim vlastnoručně vyrobené 
záložky do slabikáře. Po příjemně strávené hodině mezi prvňáky jsme se plni dojmů vrátili 
do školy. Už nyní se těšíme na nové příležitosti, jak se s prvňáčky znovu setkat. Že to nebude 
trvat dlouho, víme, protože za pár dnů přijde Mikuláš s anděly a čerty.

Jaroslava Cendelínová, Hana Sedláková, Věra Poláchová

Metodické setkání ZŠ Velká Bíteš a ZŠ Křoví
V rámci spolupráce naší školy a ZŠ Křoví se 22. 11. 2012 uskutečnilo v prosto-

rách Základní školy Křoví metodické setkání, kterého se zúčastnily paní učitelky 1. 
stupně. Po prohlédnutí prostor a vybavení školy se projednávalo zejména učivo 5. 
ročníku podle ŠVP v návaznosti na učivo 6. ročníku, k nahlédnutí byly připraveny 
učebnice pro 1.-5. ročník, podle kterých se v ZŠ Křoví vyučuje, a na závěr proběhlo 
plánování další spolupráce našich škol. Celému setkání nechyběla samozřejmě klidná 
a příjemná atmosféra.

Věra Kroutilová
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HAIRDRESSER OPEN 2012 – JIHLAVA

 Ve dnech 10. 12. 2012 se v Jihlavě konala soutěž 
pro SOŠ a SOU oboru kadeřnic a kadeřníků. Soutěže 
se zúčastnili kadeřníci z dolního Rakouska, Saska, Slo-
venska, České republiky a Maďarska. Žákyně SOŠ Jana 
Tiraye z Velká Bíteše se na soutěž pečlivě připravovaly. 
Soutěžící v kategorii „Pánský účes s úpravou ve stylu 
Davida Beckhama“ získala žákyně Barbara Bergerová 
pěkné 3. místo. 

V dámské kategorii „Extravagantní účes z dlouhých 
vlasů“ získala žákyně Hana Kubišová krásné umístění 
ve stříbrném pásmu. V kategorii „Ledová královna“ se 
žákyně Kateřina Rousová umístila v bronzovém pásmu. 
V kategorii „Proměna“ nás reprezentovala Kamila 
Doubková.

Poděkování patří svatebnímu salonu v Košíkově - 
paní Jindře Rybníčkové, kde sponzorka akce zapůjčila svatební šaty pro model ledové krá-
lovny.

Bc. Ludmila Pokorná

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO OBRÁBĚČE KOVŮ

Poprvé v historii Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš byla zorganizována 
středisková ročníková soutěž o putovní pohár generálního ředitele PBS, a. s. s názvem  
„O nejlepšího obráběče kovů“.

Soutěže se zúčastnili všichni žáci druhého a třetího ročníku – snad jen kromě těch, kteří 
v době soutěže byli nemocní.

Nejprve bylo nutné sestavit propozice soutěže, vybrat a připravit výkresy a zajistit 
potřebný materiál. Zakoupit hodnotné poháry už nebyl tak velký problém, a tak soutěž 
mohla začít. Soutěžilo se ve zhotovení součásti dle technického výkresu. Zadání výkresu se 
samozřejmě lišilo podle náročnosti a probrané látky v jednotlivých ročnících. 

Vlastní soutěž u jednotlivých ročníků byla dvoudenní – třetí ročník začal 11. a 12. 
12. 2012. Polovina žáků první den soutěžila v soustružení, druhá polovina ve frézování  
a následný den se skupiny otočily.

Stejně soutěžili i žáci druhého ročníku – ti však byli na praxi 17. a 18. 12. 2012.
Po ukončení soutěže byly vyrobené součásti řádně změřeny a vyhodnoceny.

Umístění žáků 3. ročníku: první: Bárta Ladislav, druhý: Vala Oldřich, třetí: Šídlo Martin
Umístění žáků 2. ročníku: první: řezanina Pavel, druhý: Lunda Milan, třetí: Zezula Jan
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s předáním putovních pohárů se konalo 21. 12. 
2012 v zasedací místnosti generálního ředitele První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. 

Z důvodu nemoci generálního ředitele Ing. Macholána předal diplomy, ceny a malou 
finanční odměnu nejlepším finanční ředitel Ing. Uhlíř. Zároveň poděkoval nejen žákům, 
kteří se na prvních místech umístili, ale i pracovníkům SPV za zorganizování této soutěže. 

Závěrem lze konstatovat, že prvotní cíl – podnítit u žáků soutěživost a zvýšit tak prestiž 
učebního oboru byl – bezezbytku naplněn.

Bc. Janíček aleš, ředitel SPV

KULTURA

NOVOROČNÍ OSLAVY

V úterý 1. ledna 2013 se v 17 hodin opět na náměstí ve 
Velké Bíteši sešli občané tohoto města i z blízkého okolí, 
aby společně oslavili Nový rok 2013. Program zahájil  
moderátor Vojta Polanský se skupinou Kamarádi, který 
přivítal všechny přítomné. Poté předal slovo starostovi 
Velké Bíteše panu Ing. Milanu Vlčkovi, který přítomné 
pozdravil a popřál do nového roku vše nejlepší. Novo-
roční program pokračoval vystoupením skupiny Kama-
rádi, která zazpívala starší muzikálové písně. I když 
bylo mrazivé počasí, přišlo velké množství diváků od 
těch nejmenších po dříve narozené. Na zahřátí byla pro 
přítomné připravena zdarma medovina, svařené víno  
a teplý čaj. Na závěr se uskutečnil vydařený několikami-
nutový Novoroční ohňostroj.

Kéž by nám dobrá nálada, která panovala první den letošního roku na oslavách, vydržela 
po celý rok 2013!

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

PRVNÍ PLES MĚSTA ZDÁRNĚ ZA NÁMI

V sobotu 19. ledna 2013 začala v kulturním domě ve Velké Bíteši plesová sezóna, a to 
premiérovým plesem města Velké Bíteše. Ples byl organizován ICKK za spolupráce SOŠ 
Jana Tiraye ve Velké Bíteši. Přítomným během celého večera hrál na hlavním podiu v sále 
16-členný Big Band Lanškroun. Hostem večera nebyl nikdo jiný než „český Frank Sinatra“ 
Laďa Kerndl. Ve foyeru patra program večera doplňovala svým vystoupením cimbálová 
muzika BROLN pod vedením Františka Černého. V programu plesu vystoupily tanečnice 
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tanečního oboru ZUŠ Velká Bíteš pod vedením Zdeňky Punarové. Ukázky klasických  
i latinskoamerických tanců, prezentoval pár z taneční školy Starlet Brno. Celým večerem 
nás příjemně provedl doc. Mgr. Karel Hegner z Českého rozhlasu Brno. 

Součástí plesu byla dárková tombola, ve které si každý z přítomných vylosoval malou 
pozornost. Všechny ceny byly vřele kvitovány, ať už to byly knihy, obrazové kalendáře,  
CD nebo ceny věnované ICKK, bítešskými občany či podnikateli, Po půlnoci se losovalo 
10 hlavních cen, kde hlavní cenou byl týdenní zájezd do Chorvatska, finančně dotovaný 
cestovní kanceláří pana aleše Kotačky – bítešskou CK REKO.

Slavnostní večer se stal příležitostí poděkovat několika výrazným osobnostem města za 
jejich přínos pro naše město. Z rukou starosty města převzali slavnostní plaketu společně 
s nádhernou kyticí a symbolickou láhví plesového vína Ing. Marie Šabacká, Ing. Milan 
Macholán a Hana Holíková. Dále byl rovněž oceněn Mgr. Jaroslav Burian, který se z důvodu 
nemoci, nemohl bohužel plesu osobně zúčastnit. 

Ing. Marie Šabacká - poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš
v oblasti školství

Ekonom, pedagog, zástupkyně ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye ve Velké Bíteši 
a do loňského roku dlouholetá ředitelka této školy, jejímž zřizovatelem je město Velká Bíteš. 
Byla jednou z týmu lidí, díky jejichž přičiněním  mohlo od 1.9.1999 zahájit ve Velké Bíteši 
výuku nově vzniklé Střední odborné učiliště Jana Tiraye. Od roku 2009 působí toto školské 
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zařízení pod názvem - Střední odborná škola Jana Tiraye. Při odchodu z funkce ředitelky 
v loňském roce se jí dostalo poděkování od Rady města za aktivní roli ve vedení školy a při 
jejím rozvoji.

Ing. Milan Macholán - poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš
v oblasti průmyslu a podnikání

Generální ředitel společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.. Vrcholný manažer 
firmy, za jehož působení se tato bítešská společnost dočkala ocenění FIRMa ROKU 2012 
České republiky, ceny Hospodářských novin a společnosti VODaFONE. Vyhlášení tohoto 
ocenění se jí dostalo 4. prosince 2012 v Praze. Firmu roku vybírala porota ze 3315 spo-
lečností. V současné době se 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 kom-
presory pro urychlovač částic ve švýcarském CERN. Společnost zaměstnává v současné 
době okolo 760 osob a již 15 let se věnuje také výchově učňů.

Hana Holíková - poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš
v oblasti sportu

Organizátor, sportovec tělem i duší a člen výboru Tělovýchovné jednoty Spartak Velká 
Bíteš, která je významnou součástí bítešské tělovýchovy a sportu. Osoba, která v minulém 
roce přispěla k aktivní spolupráci současného vedení města a TJ Spartak a dále přispěla  
k dořešení dvou z řady dlouhodobě neřešených záležitostí mezi TJ Spartak a městem Velká 
Bíteš. TJ v současné době registruje přibližně 870 členů a její oddíly se zaměřují především 
na mládež, účastní se sportovních soutěží a turnajů. Mnohé z nich pod vedením paní Holí-
kové také organizují, a to za aktivní podpory města. Jmenujme alespoň každoroční konání 
Okresní tělovýchovné akademie a Vánoční akademie za účasti dalších tělovýchovných jed-
not z regionu.

Mgr. Jaroslav Burian - pděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš
v oblasti kultury 

Muzikant, do současnosti aktivní hudební pedagog a zapá-
lený šachista.  Člověk s obrovským srdcem, kterému během 
více jak šedesáti let (od roku učil 1950 externě, od roku 
1952 jako řádný učitel) v bítešské lidové škole umění – dnes 
Základní umělecké škole - prošla rukama řada školní mlá-
deže, kterým předal při výuce hry na housle a klarinet nejen 
základní hudební vzdělání, ale i zapálení a lásku k hudbě  
a část svého životního optimismu.

V loňském roce se dožil významného životního jubilea -  
80 let. Velká řada jeho žáků se dnes aktivně věnuje hudbě  
v profesionálních a neprofesionálních tělesech. Jeho syn Jiří 
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více jak 20 let působí jako koncertní mistr v Symfonickém orchestru v Giessenu v Německu. 
Jeho rukama prošli například i členové Houslové muziky Bítešan - bratři Jiří a Milan Vlč-
kovi a jejich synové.

Velké díky patří všem těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu, ale také spon-
zorům, kteří podpořili dárkovou tombolu plesu. Jsou to zejména: Město Velká Bíteš, Ing. 
Milan Vlček, studenti SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš pod vedením ředitele Ing. Josefa Chytky,  
Restaurace „Naše bítešská“, Mattoni a.s., Černá Hora a.s., Vinné sklepy Valtice a.s., Stock 
Plzeň – Božkov s.r.o., Dios Trading s.r.o., CK REKO, PBS Velká Bíteš, a.s., Restaurace  
U Raušů, Jeřábkova pekárna s.r.o., Mgr. David Prešer, Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o., 
Domov bez zámku z Náměště nad Oslavou, Ženy z Jinošova, Cukrárna u Zdubů, Český 
svaz včelařů – Velká Bíteš, Pavel Janšta, MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Office Depot s.r.o., 
Mihal s.r.o., Ing. Pavel Kratochvíla a firma POEX Velké Meziříčí a.s. Nemalé díky patří kvě-
tinářství paní Haně Drlíčkové za krásnou květinovou výzdobu sálu, firmě alois Špaček za 
kvalitní zvučení a Milanu Vodičkovi za osvětlení kulturního domu. 

Už teď se všichni můžeme těšit na druhý ples města, který se uskuteční 18. ledna 2014.

Informační centrum a Klub kultury

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

Aktuality
Nový rok jsme tradičně zahájili besedami pro děti. 
Také jsme vybrali vítěze knihovního kola Superfarmáře. Na děti čekaly krásné ceny (fot-

balový míč, stolní hry, fixy,...). 
V lednu byl vyhlášen projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Již druhým rokem 

jsme se přihlásili. Letošní odměnou za úspěšné absolvování tohoto projektu bude pro prv-
ňáčky kniha Radka Malého „Všelijaké básničky pro kluky a holčičky“ s ilustracemi alžběty 
Skálové a čtenářská průkazka do knihovny.

Statistika 2012
V roce 2012 měla knihovna 654 čtenářů, z toho 254 dětí do 15 let. Nakoupila 596 nových 

knih a 223 knih dostala darem od čtenářů, kterým tímto velmi děkujeme. Knihovní fond 
tvoří 14 330 knih a předplatné 30 titulů časopisů. Loni navštívilo knihovnu 7 749 návštěv-
níků, kteří si půjčili 23 982 knih a časopisů. Tématicky zaměřených besed (pohádky, pověsti, 
ilustrátoři, autoři, knihovnické lekce, žánry,...) se zúčastnilo 2 251 dětí a dospělých. 

Nové tituly
Knihovna vám v novém roce nabízí osvědčené autory a zajímavou četbu.
Oblíbený americký autor hororových příběhů tentokrát zve čtenáře do 50.let minulého 
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století v knize s názvem „Dallas 63“. Nečekejte ovšem žádnou literaturu faktu, je to pouze 
fikce.

Kdo sledoval v televizi historický seriál „Pilíře země“, jistě si rád přečte knihu Kena Fol-
letta se stejnojmenným názvem a nechá se unést dramatickým událostmi anglie 12. století, 
kdy po smrti krále Jindřicha I. byla země dvě desetiletí zmítána  bojem o trůn.

Poprvé v České republice vychází autentický deník mladé dívky, která prošla všemi 
hrůzami 2. světové války a přežila holokaust, s názvem „Deník 1938 – 1945“, autorkou je 
Helga Weissová. Na své si v naší knihovně přijdou i milovníci detektivek, například pří-
pady antropoložky Brennanové od Kathy Reichsové „Osudová cesta“, „Vážná tajemství“  
a „Divoké kosti“ zaručují skvělou četbu. Zrovna tak další známou autorkou je M.H.Clarková, 
které u nás  vyšla série tří detektivek s vánoční tématikou“Vánoční zloděj“, „Vánoční plavba“  
a „Vánoční loterie“. Dalším lákavým autorem pro milovníky napětí je Jeff Linsay,  známý 
sérií románů s hlavním hrdinou Dextrem.

Možná vás do knihovny přiláká nejnovější román současného japonského spisovatele 
Haruki Marakamiho „1 Q84“ s osvědčenými tématy, jako je láska, mezilidské vztahy, vliv 
historie na náš každodenní život. V letošním roce vyjde pokračování tohoto románu. Nebo  
byste si také rádi přečetli knihu brazilského spisovatele a novináře Maria Sabino. „Den, kdy 
jsem zabil svého otce“.

Na titulní straně je napsáno, že je to děsivý, okouzlující a neuvěřitelně podmanivý  román. 
Pokud si chcete odpočinout a pobavit se, pak si přečtěte další pokračování „doktorských 
příběhů“ od Patricka Taylora,  tentokrát s názvem „Doktore, ne tak zhurta“!

Také pro děti a mládež máme řadu novinek – „Podívej se do světa dinosaurů“ s více než 
50 otevíratelnými okýnky, která skrývají další a další informace o těchto pravěkých zvířa-
tech. Vtipné čtení pro děti nad 10 let a možná i pro dospělé je knížka „Strýček Ludvík ve 
švýcarské poušti“ a  strašidelné čtení „Nestvůra z  bažin“. Mezi oblíbené fantasy knížky  pro 
mládež patří „Předurčená“  a už vyšel 9.díl! Rovněž tak „Upíří deníky“ – 11. díl.

Jarmila Velebová, Kateřina Brychtová

HYVÄÄ = DOBRÝ

Začnu od konce: „Nevím, jestli se mnou budete všichni souhlasit,“ řekl Tomáš Mašek 
stojícímu publiku, které zdvořile přestalo na chvíli tleskat, „ale to nám ten nový rok dobře 
začal.“ Standing ovation patřily manželům Barboře a Marko Hilpovým. Ona Češka vio-
listka, on Fin klavírista. Před několika lety museli do španělského Madridu studovat umě-
leckou univerzitu, aby se potkali a mohli se do sebe zamilovat. To byl prapůvod 4. kon-
certu 16. sezóny BHP. Oba si pochvalovali bítešské publikum, na pamětní list nám napsali 
Kiitos – finsky děkuji. a publikum bylo jejich výkonem nadšené. 

Začali klasicky Beethovenovým Notturnem, původně pro trio housle – viola – vio-
loncello, později samotným autorem přepsaném pro violu a klavír. ale pak přišel Fin 
Jean Sibelius a jeho Rondo. Bylo slyšet, že tahle hudba je srdeční záležitostí Hilpových. 
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Valse triste od stejného autora 
je původně scénickou hudbou 
ke hře Smrt. Paní Barbora nám 
popsala scénu, ve které tan-
cují kostlivci čím dál rychleji  
a berou do kola umírající ženu. 
Ještěže v kulturním domě bylo 
teplo a světlo, jinak bychom se 
báli.

Po přestávce nás Hilpovi 
ohromili virtuozitou tří částí 
ze suity z baletu Romeo a Julie 
Sergeje Prokofjeva, které tran-

skriboval proslulý violista Vadim Borisovsky. Mysleli jsme si, že následující Brahmsova 
Sonáta Es dur bude vrcholem večera. Byla by, nebýt přídavku. Tím byl známý valčík  
z Čajkovského Eugena Oněgina v úpravě Marka Hilpa. „Vy svou ženu vůbec nešetříte,“ 
napomenul jsem ho žertem po koncertu. „Napsal jsem to jednodušší, ale manželce se to 
zdálo příliš snadné,“ hájil se Marko. Virtuozita a dokonalá souhra manželů nás zvedla ze 
židlí.

Ještě, že jsme šli.
Otto Hasoň

KLARINET NAPŘÍČ STALETÍMI

Čtveřice talentovaných mladíků, kteří se potkali při studiích na Ostravské univerzitě  
a z nadšení pro komorní hudbu začali vystupovat společně, je příslibem netradičního 
zážitku. Lukáš Broda, Marek Smetka a Tomáš Plch působili od roku 2004 v kvartetu nej-
prve s Radmilou Kozubíkovou. Tu ovšem na jaře roku 2007 vystřídal další student zmíněné 
vysoké školy, Daniel Svoboda. Univerzitu už stihli všichni dostudovat; jednotliví členové 
jsou držiteli mnoha ocenění jak z domácích, tak ze zahraničních soutěží, a to v sólové  
i komorní hře. Clarus kvartet vedle tradičního obsazení čtyř klarinetů využívá i zvukové 
pestrosti piccolo klarinetu, alt klarinetu a basklarinetu, což budeme moci „ochutnat“  
v rámci koncertního večera. 

 
Ferenc Farkas (1905–2000) začínal jako pianista a později působil jako skladatel, 

dirigent a pedagog. Podobně jako Kodály či Bartók se inspiroval folklórem a vytvořil 
četné úpravy maďarských písní pro nejrůznější obsazení. Vliv na něj však mělo i studium  
u italského impresionisty a neoklasika Ottorina Respighiho, který ho nasměroval k zájmu 
o umění 17. a 18. století. antiche Danze Ungheresi del 17. secolo (Staré maďarské tance ze 
17. století) zkomponoval roku 1959 pro dechový kvintet. Dílo, které roku 1976 přepraco-
val i pro čtyři klarinety, patří k jeho snad k nejznámějším a nejpopulárnějším kusům.
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Talentovaný Nor Trygve Madsen (nar. 1940) začal už v sedmi letech komponovat 
svá první díla pro klavír a zpěv. Jeho skladby pro saxofon patří od roku 2009 k povinné 
literatuře na všech českých konzervatořích, mnoho z jeho děl se pak používá u závěreč-
ných zkoušek na  uměleckých školách po celém světě. Clarinet marmalade op. 79 z roku 
1993 je známá třívětá skladba pro 3 klarinety a basklarinet. 

američan Carl Frangkiser (1894–1967) komponoval hudbu nejen pod svým jménem, 
ale i pod 36 různými pseudonymy. Hrál na lesní roh v cirkusech a estrádách, během 
druhé světové války sloužil v americké armádě ve Francii a Německu. Po návratu vedl 
Kansas City Pinto Pony Band, později se stal hudebním ředitelem na Unity School  
of Christianity at Unity Village v Lee‘s Summitu. Tamější Unity Band začínal s 15 žáky  
a za jeho vedení postupně nabýval takové popularity, že se rozšířil až na 100 členů. 
Frangkiser byl velmi plodným autorem, píšícím převážně právě pro školní orchestry, 
čemuž také odpovídala úroveň většiny jeho skladeb. En Escapades je kvartet psaný buď 
pro 4 klarinety nebo pro 2 klarinety a altový klarinet s basklarinetem. 

Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791), rakouského autora 626 děl světského  
i duchovního charakteru, není nutno představovat. Předehru k opeře Figarova svatba 
však běžně v klarinetovém podání neslýcháme. 

Ukázkový průřez klarinetovou tvorbou napříč žánry, zeměmi a staletími si můžete 
vychutnat v úterý 5. února 2013 od 19 hodin v kulturním domě. Nenechte se o tuto spe-
cialitu připravit! 

 Michaela Hanzelková 

FARNÍ PLES

V pořadí už osmý ročník plesu připravují velkobítešští farníci na druhou únorovou 
sobotu. Jako každoročně jej účastníci mohou zahájit přípitkem s otcem Bohumilem 
Poláčkem. Vedle tradiční slivovičky se tentokrát bude rozlévat i jiný lahodný mok, který 
uvítá zvláště něžnější část příchozích. O půl deváté ples oficiálně otevře slavnostní před-
tančení. K tanci, zpěvu, dovádění i poslechu zahraje osvědčená skupina F-BOX. Chybět 
nebudou ani pomeranče a s nimi spojený soutěžní tanec; soutěžit však budeme i v dalších 
disciplínách. O blaho našich hrdel se postarají týmy v dolním a horním baru, které nabíd-
nou i něco malého na zub: sýrovou misku s klobáskou a pečivem. V předsálí si vyberete 
z několika míchaných nápojů v oblíbeném Cocktail baru. Hlad zažene speciálně pro ples 
sestavené menu v restauraci Naše bítešská, kde si na své přijdou všichni od milovníků 
masa přes vyznavače zdravého životního stylu až po mlsné jazýčky. Vyhlášenou tombolu 
bude jako obvykle korunovat první cena v podobě skútru. Půlnoční českou besedu pro 
současné i zasloužilé chasníky snad ani nemusíme připomínat. Čeká nás i jedna vizuální 
novinka – ale to už se nechte překvapit. Těšíme se na vás v sobotu 9. února od 20 hodin 
v kulturním domě.

Tým organizátorů
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HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 94:

V roce 1414 držela dům patrně 
vdova Vejcaklová. Později roku 
1592 obec prodala na příkaz vrch-
nostenského úřadu „grunt Šimáč-
kovskej“ za cenu 30 zlatých tesaři 
Martinu Kocandovi. Ten jej pro-
dal v roce 1600 za 91 zlatých Vác-
lavu Vondrovi, od kterého jej již 
následujícího roku 1601 pořídil 
za 95 zlatých Matěj Severa. Poz-

ději roku 1615 byl dům po Severovi v ceně 100 moravských zlatých připsán Tomášovi Bed-
náři, který se sem přiženil. Od něj zakoupil dům roku 1625 truhlář z Brna Ondřej Hamn,  
a to za poloviční částku 50 moravských zlatých. Roku 1628 prodal dům opět Tomáš Bednář, 
poněvadž Hamn „z něho ušel“, za tutéž částku zámečníku Bernardu Graušovi.

Roku 1658 „Matouš Bednář prodal místo pusté po rodičích svých“ Vítu Špalkovi za dva 
moravské zlaté. Následně roku 1671 obec, která zastupovala zřejmě zetě Víta Špalka Miku-
láše Drbala, prodala dům městskému písaři Klimentu Špalkovi za 20 moravských zlatých. 
Roku 1675 písař zakoupil dům na náměstí (čp. 17) a tento byl prodán za 18 moravských 
zlatých Jiříku Vlkovi. V roce 1690 byl dům patrně již neobydlený.

Po více letech, roku 1754, zakoupil „grunt tak řečený Tesarkovský“ synovec dolního mly-
náře antonín Braun. Bylo to za 40 moravských zlatých s tím, že jej čeká „náklad vyna-
ložený na stavění“. Braun prodal dům roku 1766 již za 152 zlatých sládkovi v Nové říši 
Janu Antonínu Cinkovi. Následně roku 1777 zakoupil od Cinka tento „dům nepohořený“ 
Tomáš Akcent za 148 zlatých. S akcentem pak roku 1785 vyměnil Martin Hubáček dům 
na náměstí (čp. 17) za tento domek a dostal doplaceno 200 zlatých. Od Hubáčka roku 1790 
zakoupil domek za 284 zlatých Matěj Machát, který jej roku 1795 postoupil svému synu 
tkalci Janu Machátovi. Od roku 1839 vlastnil dům v ceně 320 zlatých František Machát.  
a roku 1864 byl připsán v hodnotě 1300 zlatých Janu a Františce Machátům.

Prameny: SOka Žďár n. S., f. aM Velká Bíteš, č. 11787, fol. 114, 162, 203, 218, č. 1788, fol. 
90, 228, č. 11789, fol. 59, 64, č. 11793, fol. 55, č. 11795, fol. 271, 272.

Jan Zduba
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION – JINDŘICHOV 

III. POKRAČOVÁNÍ 
(HISTORIE 20. STOLETÍ, léta sedmdesátá)

Úvodní poznámka: Následující informace z historie 20. století mají význam nejen pro 
 Jindřichov, ale také pro celý region, proto jsou uváděny podrobněji. 

1972
Změna kronikáře 
Rada MNV pověřila vedením obecní kroniky pana Josefa Marka. Při zaznamenávání 

současných událostí musel také dopsat chybějící zápisy za posledních 18 roků – tj. od roku 
1954. Tehdy měla obec včetně osady Jestřabí 161 obyvatel. 

Počasí 
Brzké jaro vystřídal „záchvěv“ zimy koncem března, kdy napadlo asi 15 cm sněhu. Další 

citelné ochlazení se dostavilo koncem dubna a začátkem května. Mrazy, které místy dosáhly 
v této době nečekaných -5ºC, těžce poškodily probouzející se ovocné stromy. Potom přišlo 
abnormálně deštivé období: „...kdy se do polí nedalo ani šlápnout...“. Velké záplavy postihly 
jižní Moravu a Slovensko. Srpnová bouřka s kroupami zničila „to málo“ co na ovocných 
stromech zbylo po květnových mrazech. Navzdory těmto dešťům přišel tak suchý podzim, 
že vyschla i společná studna Na Rybníčku pod Kopaninou. Prosinec byl od poloviny mra-
zivý, bez sněhu.

Dálnice 
V polovině května byla zahá-

jena montáž dálničního mostu 
nad budoucím novým úsekem 
silnice z Jindřichova do V. Bíteše. 
Dne 24. května byl přerušen pro-
voz na „staré“ silnici a byla zahá-
jena výstavba silnice nové. Pro 
objížďku byly vybudovány dva 
krátké úseky provizorní silnice 
z panelů a již dne 16. srpna byl 
dán nový úsek do provozu. Stará 
silnice byla definitivně zrušena a postupně zavezena.

Koncem listopadu se také opravovala silnice z V. Bíteše až ke Chrástkám (byla poškozena 
výstavbou dálnice). Oficiální objížďka v délce 17,5 km (uzavřená délka 920 m) vedla přes 
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Holubí Zhoř, Čikov, Jasenici a Pucov. Bylo též možné využít „terénní“ variantu přes Klu-
sáckou alej.

Dne 5. září byl v sokolovně ve Velké Bíteši slavnostně zahájen provoz na prvním úseku 
dálnice Brno – Kývalka. Účinkovali naši přední herci a zpěváci a celý program vysílala Čes-
koslovenská televize.

Památná jedle 
Dne 8. září byla skácena téměř suchá památná jedle u náměšťské silnice. Byla  

32 m vysoká, s obvodem u pařezu až 3,8 m – odhadované stáří 185 až 190 let. To znamená, 
že byla vysazena někdy kolem roku 1785 za panování oblíbeného „lidového panovníka“ 
Josefa II. Špalek z ní byl umístěn do muzea ve Velké Bíteši.

Plynovod
Od 6. do 20. prosince bylo přes silnici do Pucova u lesa „Lotenáře“ pokládáno a tlakově 

zkoušeno potrubí plynovodu. Silnice byla uzavřena pro veškerý provoz. 

Kultura 
Dne 17. května uspořádalo JZD zájezd do severních Čech po stopách spisovatelky Boženy 

Němcové: Ratibořice, Staré Bělidlo, zámek v Náchodě, Litomyšl a jiná historická místa. 
Podzimní zájezd směřoval tentokrát do brněnského varieté „Rozmarýn“.

Ostatní 
JZD splnilo nákup obilí jako první na žďárském okrese. V srpnu byl zapojen nový místní 

rozhlas s moderní aparaturou. Kabelem byl spolu s telefonem přiveden až do Jestřabí. Kon-
cem září byl upraven terén pro autobusovou zastávku na konci obce u lesa a srovnána plo-
cha pro hřiště na bývalé „pastoušské zahradě“ pod kulturním domem. 

1973 
Jubileum kroniky 
V tomto roce již uplynulo 50 roků od jejího založení v roce 1923. V té době ještě nebyla 

v obci zavedena elektřina, silnice do Velké Bíteše byla krátce po dokončení a do Pucova 
neexistovala vůbec. Nahlédněme krátce do zápisu v jubilejním roce a (cituji): „...poznáme, 
jakými velkými změnami prošla naše obec, jak za ten čas rozkvetla do krásy. Byla svědkem 
mnohé radosti a štěstí, ... avšak i smutku a bolesti... Kolik strachu a úzkosti zažili naši občané 
v době 2. světové války... Kolik zaniklo staveb, většinou ještě dřevěných nebo z truplí a s doško-
vými střechami... kolik nových staveb bylo zase postaveno...“

JZD Svornost
Dne 16. února se konala poslední výroční členská schůze samostatného JZD Jindřichov, 

tentokrát bez obvyklé zábavy s hudbou. Nebylo to z „pietních“ důvodů, ale kvůli karantén-
ním opatřením vynucených epidemií slintavky, jejíž ohnisko bylo zjištěno ve Strážku. 

26



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

Na ustavující schůzi, konané dne 16. března v kulturním domě v Jindřichově, bylo 
založeno Jednotné zemědělské družstvo „Svornost“, vzniklé sloučením JZD Jindřichov  
a JZD Holubí Zhoř, Březka a Jáchymov. Do jednotlivých funkcí byli zvoleni:

 předseda Ing. Daňko Jozef Holubí Zhoř
 agronom Požár alois Holubí Zhoř
 zootechnik Ing. Fousek Pavel Holubí Zhoř
 účetní Šabacký Ondřej Holubí Zhoř
 mechanizátor Brym Rudolf Holubí Zhoř
 farmář Chyba Jan Jestřabí
 zootechnik Chytka Tomáš Jindřichov 
 skladník Svoboda František Jestřabí 

Historická stodola
Dne 10. února byly odstraněny poslední zbytky staré dřevěné stodoly F. Klusáka  

č. 12, která byla nejstarší dochovanou stavbou v obci, pocházející pravděpodobně z doby 
jejího založení v roce 1780. Byla postavena z tesaných klád a pokryta doškovou střechou. 
Spolu se starým jasanem a javorem i s dřevěným křížem a lavičkou mezi nimi, dotvářela 
charakteristický obraz vesnice, který se jako němý svědek mnohých dětských her vryl 
nesmazatelně do paměti rodáků. Celé toto půvabné zákoutí nevratně zmizelo v následu-
jícím roce 1974.

Dálnice
Začátkem května začalo pokládání izolační asfaltové vrstvy od dálničního mostu přes 

jindřichovskou silnici směrem k Brnu a za 14 dní směrem na V. Meziříčí. V červenci začalo 
kladení vrchní betonové vrstvy. 

Dne 22. srpna začaly práce na stavbě dálničního přivaděče, od ústí jindřichovské silnice na 
okraji V. Bíteše přes louky na náměšťskou silnici, jehož účelem bylo odklonění veškeré dopravy 
směřující k dálnici (od ZR i opačně) mimo bítešské náměstí. Jindřichovská silnice byla uzavřena 
a obyvatelům nastaly neobvyklé problémy s cestou do Bíteše: – buď pěšky přímo nebo na auto-
bus po Klusácké aleji na náměšťskou silnici, nebo vozidly přes Pucov, Jinošov a Košíkov. Později, 
kdy byla uzavřena i část náměšťské silnice, bylo nutné jezdit až přes Holubí Zhoř. 

Historickým dnem pro celé „Bítešsko“ se stal 2. listopad, kdy byl otevřen nový úsek dál-
nice z Kývalky do Velké Bíteše. Tím nejenže zmizely výše uvedené problémy, ale podstatně 
se změnila také kvalita dopravního spojení s moravskou metropolí.

1974
Mlhavé počasí na začátku roku přešlo v náledí, potom v mrznoucí mrholení a nakonec v sil-

nou námrazu. Lámaly se stromy i telefonní sloupy, trhaly se dráty el. vedení, místy obalené ledem 
o váze 3,4 kg na 1m délky. (U Nového Města na Mor. to bylo 10 kg na 1m a průměr namrzlého 
ledu dosahoval až 20 cm). Dne 13. července přišla „zlá“ bouřka, která se postupně změnila v prů-
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trž mračen a následující den 
ve vichřici. Škody byly obrov-
ské: zatopené domy, stržené 
střechy, polámané stromy, 
poválené obilí... Za Jestřabím 
odplavila voda seno z 6 ha luk. 
Koncem roku spadlo mnoho 
vody a přišly povodně - jen 
v Náměšti nad Osl. stoupla 
hladina řeky Oslavy o 2 m. 
Vrtkavé počasí završily abnor-
málně teplé Vánoce, jaké už 

dlouho nikdo nepamatoval. Na „Štěpána“ bylo naměřeno + 8ºC.
V tomto roce byla mimořádná úroda medu. Podstatnou část však tvořil tzv. Modřínový 

med, který je poměrně tuhý. 
Do funkce předsedy JZD nastoupil Jan Chyba z Jestřabí. 

1975
Dne 13. ledna byla po několika letech otevřena náměšťská silnice, která byla po dobu výstavby 

dálnice uzavřena. Dne 6. května byl v bítešské sokolovně slavnostně otevřen další úsek dálnice 
- z Velké Bíteše do Lhotky v délce 9,2 km ( a 9. prosince z Lhotky do Velkého Meziříčí).

Nastala změna ve vedení obce. Novým předsedou MNV se stal Josef Večeřa, který vystří-
dal nemocného Jiřího Smutného.

Začátkem dubna se do hájenky č. 24 nastěhoval Miloslav říha s rodinou a vystřídal tak 
Františka Šmída, který se odstěhoval do Náměště nad Oslavou.   V dubnu byly postaveny 
nové ocelové sloupy pro vedení vysokého napětí od náměšťské silnice, kolem Rajhrad-
ského rybníka a dále směrem k traktorové stanici a státní silnici.

Dne 23. dubna bylo na výroční členské schůzi ČSPO (Čs. Svaz požární ochrany) zvoleno 
nové předsednictvo „hasičů“ ve složení:

 předseda Chytka Vladimír 
 náčelník Prudík Josef
 jednatel Marek Ludvík
 pokladník Votoupal Josef

Dne 26. července začaly práce na stavbě kanalizace. Velký podíl na realizaci měly dobro-
volné brigády občanů i využití mechanizace JZD. Celé dílo bylo dokončeno 15. listopadu a 
jeho projektovaná hodnota byla 349 000,- Kčs. 

Z důvodu průsaku do okolních studní byla dne 6. října uzavřena „benzínová pumpa“ 
na náměstí ve Velké Bíteši. Motoristům vznikly problémy, protože nejbližší čerpací stanice 
byla až v Náměšti nad Oslavou.
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1976
Volby
Po říjnových volbách do národních výborů se dne 16. listopadu konala ustavující schůze 

nového MNV s tímto výsledkem:

 předseda Večeřa Josef (Jestřabí)
 místopředseda Chyba Jan (Jestřabí)
 tajemník říha Miloslav  
 pokladník Marek Ludvík
 členové (viz tabulka v listopad. čísle)

Vichřice
Po Novém roce se krajinou přehnala dvoudenní ničivá vichřice, po které násle-

dovaly ještě další dvě vlny ve dnech 12. a 20. ledna. Škody, zejména po té poslední, 
kdy rychlost větru na Bítešsku dosahovala místy 120 km/hod, byly obrovské: na 
Českomoravské a Drahanské vysočině bylo vyvráceno a přelámáno 1 100 000 m³ 
dřeva. Také v lesích kolem Jindřichova byla „hotová spoušť“. V některých místech 
byly zničeny celé pásy lesa. U „Korbela“ byla vyvrácena velká část lesa v místech, kde  
v 19. stol. býval rybník.

Sucho 
Léto se vyznačovalo nadměrně teplým počasím, po kterém přišlo katastrofální sucho. 

V zemi se tvořily trhliny i několik cm široké, potoky a rybníky vysychaly, listí na stromech 
vadlo, obilí podeschlo a stále častěji vznikaly požáry.  Byl vydán zákaz zalévání zahrádek i ze 
soukromých studní. Denní teploty dosahovaly +36ºC, noční přes +20ºC. Takové sucho bylo 
naposledy v roce 1947. První „pořádný“ déšť přišel až po 3,5 měsících.
Poznámka: Také dnes si stěžujeme na výkyvy počasí – přírodní katastrofy. 
 Z výše uvedeného zjišťujeme, že před téměř 40 roky byla situace podobná! 
Dne 9. června byla ve Velké Bíteši slavnostně otevřena nová pošta.     

1977 
Počasí
Začátkem roku napadlo velké množství sněhu, což po dalším sněhovém přívalu dne 20. 

ledna způsobilo dopravní kalamitu. V březnu již bylo +10 ºC, v Praze + 24,6 ºC – (překo-
nán rekord z roku 1911). O Velikonocích, na Bílou sobotu dne 9. dubna, napadlo asi 10 cm 
sněhu. Z neděle na Červené pondělí klesla teplota na - 6 ºC.

Silnice
Začátkem března byla vyasfaltovaná cesta z Jestřabí do Březky a stala se sjízdnou i osob-

ními automobily, čímž se dopravní vzdálenost podstatně zkrátila. Dosud se z Jindřichova 
do Březky jezdilo přes Velkou Bíteš a okolo Nových Sadů.
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Začátkem července byl položen nový asfaltový povrch na silnici přes Jindřichov, a to od 
„Chrástek“ až po „Lotenáře“. Na jaře byly provedeny meliorační práce na „Záhumenicích“. 

Odběr pryskyřice
Poprve v historii se v okolních lesích začala účelově odebírat pryskyřice z borových 

stromů. Na borovicích starších 90 let byly provedeny zářezy ve tvaru písmene „V“ a pod 
nimi se upevnily skleněné nádobky, do kterých pryskyřice stékala. Tato cenná surovina se 
dosud dovážela za „valuty“ z ciziny. V lese „U Vlka“ byl proveden odběr z asi ze 3 500 boro-
vic a bylo získáno 35 q surové pryskyřice.

Přípojka
Zemním kabelem byla provedena elektrická a telefonní přípojka do hájenky č. 24. Kabely 

jsou vedeny od transformátoru „Na Výhoně“ přes les, louku a pole podél silnice až k hájence. 
Kabely nahradily dosavadní vedení na sloupech.

1978
Výstavba
Na jaře byly položeny dlaždice na nově budovaný chodník přes vesnici. Práce byly pro-

vedeny brigádnicky, většinou každý před svým domem. Na „Loučkách“ byl odstraněn starý 
dřevěný el. stožár s vypínačem a nahrazen novým. 

Dne 14. září „definitivně“ shořel starý transformátor a musel být nahrazen novým.
Ve Velké Bíteši byla otevřena nová čerpací stanice pohonných hmot na bývalých loukách 

u dálničního přivaděče a zapojena nová telefonní ústředna.

Ropovod 
Celý rok pokračovaly dokončovací práce na druhé větvi ropovodu vedoucí od  přečerpá-

vací stanice „Čepro“ přes pole k Jelínkovu kopci, kde přetíná jindřichovskou silnici. 

alois Koukola
pokračování příště

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SPONZORSKÝ DAR - MEČOVÁ PILA 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš obdržela 16. 12. 2012 sponzorský 
dar od firmy Moravskoslezská s.r.o. zastoupené panem alešem Kalikem. Pod vánoční 
stromeček nám daroval profi elektrickou mečovou pilu. Tato pila je určena pro řezání 
ve špatně přístupných místech. Pila umožňuje bezproblémové řezání dřeva, plastu  
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i kovu. U hasičských sborů se 
používá pro záchranné a vypro-
šťovací práce, zejména pro řezání 
předních sloupků karoserie 
havarovaného vozidla; řezání 
předního lepeného skla vozidel; 
přeřezání volantu (včetně jeho 
výztuhové obruče); prořezávání 
otvorů do střechy vozidel (včetně 
příčných ocelových výztuh); pro-
řezávání otvorů do zaklíněných 
kapot a dveří vozidel; přeřezávání 
armatur a jiných konstrukcí při 
zásazích v průmyslu a stavebnic-
tví; prořezávání otvorů do konstrukcí střech; prořezávání otvorů do zaklíněných dveří 
apod. Děkujeme.

Výbor SDH Velká Bíteš

BLAHOPŘÁNÍ

20. ledna oslavil 60. narozeniny bratr Bc. aleš Janíček. Do místní jednoty Českosloven-
ského svazu požární ochrany vstoupil 1. 1. 1967, tj. dobrovolným hasičem je 46 let. Ihned 
po vstupu se zapojil do činnosti ve sboru, kde se seznámil s prací požárníka, řidiče a stroj-
níka. Pracoval jako pořadatel akcí organizovaných sborem – ostatkové a taneční zábavy. 
V rámci činnosti v ZO SPO se každoročně účastnil na protipožárních hlídkách dvojic 
požárníků ve stanovených obvodech (preventivní prohlídky rodinných domů a drobných 
provozoven). Pravidelně zajišťoval požární dozor na kulturních a společenských akcích v 
kulturním domě. Účastnil se okrskových cvičení. U jednotky „represe“ ZO SPO pracoval 
jako řidič-strojník na DVS-12 avia 30, CaS 25 Škoda 706 RTHP a vyjížděl k požárům 
v okolí Velké Bíteše. Podílel se na údržbě a opravách techniky, přípravám na STK a pro-
váděl její zazimování. Brigádnicky pracoval na stavbě nové hasičské zbrojnice. Podílel se 
na údržbě požární zbrojnice a účastnil se brigád na její úklid. Prováděl údržbu vodních 
zdrojů pro likvidaci případných požárů. Při významných příležitostech navštěvuje členy 
našeho sboru. Na poslední cestě doprovází zemřelé členy sboru. Účastnil se brigád při 
stavbě muzea požární ochrany v Přibyslavi. 

Funkce ve výboru SDH: jednatel 1984 – 1992; člen výboru 2002 – 2009; člen kontrolní 
a revizní komise 2010 – dosud.

Jednotka SDH obce: řidič-strojník jednotky SDH obce Velká Bíteš od 16. 3. 2000 – 2012
Jednotka SDH podniku: člen a řidič-strojník dobrovolného závodního požárního 

sboru I.B ZKG a člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů podniku První brněnská stro-
jírna a.s.

Elektrická mečová pila.  Foto: Silvie Kotačková
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Za dlouholetou práci v požární ochraně obdržel řadu vyznamenání:
• Čestné uznání ZO SPO Velká Bíteš
• 1972 Čestné uznání OV ČSPO Žďár nad Sázavou
• 1. 1. 1975 Čestné uznání OV SPO Žďár nad Sázavou
• 1972 Pamětní medaile při výročí 100 let založení požárního sboru
• 1. 1. 1981 odznak „Za příkladnou práci“
• 19. 4. 1985 odznak odbornosti „Vzorný požárník III st.“
• 14. 12. 1986 medaile „Za věrnost – 10 let“
• 1. 1. 1987 stužka „Za věrnost – 20 let“
• 1. 1. 1997 stužka „Za věrnost – 30 let“
• 1. 1. 2007 stužka „Za věrnost – 40 let“
• 14. 9. 2007 medaile „Za zásluhy“
• 31. 8. 2012 Čestné uznání Krajského sdružení hasičů

Vše nejlepší k tvému životnímu jubileu ti přeje výbor SDH Velká Bíteš.

MODRÁ ARMÁDA

Často je potkáváme – naše spoluobčany, sestry a bratry hasiče.
Většinou skromné a nenápadné, ale když přijde jejich velký den, obléknou parádní 

uniformy a odeberou se na slavnostní schůzi, aby zhodnotili svoji celoroční dobrovolnou 
práci. Na svoji činnost u Sboru dobrovolných hasičů jsou patřičně hrdi. Zaslouženě. Rádi 
se setkávají také se svými staršími kamarády, kteří už „sloužit“ nemohou. Slovo sloužit je 
na místě. ano je to služba – služba nám, spoluobčanům. Média nás téměř denně informují  
o jejich nasazení a také o tom, jakému nebezpečí jsou při likvidaci požárů i záchraně lid-
ských životů vystaveni. 

 Jejich činnost má ještě jeden neopomenutelný rozměr: nahlédneme-li do starých kronik, 
dovíme se, že již od začátku své více jak stoleté existence byli také strůjci společenského 
života na vesnicích i malých městech. Hráli divadla, organizovali plesy a taneční zábavy, 
jako čestná stafáž vyprovázeli spoluobčany na jejich poslední cestě. Mnoho z těchto aktivit 

jim zůstalo dodnes. Vždy si jich 
společnost vážila. Na vesnici 
bylo nepsanou povinností, že 
na jejich plesy přispívala každá 
rodina věcným darem nebo 
penězi. Byla to morální povin-
nost i poděkování venkovskému 
lidu zcela samozřejmé.

Na jejich okrskové výroční 
schůzi, konané v neděli 13. 
ledna 2013, jsem si uvědomil, že 
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vytvářejí také důležitou regionální pospolitost. Okrsek, od Kuřímské Nové Vsi až po Bezděkov 
(včetně Dolních Louček jako pravidelných hostů), je toho příkladem. Hranice kraje zde neexis-
tuje. Nechci podrobněji popisovat průběh schůze a hodnotit jejich činnost, ale některé dojmy 
musím zdůraznit: velice pěkně se poslouchala slova uznání od předsedy aktivu zasloužilých 
hasičů Jihomoravského kraje bratra Ladislava Švejdy, který bítešský okrsek dává za příklad po 
celé jižní Moravě. Na jejich činnosti oceňuje především pravidelnost, práci s mládeží a účast 
na soutěžích. Uznání vyjádřili také: starosta města Ing. Milan Vlček, dvaadevadesátiletý nestor 
žďárských hasičů bratr Karel Herold, vedoucí aktivu zasloužilých hasičů okresu Žďár nad Sáza-
vou bratr Ladislav Fajmon, zástupce územního odboru  HZS kraje Vysočina mjr. Ing. František 
Janů a starosta Okresního sdružení dobrovolných hasičů bratr Lubomír Zeman.

Jmenovité uvedení by si zasloužili všichni aktivní členové SDH. Zvláštní uznání si však za 
svou aktivitu zaslouží starosta okrsku Velká Bíteš bratr Ludvík Zavřel z Velké Bíteše se svými 
náměstky Jiřím Klusákem z Níhova a Jiřím Havlátem z Katova, dále velitel okrsku Petr Fou-
sek z Nových Sadů a také vzorný „dokumentarista“ jejich veškerých aktivit – záchranář 
David Dvořáček, Dis.

Na jejích slavnostních schůzích mám vždy dojem, že zasedací místnost je naplněna poci-
tem sounáležitosti, kamarádství a hrdosti. 

alois Koukola  

OSTATNÍ

OHLÉDNUTÍ

Ještě v nedávné minulosti se na ústavní péči pohlíželo jako na důkaz, že naše společnost 
nenechává zranitelné osoby bez pomoci, a těm, kteří to potřebují, poskytuje stravu, pří-
střeší, oděv i ošetření.

Za poslední desetiletí se však společensky uznávané hodnoty ve světě i u nás výrazně 
změnily. Zásadní důležitost je přisuzována nemateriálním hodnotám, jako jsou lidská 
důstojnost, autonomie a zapojení do společnosti. Úmluva o právech lidí se zdravotním 
postižením jednoznačně deklaruje, že i lidé s postižením mají stejná práva žít běžný život 
jako kdokoliv jiný a mají právo se rozhodnout, kde a s kým budou žít. Stát má povinnost jim 
tato práva pomoci naplnit. Jednou z cest je transformace ústavních zařízení v péči poskyto-
vanou v běžných životních podmínkách, tedy v péči komunitní.

Transformace ústavní péče představuje významnou systémovou změnu. Každá změna 
přináší pro účastníky nepohodlí: je potřeba změnit zvyky a stereotypy, a to jak na úrovni 
jednotlivých pracovníků, klientů i jejich rodinných příslušníků, tak na úrovni zapojených 
organizací a jejich vzájemné spolupráce.

Vedení Domova bez zámku se podařilo ve spolupráci se zřizovatelem Krajem Vysočina  
zrealizovat 1. etapu transformačního projektu v roce 2012. Začali jsme provozovat první 
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čtyři domácnosti v nově postavených domcích v Náměšti nad Oslavou a ve Velké Bíteši. 
Jedinečnost domácností ve Velké Bíteši tkví v tom, že zde poskytujeme službu klientům, 
kteří jsou nejvíce zdravotně postižení. Potřebují vysokou míru podpory personálu. Někteří 
z nich přišli do jinošovského ústavu již v roce 1966, takže jsou v seniorském věku.

Nezapomínáme na veřejnost, která je nám velice nakloněná. Nabídneme občanům  
v každé nové lokalitě jedno místo pro Odlehčovací službu. Chceme tak pomoci rodinám, 
které se starají o svého dospělého s mentálním postižením doma. až po dobu tří měsíců 
převezmeme na svá bedra jejich povinnosti a péči.

Od ledna roku 2013 budeme poskytovat nové ambulantní služby v Náměšti nad Oslavou. 
Jedná se o Denní stacionář a Sociálně-terapeutickou dílnu, kavárnu s kapacitou celkem  
36 míst. Kavárna bude v provozu zřejmě od května, protože se klienti, kteří v ní budou pra-
covat, musí naučit určitým dovednostem.

V novém roce nás čeká v rámci transformačního projektu rekonstrukce domů v Hro-
tovicích a v Náměšti nad Oslavou a projektová příprava nové výstavby v lokalitách Pucov, 
Okříšky a Jaroměřice nad Rokytnou.

Děkuji zaměstnancům Domova bez zámku za usilovnou práci, za jejich nadšení a ochotu 
podílet se na změnách.  Klientům děkuji za trpělivost. 

Vážení občané města, sponzoři, kamarádi a příznivci. Děkujeme, že nám pomáháte.
Přeji všem mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce.

alena Brožková, ředitelka Domova bez zámku

NETRADIČNÍ DEN S HANDMADE 

V měsíci únoru se mimo svátek zamilovaných usku-
teční ve Velké Bíteši i Jarmark Handmade výrobků. akce 
proběhne v sobotu 9. února od 9.00 do 17.00 hodin  
v prostorách výstavního sálu Klubu kultury. 

Pokud vás zajímají tvůrčí techniky a chcete se o nich 
dozvědět více, je pro vás Jarmark Handmade výrobků 
ideální příležitostí k seznámení se s nimi. Během tvo-
řivého dne jsou v programu dvě workshopové dílny, 
jedna dopoledne, druhá odpoledne.

K vidění budou ručně vyráběné předměty například z látky, korálků, práce se sklem, 
pryskyřice apod. 

Na své si přijdou nejen milovníci handmade, ale i všichni ostatní, kteří rádi potěší své 
oko. Na akci jsou srdečně zváni i pánové, kteří chtějí udělat radost své milé v den sv. Valen-
týna a potěšit ji nějakých originálním a netradičním dárkem.

Vstup na akci je pouze symbolický, a to 10 Kč.
Těším se na vás, v den s tvořivě laděnou atmosférou!

Kateřina Božková
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SPORT

TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC 

Ve čtvrtek 27. 12. 2012 
proběhl tradiční turnaj tro-
jic v nohejbalu pořádaný  
TJ Spartak Velká Bíteš. Tur-
naje se zúčastnilo, stejně jako 
v minulých letech, 10 družs-
tev, rozdělených do dvou 
skupin po 5. V základních 
skupinách se hrálo systémem 
každý s každým, následo-
valo čtvrtfinále, semifinále 
a finále. Turnaj proběhl bez 
zádrhelů a ke spokojenosti 
všech zúčastněných. Konečné 
pořadí: 1. místo – LOTřI (Hykel Jan, Pelán Jiří, Klusák Michal), 2. místo – JELÍNCI, 3. 
místo – VODÁRNa OSOVÁ. Vítězná družstva obdržela poháry a věcné ceny. Každý z 
účastníků obdržel malé občerstvení.

Děkujeme sponzorům: Potraviny Janda, Sportbar Klíma, Rytectví Mihal, LaBaRa, 
První brněnská strojírna, p. Požár, Restaurace U Raušů.

Zdeněk Káňa

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 30/12 KONANÉ DNE 4. 12. 2012 

• 2/30/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 29/12 ze dne 19. 11. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 4. 12. 2012
• 3/30/12/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním stavby pergoly o rozměrech 3,5 m x 7 m dřevěné 
konstrukce na pozemcích parc. č. 74/1 a parc.č. 73 v k. ú. Ludvíkov u Velké Bíteše dle žádosti č.j. 
MÚVB/7246/12. 
odpovědnost: rada města termín: 31. 12. 2012
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• 4/30/12/RM – schvaluje uzavření Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková 
organizace ve dnech 27. 12., 28. 12., 31. 12. 2012. 
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 22. 12. 2012
• 5/30/12/RM - schvaluje  navýšení účetních odpisů DHIM na rok 2012 dle žádosti Mateřské školy 
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 20. 12. 2012
• 6/30/12/RM – rozhoduje souhlasit s požadovanými změnami stavby před dokončením a vydáním 
dodatečného stavebního povolení na akci „Průmyslový areál firmy Outulný, Velká Bíteš“ dle projektové 
dokumentace předložené na Komisi pro územní plán a regionální rozvoj dne 22. 11. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 12. 2012
• 7/30/12/RM – rozhoduje souhlasit s konáním akce Mateřského centra Bítešáček – vypouštění 
lampionů dne 17. 12. 2012 od 17:00 do 20:00 hodin na hřišti v ulici Pod Spravedlností. akce bude 
probíhat za dodržení těchto podmínek:
Osoba zodpovědná za průběh akce je žadatelka. 
akce bude probíhat za přítomnosti hasičského dozoru a na základě jeho pokynů.
Po ukončení akce bude prostor uveden do původního stavu (uklizen).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 17. 12. 2012
• 8/30/12/RM –  rozhoduje souhlasit  s  vyřazením plynového kotle etážového topení  zn. Nectra 25 
F-F v bytě č. 6, U Stadionu 283 B, Velká Bíteš, plynového kotle etážového topení zn. Bereta v bytě č. 1, 
Návrší 250, Velká Bíteš a plynového kotle etážového topení zn. Bereta v bytě č. 1, U Stadionu 280 B, 
Velká Bíteš, z evidence zařizovacích předmětů jmenovaných bytů.
odpovědnost: odbor majetkový, ENCOM termín: 7. 12. 2012
• 9/30/12/RM –  rozhoduje ponechat ve správě firmy ENCOM spol. s r.o., Vrchlického sad 4, Brno po 
01.01.2013 domy U Stadionu č.p. 275, 278, 280 a Lánice č.p. 42 ve Velké Bíteši. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
• 10/30/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy HZB spol. s r.o. ze dne 3. 12. 2012 na 
výměnu oken v kulturním domě Holubí Zhoř (sál a dětský koutek), v bytovém domě Návrší 249, 
Velká Bíteš, v bytě č. 8, Návrší 259 a v bytě č. 4, Návrší 250, Velká Bíteš. Současně RM pověřuje 
starostu města k uzavření smlouvy o dílo na tuto zakázku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
• 11/30/12/RM – rozhoduje zařadit Mgr. Blanku Gaizurovou, ředitelku Základní školy  Velká Bíteš,  
Tišnovská 116, příspěvková organizace do platové třídy s účinností od 1. 12. 2012 a schvaluje její 
platový výměr. 
odpovědnost: rada města termín: 4. 12. 2012
• 12/30/12/RM –  schvaluje vyplacení odměny za září – prosinec 2012 dle předloženého návrhu: 
 Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková  
 organizace
 Jiřině Janíkové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková  
 organizace



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

 Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková 
 organizace
 Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková  
 organizace
 MUDr. Svatopluku Horkovi, řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka termín: 31. 12. 2012
• 13/30/12/RM – bere na vědomí zápis č. 9/2012 z jednání kontrolního výboru konaného dne  
28. 11. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 4. 12. 2012
• 14/30/12/RM – bere na vědomí informaci České spořitelny, a.s. o přemístění pobočky ve Velké 
Bíteši ne dříve než k 1. 7. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 4. 12. 2012
• 15/30/12/RM – doporučuje ZM schválit rozpočtové provizorium města Velká Bíteš na rok 2013  
v předloženém znění.   
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 12. 2012
• 16/30/12/RM – rozhoduje přijmout cenové nabídky firmy NETic, spol. s r.o., Mlýnská 70, Brno 
na akce „Rozšíření služeb knihovny“, „Bezpečnost ICT města Velká Bíteš“ a „Serverová virtualizace 
města Velká Bíteš“ a rozhoduje zadat uvedené zakázky firmě NETic, spol. s r.o., Mlýnská 70, Brno.
odpovědnost: informatik termín: 10. 12. 2012
• 17/30/12/RM – rozhoduje uzavřít se společností Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. Dodatek 
č. 16 ke smlouvě o pronájmu lesní půdy a ukládá odboru majetkovému připravit nájemní smlouvu 
na rok 2013.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
• 18/30/12/RM - schvaluje uzavření Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková 
organizace  ve dnech  27.12., 28.12., 31.12.2012. 
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 27. 12. 2012
• 19/30/12/RM – rozhoduje souhlasit  s odpisem promlčené pohledávky z r. 2007  dle žádosti Mateřské 
školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, č.j. MÚVB/7154/12. 
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 12. 2012
• 20/30/12/RM – schvaluje vyplacení odměny z dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu 
„Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním 
znevýhodněním“ ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace 
Mgr. Haně Sedlákové za II. pololetí roku 2012.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 12. 2012
• 21/30/12/RM – rozhoduje souhlasit s  přijetím finančních darů účelově určených Základní školou 
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/7169/12. 
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 12. 2012
• 22/30/12/RM – schvaluje úhrady v Domově důchodců od 01.01.2013 dle žádosti ředitele Polikliniky 
Velká Bíteš, příspěvková organizace č.j. MÚVB/7132/12. 
odpovědnost: ředitel termín: 1. 1. 2013
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• 23/30/12/RM – bere na vědomí žádost o odstranění černé skládky v silážním žlabu na pozemku 
parc.č. 5283 v k.ú. Holubí Zhoř a žádá odbor výstavby a životního prostředí o zajištění odstranění 
uvedené skládky.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31. 12. 2012
• 24/30/12/RM – bere na vědomí podnět k vybudování autobusové zastávky v lokalitě Chobůtky  
a pověřuje odbor majetkový přípravou řešení umístění autobusové zastávky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013
• 25/30/12/RM – rozhoduje poskytnout bezplatně Informačnímu centru a Klubu kultury Města 
Velké Bíteše, příspěvková organizace spodní část Masarykova náměstí ve dnech 12.12. a 19.12.2012 
za účelem uspořádání předvánočních trhů. 
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 12. 12. 2012
• 26/30/12/RM – rozhoduje souhlasit s prodejem majetku z inventáře školy dle žádosti Mateřské 
školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková  organizace č.j. MÚVB/6723/12 a s ponecháním si 
případné finanční částky v provozním rozpočtu školy.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 1. 2013
• 27/30/12/RM - rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést část pozemku parc.
č.  1339/12 – orná půda o výměře cca 830 m2 v k.ú.a obci Velká Bíteš s tím, že minimální nabídková 
činí 1.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 12. 2012
• 28/30/12/RM – doporučuje ZM poskytnout dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Velká Bíteš na úhradu 
nákladů spojených se zájmovým a výkonnostním sportem ve výši 15.000 Kč a na opravu podlahy  
v sálu sokolovny ve výši 40.000 Kč.   
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 12. 2012
• 29/30/12/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu města roku 2012 dle rozpočtového 
opatření č. 12/2012.   
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 12. 2012
• 30/30/12/RM – rozhoduje neposkytnout v roce 2013 dotaci Gymnazijní společnosti o.s., U Školy 
39, Zastávka.
odpovědnost: rada města termín: 4. 12. 2012
• 31/30/12/RM – bere na vědomí Výroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 a Zprávu o činnosti školské rady. 
odpovědnost: rada města termín: 4. 12. 2012
• 32/30/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu o úhradě 
kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK. 
odpovědnost: odbor správní termín: 10. 12. 2012
• 33/30/12/RM – rozhoduje poskytnout školám zřizovaným městem Velká Bíteš bruslení na zimním 
stadioně ve Velké Bíteši v dopoledních hodinách bezplatně.
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
• 34/30/12/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o zákazu provozování 
loterií a jiných podobných her na celém území města Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 10. 12. 2012



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com 41

• 35/30/12/RM – rozhoduje zveřejňovat u nově vypisovaných veřejných zakázek od 4. 12. 2012 na 
webu města informace o zakázce, a to i smlouvy uzavřené s dodavateli včetně případných dodatků 
a zdůvodnění jejich uzavření. U nově vypisovaných veřejných zakázek bude souhlas se zveřejněním 
uveden jako jedna z podmínek zadání.
odpovědnost: odbor majetkový termín: průběžně
• 36/30/12/RM - pověřuje starostu zahrnout do opčního práva veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce 
Masarykova náměstí – Přestupní terminál Velká Bíteš“ 2. část Masarykova náměstí pod názvem 
„Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“. Veřejná zakázka se týká dotace z ROP Jihovýchod.  
odpovědnost: starosta termín: 10. 1. 2013
• 37/30/12/RM – schvaluje poskytnout dotaci ve výši 3.000 Kč Občanskému sdružení Galáni o.s., se 
sídlem Přibyslavice, Dlouhá 31, 664 83, IČ: 26564530 na financování a vydání CD nosiče.   
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 31/12 KONANÉ DNE 17. 12. 2012 

• 2/31/12/RM –  schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 30/12 ze dne 4. 12. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 17. 12. 2012
• 3/31/12/RM – schvaluje Organizační řád Městského úřadu Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 1. 2013
• 4/31/12/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 30. 11. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 17. 12. 2012
• 5/31/12/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě č.p. 475  
a na ulici U Stadionu ve Velké Bíteši na dobu určitou do 30. 9. 2013 nájemci.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 5. 1. 2013
• 6/31/12/RM – schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled města Velká Bíteš na rok 2014  
a rozpočtový výhled města Velká Bíteš na rok 2015. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 17. 12. 2012
• 7/31/12/RM – bere na vědomí přehled o úvěrech přijatých městem Velká Bíteš k 31. 12. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 17. 12. 2012
• 8/31/12/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 dle závěrečného rozpočtového opatření města 
č. 13/2012.
odpovědnost: odbor finanční  termín: 17. 12. 2012
• 9/31/12/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 číslo:  SM201210009/VB s dopravcem, ICOM 
transport a.s., Jihlava, Jiráskova 1424/78.
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: SM201210009/VB s dopravcem, ICOM transport 
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a.s., Jihlava, Jiráskova 1424/78 se týká poskytování méně než 50 000 km veřejných služeb v přepravě 
cestujících ročně.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 12. 2012
• 10/31/12/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem nájemní smlouvy na pronájem 
městských bytů a pověřuje starostu města k uzavírání těchto nájemních smluv s nájemci. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: průběžně
• 11/31/12/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením plynového kotle etážového topení v bytě č. 4, 
Návrší 259, Velká Bíteš, z evidence zařizovacích předmětů bytu i nájmu. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2012
• 12/31/12/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 4 o velikosti 3+1 v domě č.p. 239 
na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 1. 2. 2013 o jeden rok nájemci s podmínkou, že k uvedenému datu 
nebude mít dluh na nájemném ani službách.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 1. 2013
• 13/31/12/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 12 o velikosti 1+0 v ZŠ na ulici 
Sadová, č.p.  579 ve Velké Bíteši na dobu určitou do 31. 8. 2013 s tím, že nájemce může požádat  
o prodloužení nájemní smlouvy za podmínky, pokud ZŠ nebude tento byt potřebovat pro svoje účely.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 15. 1. 2013
• 14/31/12/RM – rozhoduje nepronajmout byt v domě č.p. 276 na ulici U Stadionu ve Velké Bíteši 
dle žádosti.
odpovědnost: starosta termín: 31. 12. 2012
• 15/31/12/RM – rozhoduje nesouhlasit s napojením dešťových vod z navržené stavby „Obchodní 
centrum NIMIRU Velká Bíteš“ na ulici Vlkovská do stávající kanalizace města na ulici U Stadionu, 
které předpokládá řízený odtok dešťových vod v množství 5 l/s. 
RM pověřuje starostu, aby v případě že žadatel předloží projektovou dokumentaci, která bude 
respektovat požadovaný řízený odtok dešťových vod v maximálním množství 2 l/s, dal souhlas  
s napojením do stávající kanalizace města. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2013
• 16/31/12/RM – rozhoduje uplatnit v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí podle 
zákona č.  100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, jehož předmětem je stavba  „V422 Mírovka – Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ 
následující požadavky:
- stavbou nebude rozšířeno stávající ochranné pásmo vedení velmi vysokého napětí a s tím související 
zvětšování stávajících průseků lesem
- vedení nebude mít vliv na již zřízenou plantáž vánočních stromků pod stávajícím vedením velmi 
vysokého napětí v k. ú. Vlkov
- při realizaci stavby nesmí být stavební technikou poškozeny komunikace v našem vlastnictví, jedná 
se zejména o polní a lesní cesty a s tím spojená možnost zvýšené eroze půdy
- při stavbě nesmí být stavební technikou poškozeny stávající lesní porosty 
- majitelům pozemků bude umožněno zřízení případných dalších plantáží vánočních stromků pod 
stávajícím a novým vedením velmi vysokého napětí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 12. 2012
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• 17/31/12/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním stavby skladu zahradního nářadí na pozemku 
parc.č. 61/2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše za podmínky, že předmětná stavba bude vzdálena min. 
4 m od hranice pozemku parc. č. 61/1 a min. 3 m od hranice pozemku parc. č. 62 v k.ú. Ludvíkov  
u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2013
• 18/31/12/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková 
organizace o dodržení podmínek bezúročné půjčky.
odpovědnost: rada města termín: 17. 12. 2012
• 19/31/12/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
- mění usnesení č. 12/26/12/RM ze dne 8. 10. 2012 tak, že rozhoduje prodat osobní vozidlo Mitsubishi 
Pajero za cenu 330.000 Kč včetně DPH společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o.
- požaduje předložení zprávy o ekonomickém přínosu fúze s Lesy města Velká Bíteš s.r.o.
odpovědnost: jednatel termín: 31. 1. 2013
• 20/31/12/RM – rozhoduje nezveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc.č. 1533/1 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 77 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 1. 2012
• 21/31/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc.č. 5593 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 194 m2 v k.ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 1. 2013
• 22/31/12/RM – bere na vědomí odpovědi Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvková organizace na dotazy požadované radním Mgr. alešem Koubkem a požaduje jejich 
doplnění takto:
- k ot. 1: RM požaduje i u akcí pořádaných RKD uvést údaje o nákladech a výnosech
- k ot. 2: RM požaduje ke každé akci, na kterou byli najímáni brigádníci, doplnit celkovou výši jejich 
hrubé mzdy (tedy vč. srážkové daně)
- k ot 4: RM požaduje přesnou odpověď na dotazy, které vznesl radní Mgr. a. Koubek, tedy zda částka 
cca 32 tis. Kč zahrnuje i pozvánky na hody a pokud ano, kolik činil náklad jenom na ně, a jaké byly  
v rámci uvedené částky pořízeny plakáty, kolik jich bylo a navíc žádá informaci, kam byly umístěny 
- k ot. 5: jaké jsou náklady na pořízení fólie s textem a sponzory a její přilepení na infotabule.
Dále RM požaduje sdělení, kolik se prodalo lístků hodové tomboly. RM ukládá řediteli ICKK sledovat 
výnosnost každé jednotlivé akce.
odpovědnost: ředitel termín: 7. 1. 2013
• 23/31/12/RM – pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvková organizace vyhodnocením provozu restaurace „NaŠE BÍTEŠSKÁ“ pro rok 2013  
a řešením případného vstupu strategického partnera do provozu restaurace nejpozději od 1. 4. 2013.
odpovědnost: ředitel termín: 31. 1. 2013
• 24/31/12/RM – schvaluje pořádání akce „Novoroční oslavy 2013“ dle žádosti Informačního centra 
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel termín: 1. 1. 2013
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• 25/31/12/RM – bere na vědomí vyúčtování akce „Bítešské hody 2012“ a festivalu „Setkání na 
Podhorácku 2012“ předložené Informačním centrem a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková 
organizace. 
odpovědnost: rada města termín: 17. 12. 2012
• 26/31/12/RM – rozhoduje neposkytnout finanční dotaci TC Matador Velká Bíteš nad rámec 
grantového programu města pro rok 2012.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 1. 2013
• 27/31/12/RM - rozhoduje  zvýšit nájemné za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Velká 
Bíteš dle předloženého návrhu a současně rozhoduje souhlasit s termínem realizace od 1. 1. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
• 28/31/12/RM – rozhoduje posunout tempo zvyšování nájemného za užívání bytů ve vlastnictví 
města Velká Bíteš o jeden rok a pověřuje odbor majetkový uzavřením nových dodatků nájemních 
smluv o výši nájemného. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
• 29/31/12/RM – schvaluje termíny konání schůzí rady města v 1. pololetí roku 2013 takto: 7. 1. 2013 
a dále pak po 14 dnech. 
odpovědnost: rada města termín: průběžně
• 30/31/12/RM – rozhoduje řešit lokalitu mezi areálem p. Slámy - ZŠ - Babinec jednotnou kanalizací 
a lokalitu Vlkovskou za ČSPH BDS oddílnou kanalizací.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 1. 2013
• 31/31/12/RM – rozhoduje uzavřít se společností E.ON Energie, a.s. Smlouvu o sdružených službách 
dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 5100045770/2013, v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 19. 12. 2012

Palivové dřevo z Přibyslavic: dub buk habr 990 Kč za prostorový sypaný metr, rozvoz multikárou 
10kč/1km – jedna dovážka 3 prostorové metry. Telefon: 603 822 755 celý týden vč. so a ne.

„ Hledáme ZDRaVOTNÍ SESTRU na zkrácený úvazek (12 hod/týd.) do zubní ordinace  
v Osové Bitýšce. Bližší info na tel. 773 500 752, www.zubniob.cz“.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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 březen 2013: 15. února 2013. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč
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    Pro nově zřizované finanční poradny ve vašem regionu přijmeme  
    spolupracovníky na pozici  
 

    „Asistent/ka finančního poradce”  
 
    Požadujeme: 
    komunikativnost, slušné vystupování. 
    Nabízíme: 
    individuální pracovní dobu,  
    zajímavé finanční ohodnocení. 
 
    Nástup možný ihned. 
 
    Pozice je vhodná také pro studenty, ženy na mateřské či aktivní důchodce. 
 
    Pro bližší informace kontaktujte:  Zuzana Matoušková – odpovědná vedoucí, 
                                                             e-mail: zuzana.matouskova@ovbmail.cz, 
                                                             tel. 739 616 587 

        Prodej stavebního pozemku - 3.539 m2 

    lokalita Velká Bíteš – Janovice 

 

 
 
 

 
 

        
 

                          773 500 753         

Rovinatý stavební pozemek o ploše 3.539 m2 urený ÚP k zástavb rodinných dom. 
Inženýrské sít – plyn a elektina jsou na hranici pozemku. 

Šíka pozemku je 25 m. 

michal.brazdil@re-max.cz 
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Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci  
s Bc. Blankou Vafkovou Vás srdečně zve na 

CVIČENÍ A RELAXACI PRO ZDRAVÉ TĚLO I DUŠI 

 
Sestava cviků je zaměřená na posilování a protažení zkrácených svalů 
celého těla. Díky cvičení posílíte především břišní svaly a zpevníte 
pánevní dno, což Vám napomůže správně držet tělo a tím předcházet 
bolestem Vašich zad. Důraz kladu na správné provedení cviku a 
správné dýchání.  Součástí cvičení jsou různé alternativní techniky, 
které Vám zlepší Vaše fyzické i duševní zdraví např. cviky 
z pilates, ásany jógy, posilovaní na overballu, autogenní trénink, 
poklepová masáž, reflexní terapie, aromaterapie, tratáka, sestava 
cviků na aktivaci drah jednotlivých orgánů,… Na závěr každého 
cvičení Vás provedu uvolňující relaxací. 
 
Místo konání: Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká 
Bíteš 

Termín a čas: úvodní ukázková hodina ve středu 06.02.2013 v 16:15, kde 
si můžete vyzkoušet, zda Vám cvičení bude vyhovovat 

Cena: permanentka 20 lekcí 1500 Kč (1 lekce 90 min = 75 Kč) 

S sebou: pohodlné oblečení, podložka na cvičení a chuť cvičit a relaxovat  

Lektorka:  
Blanka Vafková – masérka a lektorka posilování pánevního dna 
mobil: +420 774 88 12 11 , e-mail:  blankavafkova@centrum.cz 
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2.3.
v 10 hod.

VELKÁ BÍTEŠ

DÙM KULTURY

PØEDPRODEJ:
Informaèní centrum -  566 532 598
Otevírací doba: Po - Pá 8 - 12:00  13:00 - 17:00



7. 3. 2013 v 17 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Cena v předprodeji: 150 Kč / Cena na místě: 170 Kč 

Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,  Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš


