
ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Jindřichov - letecký snímek. Foto: Archiv obce

LiSTOpad 2012



NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU 
 

Velká Bíteš, sobota 24. listopadu 2012 
 

 
 

 Foto Ivo Kříž, 2011 
 
 
Předprodej vstupenek od 1. listopadu 2012 v Informačním centru města Velké Bíteše na Masarykově 
nám. 5, tel.: 566 532 598, e-mail: info@ck-reko.cz. Vstupné: dospělí v předprodeji 50 Kč a na místě 
70 Kč, mládež od 15 do 18 let 25 Kč, vstup pro děti do 15 let  zdarma. 
 



3

SLOVO Z RADNICE

Vážení spoluobčané,
první měsíc v nově zřízených dvou třídách mateřské školy 

v Lánicích proběhl ke spokojenosti jak dětí, tak i paní ředi-
telky a učitelského sboru. Majetkový odbor města ve spolu-
práci s Dopravním inspektorátem Policie ČR a Ředitelstvím 
silnic a dálnic (ŘSD) intenzivně připravuje zřízení přechodu 
pro chodce v ulici Lánice při příchodu do areálu školky  
a instalaci zpomalovacího semaforu ve vzdálenosti cca 150 m 
od plánovaného přechodu ve směru od Chobůtek. Všechna 
tato opatření mají za cíl zklidnění dopravy a bezpečné pře-
cházení ulice malými předškoláky.

V uplynulém měsíci se po dokončení spojovacího chod-
níku kolem hřbitovní zdi z kamenné mozaiky mezi kulturním domem a Tyršovou ulicí 
stavbaři přesunuli na opravu dílčí části opevnění kostela, na kterou se městu v letošním 
roce podařilo získat dotace. Tímto krokem pokračuje snaha města o opravu kostela sv. Jana 
Křtitele včetně kamenných hradeb, této nejvýznamnější historické stavby na území města.

Po dokončení rekonstrukce prvního úseku vozovky ulice Vlkovské, od fotbalového sta-
dionu po čerpací stanici BDS, byla tato část ke konci října zprůjezdněna bez omezení, a to 
dle plánovaného harmonogramu prací. Druhá etapa prací na rekonstrukci vozovky bude 
probíhat v příštím roce od dubna.

V minulém měsíci jsme opětovně jednali s ŘSD o podmínkách výstavby připravované 
rekonstrukce silnice I/37 (průtah městem od dálnice ve směru na Žďár nad Sázavou). Při 
tomto jednání byly zpřesněny předpokládané termíny prací na jednotlivých úsecích. Ulice 
kpt. Jaroše je připravována pro rok 2013. Současně s rekonstrukcí vozovky v celé její skladbě 
bude nutno provést rekonstrukci vodovodu a úpravu části splaškové kanalizace a dobudo-
vání dešťové kanalizace ve spodní části ulice. Chodníkem bude propojena ulice Za Loukama 
a Zmola a přebudován dnešní nevyhovující přechod pro chodce při ústí ulice Zmola. Dále 
budou založeny obrubníky na straně od ulice Zmola po konec zástavby směrem k dálnici, 
aby tak v dalších letech bylo možno dobudovat chybějící chodník na této pravé straně ulice.  
V souvislosti s touto etapou prací bude po jejím dokončení provedena úprava vozovky  
a chodníků v ulici Lipová, přes kterou bude částečně vedena doprava během výstavby.

Úsek I/37 Za Loukama kolem staré benziny je plánován na rok 2014 a Lánice (až po 
konec města) na rok 2015. Tyto dva úseky jsou ještě ve fázi projektování a město se proto 
bude snažit zapracovat do projektu co nejvíce svých potřeb. Jako například snížení hori-
zontu silnice u Chobůtek na výjezdu z města. 

Ing. Milan Vlček, 
starosta města 

www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com
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ZVEME VÁS

Každou středu v měsíci listopadu 2012 v 9 hodin 
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně

Od 29. října do 9. listopadu 2012
VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO KRISTENA
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Od 13. listopadu do 21. listopadu 2012
VÝSTAVA OBRAZŮ ZORY KRUPIČKOVÉ
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Od 24. listopadu 2012 do 3. prosince 2012 
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku, korálky, pletené a háčkované ozdoby, keramika, patchwork, 
suchá vazba, perníčky, obrazy, dřevěné výrobky a jiné drobnosti
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami

Úterý dne 6. listopadu 2012 v 19 hodin 
KONCERT BHP - F. A. E. SONÁTA
Sourozenecké duo houslistky Jany Vonáškové–Novákové s klavíristou Petrem Novákem.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Úterý dne 6. listopadu 2012 v 17 hodin
HONG KONG A MACAO
Beseda s prof. RNDr. Mojmírem Šobem, DSc.
Městské muzeum ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Úterý dne 6. listopadu 2012 v 18.30 hodin
KONCERT „SPOLEČNÁ VěC“
Jupiter club, kinosál, Náměstí 17, Velké Meziříčí
www.dub.cz
organizuje: Tomáš Pfeiffer 
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Pátek dne 9. listopadu 2012 v 19 hodin
BESEDA S PETEREM DVORSKÝM A JAKUBEM PUSTINOU
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek na Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Sobota dne 10. listopadu 2012 v 17.30 hodin
MARTINSKÝ PRŮVOD SVěTÝLEK 
Sraz u sokolovny ve Velké Bíteši, průvod s lucernami, sv. Martin na bílém koni, písničky, 
ohňostroj, vstupné dobrovolné.
organizuje: Kolpingova rodina a Mateřské centrum Bítešáček

Sobota dne 10. listopadu 2012 v 8.15 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 20 Kč. Platí se v autobuse. Vstupné si hradí každý 
sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogán, 90 minut.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu.
odjezd v 8.15 hodin z Masarykova náměstí, Velká Bíteš
organizuje: Seniorklub

Neděle dne 11. listopadu 2012 od 17 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA
Vystoupí Cimbálová muzika Púčik
Předprodej vstupenek byl zahájen v Informačním centru, Masarykovo nám.5, Velká Bíteš
organizuje: Restaurace „Naše Bítešská“

Úterý dne 13. listopadu 2012 v 18 hodin
BESEDA NA TÉMA „KONEC DŮCHODU V ČECHÁCH?“
Výstavní síň, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s ZFP akademií

Sobota dne 17. listopadu 2012 ve 14 hodin
PŘEDNÁŠKA S TÉMATEM ZÁKON ROVNOVÁHY 
z cyklu Zákony stvoření a orientace v nich 
Diskutované otázky: Zdraví jako ukazatel rovnováhy - Příčina nemocí - Jak se stát sám sobě lékařem.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
organizuje: Léčitelka a terapeutka Bc. Hana antonínová ve spolupráci s Tomášem Pokorným 

Úterý dne 20. listopadu 2012 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Mateřské škole Lánice 300, Velká Bíteš
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Středa dne 21. listopadu 2012 ve 14 hodin 
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Našim hostem bude Ing. Daniel Průdek, povídání a promítání z jeho cesty po Nepálu.
Přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
organizuje: Seniorklub

Čtvrtek dne 22. listopadu 2012 od 10 do 18 hodin
BEAUTY DAY SALOME
Školička líčení – novinka – pod vedením vizážistky si samy vyzkoušíte “jak na to” (začínáme 
každou lichou hodinu), vánoční dárky, výhodné ceny a slevy.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
organizuje: Informační centrum a Klub kultury a Mgr. anna Kopáčková - SaLoME

Sobota dne 24. listopadu 2012 v 15 hodin 
NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
Předprodej vstupenek zahájen v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482
organizuje: Informační centrum a Klub kultury a Muzejní spolek Velkobítešska

Sobota dne 24. listopadu 2012 v 8.15 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 20 Kč. Platí se v autobuse. Vstupné si hradí 
každý sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogán, 
90 minut.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu.
odjezd v 8.15 hodin z Masarykova náměstí, Velká Bíteš
organizuje: Seniorklub

Pondělí dne 26. listopadu 2012 v 16 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI 
V prostorách recepce solné jeskyně. Přihlášky můžete posílat na mail, facebook, nebo  
se zapsat osobně v mateřském centru do 16. listopadu. Vstupné činí 50 Kč. Dětský koutek 
bude zajištěn.
organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Úterý dne 27. listopadu 2012 od 15 do 17 hodin 
BAREVNÉ NÁVŠTěVNÍ ODPOLEDNE  
MŠ U Stadionu, v Modré třídě.

6



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

Pátek dne 30. listopadu 2012 od 16 hodin 
VÝROBA ADVENTNÍCH VěNCŮ 
V prostorách recepce solné jeskyně. Přihlášky prosím zasílejte do 25. listopadu prostřednic-
tvím e-mailu (mcbitesacek@seznam.cz), facebooku nebo se můžete přihlásit osobně kaž-
dou středu dopoledne v mateřském centru. Vstupné činí 30 Kč na použitý materiál.

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ 

Neděle dne 11. listopadu v 19.30 hodin
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA
Premiéra – 118 min. Vhodné od 15 let. Vstupné 74 Kč
Celovečerní komedie, v hlavních rolích M. Krobot, o. Vetchý, L. Sobota, D. Novotný,  
J. Hartl a další.

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

ZPRÁVY Z RADNICE

Výsledky voleb zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012 ve Velké Bíteši
Hlasování za územní celky: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Velká Bíteš

Z Velké Bíteše a okolí byli zvoleni Ing. Tomáš Kučera a Josef Mach (KDU-ČSL).
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Kandidátní listina Platné hlasy

číslo celkemnázev v %

60 351Česká str. sociálně demokrat 21,42

66 173Pro Vysočinu 10,56

67 0Česká strana národně sociální 0,00

70 125Občanská demokratická strana 7,63

75 9Starostové pro občany 0,54

77 10Strana svobodných občanů 0,61

80 4Dělnic. str. sociální. spravedl. 0,24

84 487Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 29,73

93 21Česká pirátská strana 1,28

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo celkemnázev v %

7 16Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0,97

8 48Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2,93

16 3Strana soukromníků ČR 0,18

20 5Moravané 0,30

22 0Nár. socialisté-levice 21. stol. 0,00

36 38TOP 09 a Starostové pro Vys. 2,31

39 17SUVERENITA - Blok JB pro VYS. 1,03

43 314Komunisté str. Čech a Moravy 19,16

51 17Strana zelených 1,03

Okrsky

celkem zpr. v %

9 9 100,00

Voliči  
v seznamu

4 032

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

97,791 6381 67541,541 675
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ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY

LISTOPAD JE V MATEŘSKÉM CENTRU BÍTEŠÁČEK PLNÝ AKCÍ

Dovolte nám, abychom vás pozvali na již tradiční Světýlkový průvod, který se bude 
konat v sobotu 10. listopadu od 17.30 hodin. Půjdeme od sokolovny na náměstí, kde bude 
probíhat ohňostroj. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Vybrané peníze budou použity na 
financování ohňostroje.

Dále vás zveme na kurz první pomoci, který se uskuteční v pondělí 26. listopadu  
v 16 hodin v prostorách recepce solné jeskyně. Přihlášky můžete posílat na mail, facebook, 
nebo se zapsat osobně v mateřském centru do 16. listopadu. Vstupné činí 50 Kč. Dětský 
koutek bude zajištěn.

Naší poslední listopadovou akcí je výroba adventních věnců. Bude se konat v prosto-
rách recepce solné jeskyně v pátek 30. listopadu od 16 hodin. Přihlášky prosím zasílejte 
do 25. listopadu prostřednictvím e-mailu (mcbitesacek@seznam.cz), facebooku nebo  
se můžete přihlásit osobně každou středu dopoledne v mateřském centru. Vstupné činí  
30 Kč a použitý materiál.

Těšíme se na vás na našich akcích a každou středu v mateřském centru!

Petra Pařilová a Jana Střechová, MC Bítešáček

POZVÁNKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÁNICÍCH  
VE VELKÉ BÍTEŠI

Zveme veřejnost na Den otevřených dveří do MŠ v Lánicích, dne 20. listopadu od 15 do 
17 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.

Kolektiv Mateřské školy, Lánice 300

VRBY SE NÁM ZELENAJÍ

Vrby se nám zelenají. Vlastně ještě ne, ale na jaře příštího roku určitě budou. Přijďte  
se podívat k nám na školní zahradu MŠ U Stadionu, ale do jara příštího roku čekat nemu-
síte. Už teď potěšíte své oko zajímavými vrbičkovými stavbami. 

Na zbudování části přírodní oddychové zóny pro děti jsme získali sponzorský dar  
od Lesů ČR. Tyto prostředky jsme se rozhodli použít na výsadbu živých vrbičkových staveb 
– konkrétně na prolézací tunel pro děti a indiánské teepee.

Realizátorem těchto živých vrbičkových staveb je pan Jiří Rech – majitel firmy Vrbičky.  
Se svým kolegou se výsadbě vrbových prutů a proutků věnoval celé dva dny. Do děr hlubo-
kých asi půl metru sázeli pruty, které následně různě ohýbali, tvarovali a proplétali. Nakonec 

8



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

vše přikryli netkanou fólií, aby pruty 
nevysychaly a měly tak co nejpřízni-
vější podmínky pro zakořenění. Teď 
už se musí jen řádně zalévat. Pro 
lepší vsakování nejen dešťové vody 
jsme svépomocí vyhloubili menší 
jámy, které jsme vysypali štěrkovou 
drtí. 

Doufáme, že bude pěkný podzim  
s akorátní částí slunečných a dešti-
vých dnů, aby se vrby na jaře opravdu 
zazelenaly.

Kolektiv MŠ U Stadionu

NAŠE VESELÁ BEZPEČNÁ ŠKOLKA

V posledních letech se stále 
častěji setkáváme s dopravními 
nehodami s účastí dětí, a ty 
jsou bezesporu nejsmutnějšími 
a nejtragičtějšími událostmi  
v silničním provozu. Stává se tak 
v důsledku snadné přehlédnu-
telnosti malé dětské postavičky 
a také z nepředvídatelného cho-
vání dětí předškolního věku.

Jednou z priorit naší Veselé 
školky je zajištění bezpečnosti 
dětí a jejich zdravého návratu 
do rodinného prostředí. K tomu 
neodmyslitelně patří výchova 

ke správnému chování v silničním provozu. Vždyť jeho účastníky se stáváme každý den 
při pobytu venku. Snažíme se, aby si i ti nejmenší mrňouskové vštípili a dodržovali bez-
pečnostní pravidla chodců, i když pod dohledem dospělých. K tomu je vhodně motivují 
reflexní vestičky, kterých jsme zpočátku vzhledem k finančním možnostem zakoupili do 
každé třídy pouze několik kusů. Děti se jim nebránily, ba naopak se předháněly v tom, kdo 
si vestičku oblékne. Většinou si je oblékala první a poslední dvojice ve skupině, aby byl útvar 
dětí z dálky viditelný. Jak to ale udělat, aby měly vestičku všechny děti? Kde vzít peníze na 
tolik vestiček? Vždyť máme ve školce 106 dětí a suma za úhradu tolika vestiček nebude jistě 
malá. a tak jsme přemýšleli, hledali cesty a možnosti, jak tento problém vyřešit, což se nám 
nakonec podařilo.

9

Přírodní zahrada. Foto: Mgr. Naděžda Burianová

Bezpečně na vycházce. Foto: Dagmar Egerová
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Přihlásili jsme se a zaregistrovali do projektu společnosti Goodyear „Bezpečná školka“, 
jehož cílem je vybavení vybraných mateřských škol na území České republiky sadou reflex-
ních vest. Díky zapojení do tohoto projektu mají již všechny děti naší školky od začátku 
letošního školního roku svoji okatou, z dálky velice dobře viditelnou barevnou vestičku. 

Nejen, že si děti tento dětský bezpečnostní doplněk velice oblíbily, ale těší je i neobvykle 
velký zájem kolemjdoucích dospěláků, kteří při pohledu na skupinu človíčků nadšeně kon-
statují: „Vy jste jako sluníčka!“

Koho z nás by nepotěšila taková pozornost okolí. a děti jsou právem na své vestičky 
pyšné!

Kolektiv MŠ U Stadionu

„SCHODOLEZ“ NA ZŠ TIŠNOVSKÁ

Dětem ze Základní školy Tišnovská 
ve Velké Bíteši byla v úterý 25. září 2012  
v 10 hodin slavnostně předána scho-
dová plošina – tzv. schodolez. Předání se 
zúčastnilo nemálo zástupců sponzorských 
firem. Slavnostní ceremonii zahájila paní 
ředitelka Mgr. Blanka Gaizurová poděko-
váním sponzorům a přítomným hostům. 
Následně byla plošina symbolickým pře-
střižením stužky předána žákům školy. 
Symbolického přestřižení se chopil pan 
starosta města Ing. Milan Vlček společně 

s místostarostou Ing. Tomášem Kučerou. 
Mimo předání plošiny se také otevřela 
zahradní galerie. Po skončení slavnost-
ního ceremoniálu se hosté společně se 
žáky školy vydali na prohlídku zahradní 
galerie, kde byla např. zbudována hma-
tová stezka, kterou si mimo jiné vyzkoušel 
i pan starosta Ing. Milan Vlček. Zahrada 
je vyzdobená výrobky dětí, na které jsou 
náležitě pyšné. Jako malé poděkování 
dostaly zúčastněné dámy ručně vyrobenou 
slaměnou růži, která vykouzlila v nejedné 
tváři úsměv. Součástí tohoto slavnostního 
dopoledne bylo připravené občerstvení, které zajistila restaurace „Naše bítešská“.

Kateřina Božková, praktikantka na ICaKK
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DOBRÝ DEN, VÁŽENÍ ČTENÁŘI!

Začali jsme nový školní rok. Změna ředitele je výraznou změnou, zvlášť, když jsou nově 
jmenované i jeho zástupkyně. Děkuji jim i pracovnicím v kanceláři za zvládnutí hektického 
měsíce. Příprava nového školního roku tedy začala až v srpnu, a to je důvodem zpoždění 
některých činností. 

Jednou takovou je organizování volnočasových aktivit na škole. Dovolte mi nejdřív 
obecný pohled. Kroužky budou zřizovány ve třech rovinách. Kroužky vedené a hrazené 
školou (slouží k „reprezentaci“ školy nebo mají vysokou přidanou hodnotu); letos takové 
nemáme. Dále kroužky, které organizuje škola a žáci si je hradí (vychází nám jednotná cena 
40 Kč za hodinu, tedy 800 Kč za rok). a konečně kroužky, které organizují cizí subjekty  
a žáci je hradí jim.

Dohodli jsme se s Domem dětí z Velkého Meziříčí, že zřídíme ve škole všechny kroužky 
pod jejich patronací. Tím je můžeme lépe materiálně zabezpečit. K tomuto kroku jsme při-
kročili mimo jiné i proto, že cena v tomto případě činí 400 Kč na školní rok.

Učitelé, kteří projevili zájem o vedení, navrhli kroužky a v prvním říjnovém týdnu se žáci 
rozhodli, do kterých se přihlásí. Jejich seznam naleznete na webových stránkách školy. Pro 
další období rádi přivítáme i vedoucí z řad rodičů a veřejnosti.

Zcela naplněna je kapacita školní družiny. Letos jsme pro značný zájem otevřeli 4 oddě-
lení. Děkuji rodičům, kteří nám při organizaci vyšli vstříc a pomohli tak umístit všechny 
žadatele. V plánu výchovné činnosti jsou nově pro zařazené žáky zřízeny zájmové kroužky.

Výuku si děti mohou zpestřit zajímavými akcemi. Zatím se nám podařilo:
Tradicí je péče žáků devátých tříd o nové prvňáky. První školní den ti starší přivítali  

ty mladší scénkou ze všedního školního života. Později jim ukázali, jak se bezpečně pohy-
bovat v okolí školy (Hana Sedláková, Jaroslava Cendelínová, Věra Poláchová).

Po přechodu na druhý stupeň absolvovali žáci šestých tříd třídenní adaptační pobyt 
v Nesměři. Program připravily třídní učitelky (Eva Čermáková, Marie Vlčková a Renata 
Pohanková) s metodičkou prevence Markétou Velebovou a Jaroslavou Cendelínovou. 
adaptační exkurzi absolvovali také druháci. 7. 9. podnikli cestu na hrad Pernštejn. Cílem 
akce bylo stmelení kolektivu obou tříd. Na hradě nejvíce zaujala černá kuchyně, věž s barev-
nými okny, obrazy vyjadřující smysly, vycpaná zvířata a hladomorna (olga Čermáková  
a Magda Videnská).

Máme za sebou první exkurze: 5. a 7. ročník na vrch Květnice u Tišnova (přírodní 
památka) – Veronika Bártová společně se Zdeňkou Simonovou, Renátou Pelánkovou  
a Lukášem Dočkalem a 2. ročník s paní učitelkou Janou Novákovou jel do Košíkova -  nav-
štívili koňskou farmu, železnici na zahradě a svatební salon.

Připomněli jsme si Den jazyků: žáci 4.a, 4.B a 5.B (Eva Hudcová, Milada Sklenářová, Ivana 
Lišková) a Den bez aut tématickým dnem: žáci 4.a, 4.B a 5.B (Eva Hudcová, Milada Sklená-
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řová, Ivana Lišková). 21. září odjeli žáci pátých tříd na dopravní hřiště ve Velkém Meziříčí. 
Kromě opakování pravidel silničního provozu a zásad správného chování chodce a cyklisty 
si na kolech prakticky vyzkoušeli získané poznatky v praxi (Ilona Lišková, Iva Syslová). Děti  
z 5.a a 5.B předvedly, jak využít schránku důvěry na prvním stupni. (Syslová, Lišková).

Žáci 3. a 4. tříd navštívili v městské knihovně autorské čtení Jana opatřila. Ti z 1.a s paní 
učitelkou Marcelou Doubkovou zase MŠ Masarykovo náměstí.

Žáci 1. a 2. tříd zhlédli v divadle Polárka v Brně představení Dlouhý, Široký a Krátko-
zraký. Do školy za námi přijel soubor The Bear Educational Theatre s představením Jac-
kie and the Giant pro celý první stupeň (Věra Kroutilová). a konečně děti z 5.B zpestřili 
prvňáčkům vyučování loutkovými pohádkami O třech prasátkách a O pejskovi a kočičce. 
Na divadlo navázala výuka s pracovními listy zaměřenými na zzhlédnuté pohádky, vedená 
právě páťáky (Iva Syslová, Ilona Lišková). 

Na svatého Václava jsme uspořádali Svatováclavský pochod. Přišlo na něj úžasných  
130 účastníků. Vydali se na trasy připravené pod vedením Pavla Holánka a ve spolupráci 
s „táborníky“ z LT Prosatín v délkách 6, 14 a 19 km. Trasy vedly po turistických značkách 
a částečně naučnou stezkou „Už ty mlýny doklapaly“.  Cestou probíhal i výklad k místním 
zajímavostem (například Dolní mlýn - povídání o historii a prohlídka).

1. října zorganizoval Lukáš Dočkal školní kolo v přespolním běhu. Zúčastnilo se celkem 
31 žáků, z toho 12 děvčat. Prvních šest z každé kategorie mělo právo startovat v okresním 
kole ve Žďáru nad Sázavou. Do okresního kola vedla děti ve čtvrtek 4. 10. Naďa Malcová. 
Závodilo se na tréninkovém okruhu mistra světa Martina Koukala u rybníku Pilák. Jaké-
koliv umístění do dvacátého místa je výborným výsledkem našich žáků. V soutěži družstev 
se naši žáci umístili takto: mladší žákyně 6. místo (z 15), mladší žáci 8. místo (17) a starší 
žáci 7. místo (20). 

Starší žákyně si 2. místem (ze 16) zajistily postup do krajského kola! 

Mgr. Zdeněk Strašák, ředitel ZŠ Velká Bíteš

Projekty Webové stránky a Bezpečnost a archivace dat na Základní škole Velká Bíteš
V roce 2012 vyhlásil Kraj Vysočina grantový 
program „Informační a komunikační techno-
logie 2012“. Jedná se program fondu Vysočiny, 
který je určen na podporu rozvoje ICT v Kraji 
Vysočina. Celkový objem finančních prostředků 
je 3.500.000 Kč. Základní škola Velká Bíteš 
uspěla se žádostí v rámci titulu Webové stránky a Bezpečnost a archivace dat.

V rámci titulu Webové stránky byla škole poskytnuta dotace 10.000 Kč. Tato částka 
tvoří 40 % z celkových nákladů (25.000 Kč) plánovaných na akci.
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Projekt je zaměřen na následující oblasti:
• inovace webových stránek školy (upgrade stávajícího redakčního systému, nový design) 
• zvýšení informovanosti žáků a jejich rodičů (kalendář akcí a výukový portál školy ad.) 
• poskytování informací široké veřejnosti (meteorologická data ze školní meteostanice ad.) 
• poskytování zpětné informace škole (ankety, diskuzní fórum ad.)
Akce v datech:
• 26. 04. 2012 - podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny (žádost  
č. FV00301.0028) 
• 05. 06. 2012 - rozhodnutí Rady Kraje Vysočina o poskytnutí dotace (usnesení  
č. 1066/22/2012/RK) 
• 21. 06. 2012 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny mezi Krajem Vyso-
čina a ZŠ Velká Bíteš 
• 22. 06. 2012 - zahájení realizace (firma xart, spol. s r. o. Velké Meziříčí) 
• 20. 09. 2012 - ukončení realizace projektu
V rámci titulu Bezpečnost a archivace dat byla škole poskytnuta maximálně možná dotace 
100.000 Kč. Tato částka tvoří 37,5 % z celkových nákladů 267.000 Kč plánovaných na akci.
Projekt je zaměřen na následující oblasti:
• archivace a zálohování dat 
• virtualizace serverového prostředí 
• zvýšení zabezpečení síťového provozu
Akce v datech:
• 26. 04. 2012 - podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny (žádost  
č. FV00301.0029) 
• 05. 06. 2012 - rozhodnutí Rady Kraje Vysočina o poskytnutí dotace (usnesení  
č. 1066/22/2012/RK) 
• 21. 06. 2012 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny mezi Krajem Vyso-
čina a ZŠ Velká Bíteš 
• 11. 07. 2012 - výběr dodavatele 
• 13. 07. 2012 - uzavření kupní smlouvy mezi firmou ComputerHelp, spol. s r. o. Praha  
a ZŠ Velká Bíteš

Mgr. Richard Smutný, správce ICT

ČESTNÉ UZNÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY PRO SOŠ JANA 
TIRAYE

Hospodářská komora České republiky udělila naší škole již posedmé Čestné uznání za 
vysokou úroveň praktické přípravy. Čestné uznání bylo uděleno na základě výborných 
výsledků u závěrečných zkoušek, konaných v závěru školních roku 2011/2012, kde žáci 
museli prokázat profesní dovednosti před zástupci Hospodářské komory ČR.

Současně deset nejlepších absolventů obdrželo osvědčení -  v oborech vzdělání Cukrář 
– výroba 4 absolventi,  Kuchař - číšník 2 absolventi a Kadeřník 4 absolventi. Součástí osvěd-

13



ZPRaVoDaJ   |   Město Velká Bíteš   |   Listopad 2012

čení je i dodatek k výučnímu listu – Europass v anglickém nebo německém jazyce, který jim 
umožní snadnější profesní realizaci ve zvoleném oboru.

Udělení osvědčení předcházela přísná kritéria. absolventi museli během celého studia 
dosahovat výborných studijních výsledků (průměr do 1,50 – prospěl(a) s vyznamenáním), 
včetně závěrečné zkoušky.

Celou akci organizovala Hospodářská komora České republiky, slavnostní předání pak 
proběhlo v říjnu v Kongresovém sále HK ČR v Praze.

Čestné uznání, které naše škola obdržela, je velmi významným a současně i zavazujícím 
oceněním. Je pro nás jednak výzvou, ale i závazkem, aby výsledky v oblasti praktické pří-
pravy měly i v budoucnu vysokou úroveň.

Za vedení SoŠ Bc. Ludmila Pecinová

KULTURA

TAJEMNÝ AUTOR PŘÍDAVKU

Na prvním koncertu šestnácté sezóny 
BHP přivítalo takřka zaplněné hlediště 
Orbis trio. Tři mladí lidé, proslulí již jako 
laureáti mnoha cen. Houslistka Petra 
Vilánková, violoncellista Petr Malíšek 
a klavírista Stanislav Gallin posluchače 
potěšili nejen výběrem skladeb (Haydn, 
Brahms, Dvořák), ale elánem i citem,  
s jakým skladby interpretovali. Publi-
kum BHP má tu výhodu, že je takřka  
v bezprostředním kontaktu s hudebníky 
a už pozná, když z nich vyzařuje něco víc 
než jen profesionalita. 

Posluchače - podle pozdějších reakcí – nejvíc oslovily Dvořákovy Dumky. Také přídavek 
přinesl krásný hudební zážitek. ovšem – stal se tak trochu hádankou. Pan Gallin totiž jed-
notlivé skladby koncertu krátce a vtipně uváděl, ovšem – přídavek již nekomentoval. Pídila 
jsem se po jménu autora, abych je mohla uvést v článku, ale nikdo z oslovených nevěděl. 
ani ti, kteří se po odchodu umělců vrhli k pultíkům s dosud rozloženými notami, neuspěli. 
ozývala se jména Schubert – nebo Schumann? Paganini? Zkrátka, všichni nemohou vědět 
všechno. a tak se jeden z pořadatelů vydal do šatny za hudebníky a záhada byla vysvětlena. 
Přídavkem byla druhá věta Tria B Dur op. 11 Ludwiga van Beethovena. 

Řečeno slovy klasika – byl to poetický večer. Plný krásné hudby, radosti z toho, že jsme 
se zase po roce setkali, že nám pan Mašek doporučil návštěvu italské La Scally (s takřka 
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dobrodružným sháněním vstupenky). ani nám nevadila samoobslužná šatna nebo zvláštní 
výzdoba dámských toalet. odcházeli jsme s hlavou plnou hudby a ti zvědavější s otazníkem 
nad autorstvím přídavku. Tak tedy - teď to už víte.

Na závěr ještě pochvala pro mladé návštěvníky koncertu. Sešlo se vás hodně, vytrvejte  
a mnoho štěstí v soutěži!

Zora Krupičková

F. A. E., CO TO JE?

Houslistka Jana Vonášková-Nováková s klavíristou 
Petrem Novákem zahrají posluchačům na listopa-
dovém koncertu BHP. osvědčené sourozenecké duo 
jsme v Bíteši mohli poprvé obdivovat téměř přesně 
před dvěma lety. Jana Vonášková-Nováková u nás však 
zahraje už potřetí – premiérově jsme ji slyšeli ještě o rok 
dříve společně se Smetanovým triem, v němž s Jitkou 
Čechovou a Janem Páleníčkem vystupovala od roku 
2003 až donedávna. Vzhledem k rozrůstající se rodině 
však na jaře spolupráci přerušila a její místo v triu zau-
jal kritikou opěvovaný Jiří Vodička. 

Nástroje měli sourozenci Novákovi původně vybrané opačně – Jana měla hrát na klavír, 
Petr na housle. Své role si však vyměnili, což se později ukázalo jako osudová volba. Petr absol-
voval Konzervatoř v Plzni a pokračoval v Praze u Emila Leichnera na HaMU. Jana studium 
zahájila na Pražské konzervatoři, navázala na Royal College of Music v Londýně a završila je 
u prof. Snítila na pražské aMU. Novákovi spolu hrají už 27 let a velmi je to naplňuje. Takže si, 
jak se houslistka vyjádřila v jednom z rozhovorů, rozumí úplně beze slov, jen pohledem.

Během večera nám duo přednese Dvořákovy Romantické kusy, Brahmsovu Sonátu  
č. 1 G dur či Furianta a Skočnou z II. řady Smetanových Českých tanců. Na závěr nás čeká 
lahůdka s poněkud záhadným označením F. a. E. sonáta. Roku 1853 ji zkomponoval Robert 
Schumann se svými žáky albertem Dietrichem a Johannesem Brahmsem pro houslového 
virtuosa Josepha Joachima. Skladba je snad nejznámějším příkladem skladby psané více 
autory. Co se však ukrývá pod písmenky v názvu? Jsou zkratkou pro Joachimovo motto frei, 
aber einsam,[volný, ale sám], které houslista vytvořil překroucením z okřídleného Brahm-
sova kréda einsam, aber frei [osamělý, ale svobodný]. Noty F, a, E pak fungují jako hudební 
motiv hned ve třech ze čtyř vět sonáty. Úvodní napsal Dietrich, Intermezzo a Finale Schu-
mann, Scherzo zkomponoval Brahms. ohromující je, že Joachim hned při prvním před-
nesu poznal, kdo je autorem té které části. 

F. a. E. sonáta se jako celek neprovádí příliš často. Nenechte si ji tedy ujít. V kulturním 
domě, v úterý 6. listopadu v 19 hodin.  

Michaela Hanzelková
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Tisková zpráva 
 

Mozartovo Requiem opět na Vysočině. 
Na Vysočině a v Rakousku zazní znovu ojedinělý projekt stovky mladých hudebníků. 
 

Měsíc listopad je již tradičně věnován vzpomínkám na všechny zemřelé. Je to ale také 
čas přemýšlení o svém vlastním životě, jeho smyslu, hodnotě a konečném určení. Proti dnes 
velmi rozšířenému modernímu mýtu o krutosti smrti, nesmyslnosti utrpení a těžkém odchodu 
z tohoto dočasného života stojí zpráva radosti a naděje, založená nejen na konkrétních 
faktech racionálního uvažování, ale také na svědectví mnohých pozůstalých, kteří 
doprovázení svých blízkých prožívají jako slavnost, kdy se jejich milovaní s důvěrou 
odevzdávají do všeobjímající Boží lásky a milosrdenství. 

Toto téma se rozhodla v minulém roce uchopit a převést do hudební podoby Mozartova 
Requiem bezmála stovka mladých hudebníků z Třebíče, Telče, Náměště nad Oslavou a 
mnohých dalších míst. Výsledkem jejich důkladné a dlouhodobé přípravy byla řada koncertů 
v beznadějně naplněných kostelech Vysočiny. Z důvodu úspěchu loňských koncertů a 
především z důvodu proseb mnohých posluchačů se hudebníci rozhodli celý projekt ještě 
v letošním roce naposledy zopakovat. 

 
Mozartovo REQUIEM (KV 626) a další skladby zazní na těchto koncertech: 

 Sobota 20. října 2012, 19 hod., kostel Narození P. Marie, Přibyslavice (veřejná 
generálka) 

 Sobota 3. listopadu 2012, 18 hod., chrám Nanebevzetí P. Marie, Polná 
 Neděle 4. listopadu 2012, 15:30 hod., kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí 
 Neděle 4. listopadu 2012, 19 hod., kostel sv. Jana Křtitele, Náměšť n. Oslavou 
 Neděle 11. listopadu 2012, 15 hod., kostel sv. Prokopa, Žďár nad Sázavou 
 Neděle 11. listopadu 2012, 19 hod., kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš 
 Neděle 18. listopadu 2012, 15 hod., kostel Jména Ježíš, Telč 
 Neděle 18. listopadu 2012, 19 hod., bazilika sv. Prokopa, Třebíč 
 Neděle 25. listopadu 2012, Göttweig, Wien (v jednání) 

 
Svoje síly spojily pěvecké sbory Santini z Telče, chrámový soubor JA.S z Náměště nad 
Oslavou, pěvecký sbor Notissima z Katolického gymnázia v Třebíči a třebíčský pěvecký sbor 
Coruscante, které dohromady utvořily kompaktní šedesátičlenný smíšený pěvecký sbor. 
Orchestr Cordial spolu s Cordial string quartet tvoří třicet hudebníků nejen z kraje Vysočina, 
ale také ze vzdálenějších míst. Blok nadšených muzikantů pak uzavírají skvělí sólisté, 
sbormistr a dirigent. 

Záštitu nad celým projektem převzalo občanská sdružení Cordial musica z Náměště nad 
Oslavou. Organizační, technickou a hudební pomoc poskytuje o. s. Musica animata z 
Třebíče. Veškeré informace o tomto projektu najdete na stránkách www.santini-telc.cz. 

Vstup na všechny koncerty je dobrovolný. Hudebníci, kteří mnohé náklady hradí ze 
svých vlastních zdrojů, však doufají ve vyrovnaný rozpočet. To je možné pouze za přispění 
posluchačů a sponzorů. 

Dovolte mi, abych vás tímto pozval ke sdílení úchvatné Mozartovy hudby spolu se všemi, 
kteří ji pro vás připravili. 
 

Ing. Karel Tomek, dirigent 
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REGION PRESS FOTO 2012

Územní sdružení Syndikátu novinářů Vysočina 
uspořádalo poprvé výstavu snímků profesionálních  
i amatérských fotografů našeho kraje. 

V ÚSSN Vysočina napočítali na čtyřicet titulů ať již 
deníků s redakcí v Kraji Vysočina, týdeníků, nebo novin 
vydávaných městy našeho kraje, ale i tisku odborného. 
K seznámení co nejširší veřejnosti s tituly se vztahem 
ke Kraji Vysočina byla Územním sdružením SN nabíd-
nuta jejich vydavatelům i redakcím možnost účasti na 
této výstavě. V úterý 16. října 2012 v 15 hodin proběhla 
vernisáž výstavy REGIoN PRESS FoTo 2012. Expo-
zice byla instalována v prostorách Krajského úřadu 
Kraje Vysočina v Jihlavě. 

Této výstavy se zúčastnil i náš Zpravodaj města Velké 
Bíteše a byly uveřejněny fotografie ze Zpravodaje, které 

nafotil Ing. otto Hasoň. 
Fotografie spoluvytvářejí stránky 

novin, mají nejen estetickou, ale  
i vypovídající hodnotu, jsou dokonalé 
od profesionálů, ale i od amatérských 
fotografů a zachycují každodenní život 
ve společnosti. Dokumentují dění ve 
všech místech a koutech naší Vyso-
činy. Prostřednictvím fotografií chtělo 
toto sdružení představit množství tis-
kovin, které v kraji vycházejí. Verni-
sáže výstavy jsme se zúčastnili osobně  

a můžeme říci, že se tato výstava velmi podařila.
Výstava bude na Krajském úřadě v Jihlavě probíhat do 9. listopadu 2012. organizátoři 

přislíbili tuto výstavu pořádat pravidelně i v dalších letech. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

LISTOPADOVÁ BESEDA V MUZEU

Městské muzeum ve Velké Bíteši srdečně zve na besedu „Hong Kong a Macao“, která se 
koná v úterý 6. listopadu 2012 od 17 hodin v hlavním sále muzea na Masarykově nám. 5.

Přednáškou bude provázet Prof. RNDr. Mojmír Šob, DSc., profesor Masarykovy univer-
zity v Brně a člen Matematického ústavu akademie věd ČR, který se s hosty podělí o zážitky 
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Naše expozice na výstavě.
Foto: Silvie Kotačková

Foto: Silvie KotačkováTituly vystavujících deníků.
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z cest po těchto lokacích a nastíní nejen památky těchto míst, ale i běžný život pulzující  
v těchto končinách. Přednáška bude doplněna o obrazový materiál.

Bc. Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

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. 91: 

Ještě počátkem 15. století bývala domovní parcela součástí rohového domu čp. 90 na 
náměstí. K jejímu osamostatnění došlo před rokem 1594, kdy ji s domem držel Martin 
Perníkář. Po něm jej roku 1618 získal Martin Jablunka, který je tu připomínán ještě v roce 
1621. „Jablunkovský“ dům byl pak zmíněn roku 1648, kdy již neměl vlastníka a byl patrně 
zpustlý.

obnova domu započala 
roku 1753, kdy „Jejich Opa-
trnosti páni na místě celej 
poctivej obce prodali jsou 
grunt neb požár tak řečený 
v Hrnčířskej ulici...za sumu 
40 zlatých moravských“,  
a to Martinu Knoblovi. 
Pro něj to znamenalo, 
že „hned z gruntu stavěti 
musí“ a zmíněnou částku 
měl splácet každoročně 
po jednom zlatém. Později 
roku 1785 postoupil se svou manželkou annou dům se čtyřmi mírami rolí svému nastá-
vajícímu zeti Janu Gregorovi. Švec Gregor pak roku 1825 postoupil dům, stodolu a roli  
v hodnotě 480 zlatých svému synu Martinu Gregorovi. Mladšímu synu antonínovi tehdy 
postoupil roli pod dvě míry. a roku 1880 byl grunt v hodnotě 1120 zlatých dále připsán 
Josefu a Františce (rozené Radové) Gregorům.

Prameny: Soka Žďár n. S., f. aM Velká Bíteš, č. 11789, fol. 58, č. 11793, fol. 52, č. 11795, 
fol. 256, 257.

Jan Zduba
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Dům čp. 91 v současnosti. Foto: Jan Zduba
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BYLA KOSTELNÍ VěŽ V MINULOSTI OMÍTNUTÁ?

Rozruch, který vypukl nad vápenným nátěrem kostelní věže, vzbudil otázku: Měla 
kostelní věž kdysi omítku? Podle dostupných údajů byla věž vystavěna v první polo-
vině 14. století, později koncem 15. století nastavena pro obydlí hlásného. Právě 
tehdy na přelomu 15. a 16. století dosáhl kostel sv. Jana Křtitele svého stavebního 
vrcholu, neboť byla dokončena jeho přestavba na městskou pevnost. Další výraznou 
změnu přinesl rok 1762, kdy byl kostel i s věží zasažen požárem. Jeho následující 
obnova setřela některé pevnostní prvky a kostel včetně bání dostal přibližně dnešní 
podobu. Další stavební zásahy do věže proběhly patrně až v letech 1875–1877, kdy 
byl jejím přízemím probourán vstup do kostela. Srovnáme-li stará vyobrazení, jeví 
se, že na obou nejstarších (1643, 1728) byla kostelní věž omítnutá, a to v pískové 
barvě společně s hlavní lodí. Presbytář a hradební věž byla omítnutá světlou omít-
kou. Na dalších dvou kresbách z poloviny padesátých let 19. století je kostelní věž 
již bez omítky a hradební věž zůstala se světlou omítkou. Toto potvrzuje i nejstarší 
fotografie kostela z roku 1874. Zbytky středověké a barokní omítky na věži se prý 
dosud zachovaly.

Kdy a proč kostelní věž přišla o svou omítku? V publikovaných materiálech není 
zmínka, že by se omítka z věže někdy osekávala. Nejpravděpodobnější příčinou se tak 
jeví požár z května 1762, který omítku zřejmě natolik poškodil, že byla z věže odstra-
něna. a na novou omítku již patrně nebyly peníze. Poté si Bítešští na neomítnutou 
věž zvykli natolik, že Jan Tiray ve svých Dějinách vydaných v roce 1882 napsal, že 
„nebyla nikdy maltou ovržena, aniž bílena“ a že „celá věž zdá se jako by nedokončena 
byla a stavivem svým činí dojem sešlosti“ (str. 17 a 18). Věž nakonec zůstala neomít-
nuta přesně 250 let.

Jan Zduba

POZNÁVÁME SVŮJ REGION - JINDŘICHOV

Poloha:   Vesnice se svým katastrálním územím je nejvýše položenou  
   místní částí města Velké Bíteše, od kterého je vzdálena  
   3,5 km směrem jihozápadním. Leží na rovině, obklopena  
   ze tří čtvrtin okrajem Košíkovského lesa, pouze směrem  
   k Jestřabí je volná otevřená krajina. S Velkou Bíteší je  
   Jindřichov spojen silnicí vedoucí směrem na Pucov, která  
   kousek za vesnicí protíná hranici okresů Žďár nad Sáz.  
   a Třebíč. Ze silnice lze na okraji Pucova odbočit doprava na  
   Jasenici nebo doleva na Jinošov.
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Nadmořská výška: 535 m.n.m.  
Nejvyšší bod v okolí: 558,7 m.n.m. - u „náměšťské“ silnice (V. Bíteš – Jinošov)
Počet obyvatel:  77 (k 1. 1. 2010)

Založení – původ názvu: Náměšťský pán Karel Vilém hrabě Haugwitz založil osadu  
   J. v roce 1780 a pojmenoval ji po svém synovi Jindřichovi  
   (německy Heinrich) „Heinrichsdorf “ - Jindřichova ves.  
   Jindřichov, stejně jako nedaleký Bezděkov a Jáchymov,  
   patří k novým osadám, účelově zakládaných majiteli  
   feudálních panství pro spolehlivé zajištění pracovních sil  
   a částečně také pro zlepšení jejich svízelného života  
   v „poddanství“, v době rozvíjejícího se „osvícenství“, které 
   zdůrazňovalo přirozenou rovnost lidí oproti stavovským  
   privilegiím. Dodnes je patrný původní půdorys vesnice  
   s domky po obou stranách silnice do Pucova, tvořící  
   jedinou dlouhou ulici. Na návsi bylo postaveno  
   21 roubených domků s předzahrádkami a se štíty obrácenými  
   na náves. Ve štítu byla dvě okna z jedné větší místnosti,  
   která byla kuchyní i ložnicí současně. Do domku se  
   vcházelo síňkou, ze které vedly dveře do sklepa umístěného  
   mimo domek. Vedle vchodu byly ještě jedny dveře, jimiž  
   se vcházelo do „výměnku“. Součástí domku byl i malý chlév.  
   Později byly za domky přistavěny stodoly.
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Foto: alois KoukolaJindřichov – zákoutí na dolním okraji vesnice.
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Vývoj státní správy:  Původně byl Jindřichov společně s Jestřabím a Březkou součástí  
   obce Jasenice. V roce 1892 byly tyto tři osady  z Jasenice  
   „vyloučeny“, utvořily novou samostatnou politickou obec  
   Březka – jednu z nejmladších na Moravě, a současně byly  
   dodatečně přiděleny k Bítešskému okresu. Společná obec  
   neměla dlouhého trvání. Přispěly k tomu první poválečné  
   „obecní“ volby ve svobodném a samostatném Československu  
   v roce 1919, jejichž výsledek popisuje kronikář Jan Pospíšil jako:  
   „volební vítězství nad obcí Březka, o něž se nejvíce zasloužil  
   František Svoboda z Jestřabí“. To mělo v roce 1920 za následek  
   vznik nové samostatné politické obce Jindřichov ,,složené ze  
   dvou osad - Jindřichova a Jestřabí. Samostatnost obce v tomto  
   uspořádání přetrvala dlouhých šedesát let až do roku 1980.  
   Tehdy bylo snahou soustředit státní správu do tzv. „střediskových“ 
    obcí. V důsledku této optimalizace vznikly z Jindřichova a Jestřabí  
   dvě místní části města Velké Bíteše, z nichž každá je řízena svým  
   „osadním výborem“ v čele s jeho předsedou.
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Veřejné dětské hřiště v areálu firmy Labara. Foto: alois Koukola

Jindřichovská náves. Foto: alois Koukola
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Vývoj obecní samosprávy 

pokračování příště
alois Koukola
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

ODVÁŽNÉ HASIČKY Z OŘECHOVA-RONOVA

To, že u dobrovolných hasičů není peněz nazbyt, 
to je všeobecně známo. Netradičním způsobem se 
rozhodly na svůj koníček získat finanční prostředky 
členky soutěžního družstva SDH ořechov-Ronov 
(okr. Žďár nad Sázavou). osm odvážných slečen 
a paní odhodilo svůj stud a rozhodlo se nafotit 
nástěnný kalendář na rok 2013. Uvnitř 13ti strán-
kového kalendáře o velikosti a3 (42 x 29,7 cm) 
najdete krásné, mnohdy i dost odvážné čtyři spo-
lečné fotografie a osm fotek s jednotlivými hasič-
kami. Nutno podotknout, že tak, jak jsou na foto-
grafiích „odhalené“, je soutěžit neuvidíte. Výtěžek  
z prodeje je určen na pořízení hasičské výstroje. 
Pro zájemce o koupi je kalendář dostupný od  
15. 10. 2012. Kalendář bude dobrým vánočním dár-
kem pro každého hasiče, který využije celý násle-
dující rok. Závazné objednávky je možné zasílat na 

e-mail orechov-ronov-zeny@seznam.cz nebo na telefonním čísle 776 104 579 (formou 
SMS pro zdokumentování adresy pro případné zasílání poštou). Cena kalendáře je 250,-
Kč. odběr kalendáře je možný i osobně v ořechově-Ronově, ve Velké Bíteši nebo Velkém 
Meziříčí (vždy po předchozí domluvě).

David Dvořáček

SETKÁNÍ HASIČŮ SENIORŮ OKRSKU VELKÁ BÍTEŠ

Na stanici profesionálních a dobrovolných hasičů ve Velké Bíteši se v neděli 21. 10. 
2012 sešli zasloužilí dobrovolní hasiči a funkcionáři z okrsku Velká Bíteš při příležitosti  
140. výročí založení místního SDH. Letošní setkání začalo netradičně v městském muzeu, 
kde si všichni prohlédli velmi zajímavou výstavu „Pomoc v nouzi, naše poslání aneb Tra-
dice zavazuje“, která je připravena k výročí. Expozice připomíná v několika vitrínách vznik 
a vývoj českého dobrovolného hasičstva. Mezi exponáty nechybějí dobové fotografie, 
uniformy, přilby, sekerky, krásné hasičské medaile, někdejší i současná hasičská výzbroj  
a výstroj a mnoho dalších historických exponátů a zajímavostí vážících se k hasičské histo-
rii. Část sbírky hasičských modelů autíček. Výstava rozsahem sice malá, ale hezká. V muzeu 
přivítal hasiče-seniory kronikář a zastupitel města Velké Bíteše Ing. alois Koukola, CSc. 
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Foto: Natalija Ivanivna Kapustejová
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Výstava vyjádřila úctu a vděk všem, kteří se jakoukoliv měrou zasloužili o rozvoj dobro-
volné hasičské práce.   

Na požární stanici byla k vidění nejnovější technika, a to hasičská auta SDH Velká Bíteš 
– CaS 32 T 148, Da Renault Trafic a HZS Velká Bíteš – CaS K 27 Tatra 815 4x4. Všichni 
přítomní si mohli rovněž podrobně prohlédnout elitu mezi hasičskými vozy, a to cisterno-
vou automobilovou stříkačku CaS 20 MaN TGM 18.330 4x4 BB. Na tvářích návštěvníků 
byl patrný obdiv z nejmodernější techniky. 

Setkání začalo v zasedací místnosti, kde bylo přichystáno pro přítomné malé pohoš-
tění s kávou. Na setkání přišlo 25 dříve narozených hasičů, kteří položili základy dob-
rovolné hasičské práce a 14 pozvaných vzácných hostů. Jako hosté se tohoto setkání 
zúčastnili: starosta okresního sdružení hasičů br. Luboš Zeman; vedoucí odborné rady 
zasloužilých hasičů oR ZH a aZH při oSH ČMS Žďár nad Sázavou br. Ladislav Fajmon; 
velitel stanice Velká Bíteš ppor. Bc. Miroslav Volf, nestor dobrovolného hasičstva v kraji 
Vysočina br. Karel Herold,  člen výkonného výboru a garant okrsku Velká Bíteš br. Jiří 
Klusák, okrskový velitel br. Petr Fousek, vedoucí zasloužilých hasičů Jihomoravského 
kraje br. Ladislav Švejda, členka VV oSH Brno-venkov s. Naděžda Švejdová, předseda 
okresní kontrolní revizní rady a místopředseda Krajské kontrolní revizní rady Jiho-
moravského kraje Jindřich Mazzolini, předseda odborné rady hasičské historie oSH 
Brno-venkov Zdeněk Moural. Setkání zahájil svým proslovem člen odborné rady vnit-
roorganizační oSH Žďár nad Sázavou a starosta okrsku br. Ludvík Zavřel, který přivítal 
zúčastněné členy a představil přítomné hosty. Poděkovali členům  Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska za celoživotní práci a nezištnou pomoc při rozvoji požární ochrany. 
Někteří z účastníků jsou držiteli titulu Zasloužilý hasič, i přes svůj vysoký věk stále 
aktivně pracují v různých funkcích v hasičských sborech. Všem zúčastněným se toto 
odpoledne velmi líbilo, zavzpomínali na doby, kdy sami nesli hlavní tíhu práce ve svých 
SDH, probrali vše nové, co se událo, a s dobrou náladou se navečer rozcházeli s přáním, 
že se za rok opět sejdou. Setkání se konalo pod záštitou aktivu zasloužilých hasičů 
okresního sdružení hasičů ČMS Žďár nad Sázavou. Vedoucí aktivu ZH br. Ladislav 
Fajmon informoval přítomné o činnosti aktivu Zasloužilých hasičů v okrese Žďár nad 
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Společné foto přítomných hasičů. Foto: Silvie Kotačková
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Sázavou za období od posled-
ního setkání, které se konalo 
v minulém roce v Křižínkově. 
Přítomným jubilantům kula-
tého a polokulatého životního 
výročí bylo pogratulováno. 
Dále vedoucí aktivu ZH Ladi-
slav Fajmon vyzdvihl význam 
těchto setkání - odměna  
za dlouholetou práci u hasičů, 
výměna zkušeností a vzpomí-
nek. Se zajímavým projevem 
vystoupil například starosta 
okrsku br. Ludvík Zavřel, pří-
tomným poděkoval za celo-

životní aktivitu zasloužilých dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska, za nasazení při záchraně životů, veřejného i soukromého majetku a za při-
pravenost kdykoliv pomoci svým spoluobčanům v mimořádných a krizových situacích. 
Své zdravice přednesli i ostatní hosté. Během odpoledne byly promítány ukázky z čin-
nosti hasičů. a po dobré večeři pokračovala veselá a družná zábava až do večerních 
hodin, kdy jsme se loučili s postupně odjíždějícími hosty. Snad se jim u nás líbilo. Celé 
setkání proběhlo na vysoké úrovni a v přátelském duchu. 

David Dvořáček

Titul „Zasloužilý hasič“ se uděluje členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kteří 
se mimořádně zasloužili o rozvoj dobrovolné požární ochrany a aktivně se podíleli na rea-
lizaci jejího humánního poslání. Uděluje se zpravidla po pěti letech po udělení medaile 
„Za mimořádné zásluhy“ při dovršení 60 let věku nebo za více než 35 let členství. Výra-
zem titulu, který se předává  v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi, je medaile  
a diplom.

OSTATNÍ

VELKÁ BÍTEŠ SE STANE NOVÝM DOMOVEM PRO NěKTERÉ 
KLIENTY BÝVALÉHO SCHÖNWALDU

Pomalu a jistě se blíží konec první etapy transformace našeho zařízení Domova bez 
zámku, což obnáší plánování provozu skupinových domácností ve Velké Bíteši, Náměšti 
nad oslavou. Také nového Denního stacionáře a Sociálně-terapeutické dílny, kavárny, pro 
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Prohlídka výstavy v městském museu. Foto: Silvie Kotačková
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kterou momentálně hle-
dáme nový název.

Jako vedoucí dvou 
domků ve Velké Bíteši 
bych vám chtěla před-
stavit nové domácnosti. 
Domy jsou před dokon-
čením, každý z nich  
s kapacitou pro šest 
uživatelů. Pokoje jsou 
jednolůžkové, v každém 
domě pouze jeden 
dvoulůžkový. Prostorná 
kuchyň poslouží i jako 
jídelna a obývák se vstu-
pem do zahrady. Sou-
částí jednoho z domků 
je také terapie nabízející klientům různé umělecké a zájmové činnosti. Lidé s postižením, 
kteří se sem stěhují z Rouchovan, bydlí momentálně v mnohem větších skupinkách. osobně 
se těším na to, až se začnou zabydlovat dle svých představ. Například si mohou vybrat  
i barvu svého pokoje. Budou žít podobně jako každý z nás, doma, v přirozeném prostředí.  
Řekněte mi, kdopak z nás by chtěl bydlet s dvaceti lidmi v jedné domácnosti, i když v pokoji 
po dvou? Myslím, že nikdo. Chybí dostatek soukromí, například pokud nevlastníte svoji 
televizi, musíte se mnohdy přizpůsobit ostatním a dívat se na pořad, který vám absolutně 
nic neříká. V menší domácnosti se přece jen lépe dohodnete. Jsem přesvědčena, že si naši 
klienti rychle zvyknout na nové podmínky, které jim nabízíme.

S novým prostředím přichází i noví zaměstnanci. 13 a 14. srpna proběhla výběrová řízení 
na pozice „pracovníka v sociálních službách – přímé obslužné péče“ a „zdravotní sestru“ 
pro lokalitu Velká Bíteš. Přihlásilo se více jak šedesát zájemců. Výběrová komise, která se 
skládala z ředitelky zařízení, vedoucí služby, její zástupkyně a mé maličkosti, vybrala devět 
pracovníků do přímé obslužné péče, tři zdravotní sestry a jednoho terapeuta.  Noví pra-
covníci nastoupili již 1. září a momentálně se zaučují na ubytovně v Rouchovanech, kde žijí 
klienti, kteří se po dokončení stavby přestěhují do Velké Bíteše.  Jejich zapracování v Rou-
chovanech je záměrné. Uživatelé i pracovníci dostanou tak možnost se vzájemně seznámit, 
naučit se spolu komunikovat, spolupracovat a částečně si na sebe zvyknout. Věřím, že se 
jim to zatím daří.

Vážení občané, věřte, že se s klienty Domova bez zámku velmi těšíme do Velké Bíteše na 
nový domov. Prosíme vás o trošku shovívavosti a trpělivosti, než se zabydlíme a naučíme se 
ve městě orientovat. Děkujeme za příležitost žít mezi vámi.

Bc. Lucie Havlíková, vedoucí DoZP ve Velké Bíteši, Domov bez zámku 
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Domy jsou už skoro hotové. Foto: Bc. Lucie Havlíková
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PBS VELKÁ BÍTEŠ, A. S. – FIRMA ROKU 2012

akciová společnost První brněnské strojírny Velká 
Bíteš získala první místo v soutěži Vodafone Firma 
roku 2012 v Kraji Vysočina. Porotu zaujal letitý pří-
běh, ekonomické výsledky a posuzovala firmu podle 
oborů, ve kterých působí a mezi něž patří mimo 
jiné také energetika, ekologie a zdravotnictví, vývoj 
a výroba motorů pro malé letouny. Porota ocenila, 
že firma, která funguje nepřetržitě již od roku 1950, 
investovala do rozvoje všech divizí a zaměstnala  
za uplynulý rok třicet nových lidí. Sedmého ročníku 
soutěže, kterou vyhlašují Hospodářské noviny, se na 
Vysočině zúčastnilo zhruba 185 firem. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem současným  
i bývalým zaměstnancům, kteří přispěli a přispívají  
k rozvoji naší firmy.

Ing. Milan Macholán, generální ředitel

CO ZNAMENÁ PŘÍVLASTEK „POHOSTINNÁ“

Jaké služby jsou pro Velkou Bíteš charakteristické a nadčasové? aby mohlo být 
odpovězeno, je třeba znát současný provoz města i vnější vlivy působící na město, vše  
s výhledem do budoucna, a mít vhled do uplynulých osmi staletí trvání města. Při svém 
bádání ve zdejší historii jsem dospěl k poznání, že nejvýraznějším prvkem po celou 
dobu trvání města je dálková cesta (nyní dálnice) a na ni vázané pohostinské služby. 
Jejich právním výrazem bývalo v městském právu obsažené právo vaření piva, šenku  
i trhů. V dobách, kdy se cestovalo kočáry, sloužívala Bíteš cestujícím z Brna do Jihlavy 
k poobědvání a při cestě v opačném směru k přenocování. Rozvoj železnice význam 
takového cestování sice upozadil, avšak nástup automobilizmu vedl k návratu indivi-
duální dopravy. Dnes se jeví, že automobilová doprava má i nadále budoucnost. Nutno 
dodat, že důraz na pohostinství je zde obsažen nejen v přítomné dálkové cestě, ale též 
v zemědělském zázemí a snadném přístupu do centra. Z hlediska poznání zdejší his-
torické kuchyně je pozoruhodné, že se dochovalo z období poslední třetiny 17. století 
množství obecních účtů, ve kterých jsou podrobně zaznamenány výdaje na pohoštění 
obecních hostů. Tyto prameny se snažím zpracovat.

Pro naplnění přívlastku samozřejmě nestačí jen předpoklady, ale také jejich napl-
ňování. a skutečně jsou tyto předpoklady ve značné míře naplňovány, což dosvědčuje 
množství návštěvníků přijíždějících z Brna i z mnohem vzdálenějších míst. Cílem 
zúčastněných je nevytvářet tomu překážky. V tomto ohledu je úkolem města, aby 
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nekladlo návštěvníkům překážky při příjezdu do centra a zachovávalo si vstřícnou tvář. 
Na místních pracovitých lidech v pohostinství i v jiných oborech pak záleží, zda pod-
porují dobré jméno města především důrazem na kvalitu nabídky a tvorbu hodnot. 
Pokud jsou oba přístupy v souladu, nelze pak o pohostinném charakteru Velké Bíteše 
pochybovat. Výhody jsou zřejmé - větší počet platících návštěvníků zvyšuje odbyt, což 
umožňuje širší a v případě potravin též stále čerstvou nabídku, nemluvě o vybraných 
daních.

Jan Zduba

WEB BITESSKO.COM

Vážení přátelé,
ráda bych Vás touto cestou pozvala k návštěvě webových stránek bitessko.com, které plní 

funkci kulturně společenského informačního portálu.
Dozvíte se zde, co se nejen v Bíteši bude dít, ale i to, co už se odehrálo či právě pro-

bíhá –  aktuálně zde najdete pozvánku například na Svatomartinské posezení nebo folk-
lorní pořad „Na Bítešském jarmarku“, dozvíte se zde aktuální výsledky bítešsského ledního 
hokeje, naleznete přehled zájmových organizací a to zdaleka není vše.

 Nově máte také možnost jednotlivé články komentovat či nám zanechat příspěvek  
v návštěvní knize. 

Tyto stránky jsou nejen o Bíteši, ale především o lidech, kteří v ní žijí. Proto bych Vás 
touto cestou ráda vyzvala – piště nám!  Rádi Vaše příspěvky uveřejníme, vyslechneme si 
Vaše podněty, přání, návrhy i kritiku.  Zároveň i Vy můžete využít stránky Bitešska k pro-
pagaci Vaší události.

Jana Jelínková, správce webu www.bitessko.com, email:akce@bitessko.com

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ČLENŮ SVPS VE VELKÉ BÍTEŠI

Dne 11.-12. 10. 2012 proběhlo plenární zasedání valné hromady členů  SVPS ve 
Velké Bíteši společně s výstavou komunální techniky. Mnozí z Vás si hned pokládají 
otázku, co to vlastně SVPS je? Dovolte mi tedy, abych Vám touto cestou mohl v krát-
kosti představit toto sdružení, které v plném a přesném názvu zní „Sdružení veřejně 
prospěšných služeb“ se sídlem ve Velkém Meziříčí, sdružující organizace a odborníky 
veřejně prospěšných služeb. SVPS bylo založeno na jaře roku 1991. Mezi hlavní činnosti 
především patří přednáškové, vzdělávací, poradenské a konzultační činnosti. Podílí se 
na přípravě směrnic, podkladů, norem pro nově vznikající zákony, spolupráci s orgány 
státní správy, spolupráci s organizacemi působícími v oboru a v neposlední řadě taktéž 
spolupráci se zahraničními společnostmi. SVPS je dále rozděleno do jednotlivých sekcí, 
které svým zaměřením zpracovávají, zajišťují a provádí taková opatření, která vedou ke 
kvalitnímu a optimálnímu řešení jednotlivých problémů vyskytujících se v těchto obo-
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rech, nebo činnostech. Sekce jsou členěny na sekci ekonomicko – právní, odpadového 
hospodářství, údržby místních komunikací, čištění měst a veřejného osvětlení, sekce 
údržby veřejné zeleně a sekce zahraničních vztahů. Poslední zde zmiňovaná sekce má 
za úkol komunikovat s našimi zahraničními partnery, kterými jsou aNS – SRN; ZoVP 
– SK a aPWa – USa. Tyto organizace svým zaměřením vykonávají stejné služby pro 
obyvatele jako naše SVPS. Členská základna sdružení k dnešnímu dni čítá více jak  
113 členů, z nichž se více jak 85 zúčastnilo jednání ve Velké Bíteši. 

Jednání byli přítomni představitelé našeho města, jmenovitě Ing. Milan Vlček, dále 
pak zástupci partnerského sdružení aPWa a ZoVP, zástupci společnosti EKoKoM, 
Svazu města a obcí ČR, zástupci tisku a pozvaní hosté. Jak již bylo řečeno na začátku, 
součástí jednání byla také výstava a prezentace techniky, používané především v komu-
nální sféře, které se zúčastnilo více jak 30 firem. Závěrem této malé prezentace sdružení 
SVPS a plenárního zasedání bych především velice rád poděkoval generálnímu spon-
zorovi  tohoto  setkání, a to firmě HESTI GRoUP a NTC s.r.o., dále pak městu Velká 
Bíteš, ICKK  města Velká Bíteš, panu Jiřímu Raušovi, Jeřábkově pekárně, Řeznictví  
a uzenářství Milan Sláma  a všem těm, kteří se podíleli na perfektní a z mého pohledu 
velice zdařilé akci, která svým rozsahem byla pro město Velká Bíteš zároveň i prestižní 
záležitostí.

Ing. Pavel Gaizura, jednatel společnosti

POZVÁNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVU

Jako každý rok, tak i letos chystáme pro Vás PŘEDVÁNoČNÍ PRoDEJNÍ VÝSTaVU 
překrásných výrobků zručných lidiček.

Můžete si nakoupit drobnosti i docela hodnotné dárky pro své blízké a děti. Všechno je 
česká výroba.

Háčkované i korálkové ozdoby, šperky, paličkování, výšivky, obrazy a obrázky  
i hračky, tašky i ponožky, dřevěné výrobky, patchworkové polštáře, deky, peněženky  
a hračky, drobnosti na výzdobu bytu, adventní věnce a ozdoby na vánoční stůl, košíky  
a suchá vazba. a protože bude před Mikulášem, bude k mání spousta perníčků, malých, 
velkých, chaloupky, betlémy, a všechny úžasně voňavé. Svoje výrobky prezentují i oby-
vatelé z Domova důchodců ve Velké Bíteši a děti z dětského domova v Březejci, kteří 
přímo pracují na výstavě.

V loňském roce vystavovalo 32 zájemců. opravdu stojí za to najít si chvilku a jít se 
nadechnout atmosféry přicházejících Vánoc, než začneme finišovat. 

Své výrobky můžete přinést ve čtvrtek 22. listopadu od 9.00 do 11.00 hodin a od 
15.00 do 18.00 hodin na Klub kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.

Výstava bude otevřena od soboty 24. listopadu do neděle 2. prosince každý den od 
9.00 do 17.00 hodin. V pondělí 3. prosince od 9.00 do 13.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu
Eva Svobodová, Svaz postižených civilizačními chorobami 
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VÁCLAV MALÝ VE VELKÉ BÍTEŠI: ZOUFALÁ POLITICKÁ 
SITUACE NÁS VYBÍZÍ K VěTŠÍ ANGAŽOVANOSTI

V neděli 21. října 2012 zavítal do Velké 
Bíteše biskup Václav Malý, známý disident  
a jedna z ústředních postav listopadových 
událostí v roce 1989. Ve své přednášce na 
téma vztahu křesťanství a politiky zmínil pře-
devším skutečnost, že společenská angažova-
nost křesťanů je součástí jejich služby světu. 
„Vzdychání nad tím, jak je současná situace 
zlá, a člověk by se neměl umazat politikou, 
je rezignací, která k ničemu dobrému nevede  
a v konečném důsledku přenechává prostor 
silám zla. Ty se pokouší uplatnit všude tam, 
kde je jim přenechán volný prostor,“ uvádí 
Václav Malý. Podle něj je člověk tvor spole-
čenský a politická angažovanost je jednou  
z dimenzí, které je nutno rozvíjet. 

„Nelze si budovat vlastní svět a vlastní štěstí bez ohledu na druhé. Současná zoufalá 
politická situace nás vybízí naopak k větší angažovanosti k vnesení křesťanských zásad do 
každodenního společenského života,“ vybídl velkobítešské publikum k aktivitě pražský svě-
tící biskup. V následující diskusi se také vyjádřil k tématu účasti žen v politice a k jejich spo-
lečenské angažovanosti. občané kladli otázky, na které Václav Malý přesvědčivě odpovídal.  
organizátor přednášky Tomáš Lajkep z bítešské Kolpingovy rodiny shrnuje její poselství 
krátce: „Politika je prostor k šíření radostné zvěsti evangelia a nemá být přenechána jako 
volné pole působnosti těm, kteří ji vidí jako zdroj osobních zisků.“

Václav Malý se narodil 21. září 1950 v Praze. V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 
1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V době sametové revoluce 
se stal mluvčím občanského fóra a 3. prosince 1996 světícím biskupem pražským.

Mgr. Ladislav Koubek, radní pro kulturu města Velká Bíteš

SPORT

REKAPITULACE TC MěSTA VELKÁ BÍTEŠ 2012

Je podzim a tenisová sezóna 2012 skončila. Ukončili jsme třetí rok, kdy nehrajeme ve 
Velké Bíteši, ale na dvorcích ve Vlkově, a výsledky našich dvou týmů opět nejsou špatné. 
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Letos poprvé v naši 11leté 
historii jsme netrénovali 
(či nehrála pod naši hla-
vičkou) mládež. Důvod 
– náš klub nemá zázemí 
pro trénování mládeže  
a nechal to na jiných. 

V soutěžích TC měl dvě 
družstva. Tým mužů „a“ 
ve složení Marek Michal, 
Karásek Pavel, Geisselrei-
ter Ivan, Bajer Luboš byl 
základem týmu, který hrál 
okresní přebor a obsadil 
třetí místo z osmi účast-
níků. Družstvo mužů „B“  
ve složení Geisselreiter 
aleš, Marek Vladimír, 
Marek Martin, Dvořák 
Milan,  Prešer Jiří, Stejs-
kal Petr, Dolníček David, 
Batelka Jakub hráli 

okresní soutěž a obhájili loňskou postupovou druhou příčku, taktéž z osmi startujících. 
Potěšující pro nás je, že za nás chtějí nastoupit i bývalí naši žáci, pokud jim naše zápasy 
nebudou kolidovat s jejich. 

Závěr léta patřil „každoročnímu turnaji Městský přebor“, a to již 24. ročníku. Bohužel 
letos se ho zúčastnilo jen 15 hráčů (některá družstva dohrávala svá odložená utkání), 
ale kvalitou nezůstal za předešlými. Za krásného tenisového počasí se hrál dva dny na 
kurtech ve Vlkově a z části v Nových Sadech, za což jejich TK děkujeme. Vítězem ve 
dvouhře se stal Dohnal Jiří z Velkého Meziříčí. Ve finále se utkal s Ivanem Geisselreite-
rem, který měl finálovou premiéru ve dvouhře. Bohužel pro náš klub Ivan těžkou situaci 
nezvládl a putovní pohár na rok 2012 putuje do Velkého Meziříčí. Ve čtyřhře nečekaně, 
ale zaslouženě zvítězil narychlo postavený pár Marek Michal-Bradáč Karel ml.(Velké 
Meziříčí), který ve finále po napínavém boji porazil loňské vítěze Dohnal J.-Bradáč K.st. 
5:7,7:6,7:5. Díky městu Velká Bíteš a  firmám Uzenářství Sláma, Turbo car s.r.o., Sport-
bar Klíma,  PBS Velká Bíteš a.s., Restaurace Rauš, oS KoVo PBS Velká Bíteš, Jeřábkova 
pekárna, s.o. Karásek Pavel a s.o. Marek Vladimír můžeme těm nejlepším každoročně 
věnovat nějakou pozornost. TC děkuje a přeje jim jen to dobré. 

Naši nejlepší hráči (Marek Mich. Karásek P. Geisselreiter I., Dvořák M.) se prosadili 
i na tradičním turnaji v Nových Sadech, kde získali titul ve čtyřhře (Karásek P.-Geissel-
reiter I.) a dvě druhá místa (Marek Mich.-dvouhra, Dvořák M.-Marek Mich.-čtyřhra). 
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Nejlepší čtyři ve dvouhře zleva : 3. Karásek P.+ Marek Mich., 1. Dohnal J., 
2. Geisselreiter I.  Foto:Vl. Marek
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V plánu bylo zahrát si i turnaj 13. 10. 2012 na kurtech ve Velké Bíteši, který pořádal  
TC Matador a na který nás místním rozhlasem všechny zval. Naše účast ale nebyla vítána. 
Na závěr roku plánuje oddíl uspořádat 2. ročník halového turnaje ve čtyřhře pro maxi-
málně 8 dvojic. Další informace budou včas na www.tcvelkabites.webnode.cz.

Nyní, kdy tyto řádky čtete, jsou kurty již zazimovány a čekají tak jako my na teplé 
květnové dny roku 2013, aby nám všem mohly poskytnout radost z každého úderu do 
„tenisáku“.

za TC města Velká Bíteš Vladimír Marek
Výsledky družstev TC Velká Bíteš.

KROK SEM, KROK TAM

– to vše podkreslené hud-
bou. Tak tomu bylo při akci 
13. 10. „Cvičte s námi“, která 
proběhla ve sportovní hale  
TJ Spartak. Pod vedením 
lektorek Terky Mejzlíkové  
a Hanky Karmazínové měly 
ženy možnost si protáhnout 
svá těla a zpříjemnit si sobotní 
dopoledne. V jedno a půl 
hodinovém bloku se vystří-
daly prvky Dance aerobiku, 
Bodyformu a posilování.

Při cvičení Dance aerobiku se tělo zahřeje, jeho hlavní stránkou je zlepšení celkové 
fyzické kondice, tvarování a zpevnění svalů, samozřejmě i spalování tuků.
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Muži „A“ Muži „B“

6.5. TK Nové Sady – TC Velká Bíteš „a“

13.5. TC Velká Bíteš „a“ -  Sokol Radostín n. 0. 

27.5. TK Bystřice n.P.“B“ - TC Velká Bíteš „a“

3.6. TC Velká Bíteš „a“ - TJ Nové Město „B“

17.6. Sp.Velké Meziřičí „a“ - TC Velká Bíteš „a“

 2.9. TC Velká Bíteš „a“ - Jiskra Vír

9.9. TC Velká Bíteš „a“ - TJ Nové Město „C“

0:4

0:4

1:3

2:2 P 

2:2 V 

4:0 

1:3

6.5. TC Velká Bíteš „B“ - TJ Štěpánovice

13.5. Sokol Deblín - TC Velká Bíteš „B“

27.5. TC Velká Bíteš „B“ - Spartak Velké 
Mez.“B“
3.6. TC Matador V. Bíteš „B“ - TC Velká 
Bíteš „B“ 
17.6. TC Velká Bíteš „B“ - TC Matador  
V. Bíteš „a“  
2.9. TK Nové Sady „B“ - TC Velká Bíteš“B“

9.9. TK Nové Sady „C“ - TC Velká Bíteš „B“

3:1

2:2 P

3:1 

0:4

4:0 

2:2V

1:3

Foto: otto Hasoň
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U Bodyformu je cvičení aerobního charakteru, obsahuje jednoduché choreografie,  
v první polovině zahřátí, v další posilování ve stoje, zaměřené na tvarování všech svalových 
partií. Ke cvičení se využívá gumičky, činky a míčky.

U posilování je cílem zlepšit kontrolu nad svým tělem, posílit je a zvýšit jeho ohebnost. 
Toto cvičení patří k nejvyhledávanějším. Při tónech hudby se tělo uvolní a cvičenky se odre-
agují od běžných denních starostí. K tomu přidat dobrou pohodu a zjistíte, že doba strávená 
ve sportovní hale byla příjemná, což mi potvrdily účastnice sobotní akce.

Tak nashledanou při příští akci, která je naplánovaná na duben 2013. Termín bude uve-
řejněn na plakátech a našich webových stránkách www.tjsp.cz.

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou ještě jednou poděkovala Terce a Hance za per-
fektní vedení cvičení.

Hana Holíková

SOUHRNY USNESENÍ

DOPLNěNÍ SOUHRNU USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MěSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 24/12 KONANÉ DNE 10. ZÁŘÍ 2012 

• 24/24/12/RM – rozhoduje pověřit Ing. Pavla Gaizuru a Jaroslava Krupičku k výkonu lesní stráže  
v lesích města Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 20. 9. 2012
• 25/24/12/RM – souhlasí s konáním tradičního poděkování za motorkářskou sezónu na Masarykově 
náměstí dne 30.09.2012 dle žádosti Římskokatolické farnosti Velká Bíteš č.j. MÚVB/5469/12.
odpovědnost: rada města termín: 15. 9. 2011
• 26/24/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč osadnímu výboru 
Březka na opravu dvou křížků a jejich vysvěcení.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2012
• 27/24/12/RM – doporučuje ZM poskytnout dotaci ve výši 55.000 Kč TJ Spartak na nákup tatami 
(žíněnky pro úpolové sporty) pro oddíl mládeže juda.
odpovědnost: odbor finanční termín: 24. 9. 2012
• 28/24/12/RM - revokuje usnesení Rady města Velká Bíteš č. 28/20/12/RM ze dne 09.07.2012 
tak, že rozhoduje nezveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc.č.  1339/12 – orná půda  
v k.ú. Velká Bíteš. 
odpovědnost: majetkový termín: 11. 9. 2012
• 29/24/12/RM – rozhoduje zpracovat koncepci technické infrastruktury v lokalitě pod ZŠ Sadová.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2012
• 30/24/12/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů 
se společností FIN-servis, a.s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČ 26439573.
odpovědnost: místostarosta termín: 30. 9. 2012

34



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MěSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 25/12 KONANÉ DNE 24. ZÁŘÍ 2012 

• 2/25/12/RM – souhlasí s přijetím účelově určených darů Základní školou Velká Bíteš, příspěvková 
organizace dle žádosti č. j. MÚVB/5759/12. 
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31. 12. 2012
• 3/25/12/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 4/2012 ze dne 19. 9. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 24. 9. 2012
• 4/25/12/RM - doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 27. 6. 2012  
o poskytnutí dotace SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – Masarykovo náměstí – rekonstrukce 
kanalizace stoka E-1“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 9. 2012
• 5/25/12/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu města Velká Bíteš roku 2012  
dle rozpočtového opatření města č. 9/2012. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 10. 2012
• 6/25/12/RM – rozhoduje vybudovat zpomalovací prah na místní komunikaci v obci Březka.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012
• 7/25/12/RM – souhlasí s parkováním služebního vozidla Škoda Fabia dle žádosti Střední odborné 
školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, č.j. MÚVB/5516/12. 
odpovědnost: ředitel SoŠ termín: průběžně
• 8/25/12/RM – schvaluje účetní odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku na rok 2012 
dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 12. 2012
• 9/25/12/RM – doporučuje ZM navýšit rozpočet Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, 
příspěvková organizace v rámci rozpočtového opatření č. 9/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 10. 2012
• 10/25/12/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1. až 9. měsíc roků 2010, 2011a 2012. 
odpovědnost: rada města termín: 24. 9. 2012
• 11/25/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.378 Kč Tenisovému clubu 
města Velká Bíteš na poháry pro nejlepší hráče tenisového turnaje „24. ročník Městský přebor Velká 
Bíteš 2012“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2012
• 12/25/12/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2012 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká 
Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31. 12. 2012
• 13/25/12/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2012 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, 
Tišnovská 116, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 12. 2012
• 14/25/12/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2012 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková 
organizace.
odpovědnost: ředitel termín: 31. 12. 2012
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• 15/25/12/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku parc. č. 526 – orná 
půda o výměře 186 m2 a pozemku parc. č. 524/1 půda o výměře 873 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš  
a současně  doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 524/1 – orná 
půda v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 10. 2012
• 16/25/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směnit pozemek parc. č. 1339/13 – zastavěná plocha  
o výměře 6 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 10. 2012
• 17/25/12/RM – rozhoduje revokovat záměr prodat část pozemku parc. č. 1344/1 a rozhoduje 
zveřejnit záměr směnit část pozemku parc. č. 1344/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 13 m2  
v k. ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 10. 2012
• 18/25/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směnit část pozemku parc. č. 528 – ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře cca 27 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 10. 2012
• 19/25/12/RM – rozhoduje souhlasit s podnájmem části nebytových prostor č. 103 v budově 
Masarykovo nám. č. p. 7 ve Velké Bíteši dle žádosti Cestovní kanceláře - REKo - aleš Kotačka.
odpovědnost: starosta termín: 15. 10. 2012
• 20/25/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „III/3791 Velká Bíteš 
– Vlkovská – 2. etapa“ se zhotovitelem M – SILNICE, a.s., IČ: 42196868, kterým se rozšiřuje předmět 
plnění a navyšuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 10. 2012
• 21/25/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na vydání  
CD odyssea.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2012
• 22/25/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 24/12 ze dne 10. 9. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 24. 9. 2012
• 23/25/12/RM – souhlasí s přijetím finančních darů Informačním centrem a Klubem kultury Města 
Velké Bíteše, příspěvková organizace dle žádosti č. j. MÚVB/5725/12. 
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 30. 9. 2012
• 24/25/12/RM – ukládá řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková 
organizace předložit radě města plán činnosti na rok 2013 včetně rozpočtu a jeho porovnání s rokem 
2012 (včetně mzdových nákladů).
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 30. 9. 2012
• 25/25/12/RM – bere na vědomí stížnost na nadměrný hluk a pověřuje pana starostu zpracováním 
odpovědi na tuto stížnost.
odpovědnost: starosta termín: 20. 10. 2012
• 26/25/12/RM – bere na vědomí stížnost na vedoucího odboru výstavby a životního prostředí  
a ukládá vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí předložit radě města písemné stanovisko 
ke stížnosti do 8. 10. 2012.
odpovědnost: starosta termín: 25. 9. 2012
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• 27/25/12/RM - bere na vědomí podání nazvané „Nepovolené zemědělské podnikání v zázemí 
nemovitosti „Hotel Jelínek“ /dle ÚPD v jádrové ploše bydlení středu města a MPZ/ ve Velké Bíteši“  
a ukládá vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí předložit radě města písemné stanovisko 
k podání do 8. 10. 2012.
odpovědnost: starosta termín: 8. 10. 2012
• 28/25/12/RM – bere na vědomí písemnou rezignaci Ing. Evy Zavadilové na funkci členky Rady 
města Velká Bíteš ke dni 30. 9. 2012 a vyslovuje poděkování Ing. Evě Zavadilové za vykonanou práci 
v této funkci.
odpovědnost: rada města termín: 8. 10. 2012
• 30/25/12/RM – vyslovuje poděkování členům dozorčí rady společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o. 
za vykonanou práci v dozorčí radě.
odpovědnost: místostarosta termín: 27. 9. 2012
• 31/25/12/RM – ukládá řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková 
organizace předložit radě města Kodex radničního periodika.
odpovědnost:  ředitel ICKK termín:  8. 10. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MěSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 18/12 KONANÉHO DNE 24. ZÁŘÍ 2012 

• 1/18/12/ZM: určuje ověřovateli zápisu MUDr. Svatopluka Horka a Mgr. aleše Koubka.
• 3/18/12/ZM: rozhoduje uzavřít se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice Smlouvu o finanční 
spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „Vodovod v Ludvíkově u Velké Bíteše“ v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 10. 2012
• 4/18/12/ZM: bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 8. 2012 a rozpočtová opatření  
č. 5/2012, č. 6/2012 a č. 7/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 24. 9. 2012
• 5/18/12/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města Velká Bíteš roku 2012 dle rozpočtového opatření 
města č. 8/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 24. 9. 2012
• 6/18/12/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. podíly na pozemcích v obci a k. ú. Velká Bíteš uvedených  
v přiložené tabulce č.1 o vlastnictví města Velká Bíteš za dohodnutou kupní cenu, dále úplatně nabýt id. 
podíly na pozemcích v obci a k. ú. Velká Bíteš uvedených v přiložené tabulce č. 1 do vlastnictví města Velká 
Bíteš za dohodnutou kupní cenu, dále úplatně nabýt id. podíly ve výši 1/4 na pozemcích v obci a k. ú. Velká 
Bíteš uvedených v přiložené tabulce č. 2 do vlastnictví města Velká Bíteš z majetku TJ Spartak Velká Bíteš 
za cenu dohodou s tím, že návrh kupní smlouvy včetně ceny bude předložen k samostatnému schválení 
zastupitelstvu města, dále úplatně nabýt id. podíly ve výši 1/16 na pozemcích v obci a k. ú. Velká Bíteš 
uvedených v přiložené tabulce č. 2 do vlastnictví města Velká Bíteš za odhadní cenu, která byla stanovena 
znaleckým posudkem a dále úplatně nabýt id. podíly ve výši 3/16 a 1/12 na pozemcích v obci a k. ú. Velká 
Bíteš uvedených v přiložené tabulce č. 2 do vlastnictví města Velká Bíteš za odhadní cenu, která byla 
stanovena znaleckým posudkem. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 10. 2012
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• 7/18/12/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 544/6 – ostatní plocha, zeleň o výměře 
127 m2 v k.ú. Velká Bíteš Bíteš z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 180 00 Praha 2 – Nové Město. Náklady spojené s vkladem KS do 
KN uhradí nabyvatel.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 10. 2012
• 8/18/12/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek parc. č. 313/4 v obci Velká Bíteš a k. ú. Jindřichov  
u Velké Bíteše do vlastnictví města Velká Bíteš z majetku ČR, se kterým mají právo hospodařit Lesy 
ČR, se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 za kupní cenu 4.856 Kč. Náklady spojené 
s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2012
• 9/18/12/ZM: rozhoduje úplatně převést budovu skladu č. p. 268 na pozemku parc. č. 2101 včetně 
pozemku parc. č. 2101 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2 v obci a k. ú. Velká Bíteš s tím, 
že náklady spojené s vkladem do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012
• 10/18/12/ZM: rozhoduje uzavřít s Římskokatolickou farností Velká Bíteš smlouvu o poskytnutí 
dotace v celkové výši 660 tis. Kč na opravu věže kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši v rámci 
Programu regenerace MPR a MPZ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2012
• 11/18/12/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o spolupráci v předloženém znění mezi městem Velká 
Bíteš a společností B-BIo, s.r.o.
odpovědnost: starosta termín: 30. 11. 2012
• 12/18/12/ZM: navrhuje jmenovat členem dozorčí rady obchodní společnosti Technické 
služby Velká Bíteš spol. s r.o. zástupce z oboru lesního hospodářství, a to Ing. Tomáše Pelána  
a Ing. Bohumila Hejtmánka.
odpovědnost: rada města termín: 8. 10. 2012

Prodám RD 6+2 ve Velké Bíteši o CP 781m2, IDS, vhodné pro rodinu s dětmi nebo jako 
investice. Cena: 2 862 000,-. Kontakt: 773 296 464.

Velmi levně pronajmu štítovou zeď chalupy a plot předzahrádky pro umístění jakékoliv 
reklamy v obci Křoví, jedná se o viditelné místo vedle hlavní silnice přímo u zastávky  
autobusu. Fotodokumentaci a bližší info poskytnu - martina.rackova@gmail.com 
tel: 734 739 633. 

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 prosinec 2012: 14. listopadu 2012. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Jiří Košťál – Jinošov 83 
PRODEJ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ ELAN 

LYŽAŘSKÝ SERVIS 
PŮJČOVNA

NOVĚ PŮJČOVNA A PRODEJ BĚŽKAŘSKÉHO VYBAVENÍ 

PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ

montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace 
Pátek 15.00 – 19.00    Sobota 10.00 – 18.00    Neděle 10.00 – 16.00 

Zakázky na počkání nebo dle dohody.                 Tel.: 604 989 095 www.skikostal.cz 

Léčitelka a terapeutka Bc. Hana Antonínová ve spolupráci  
s Tomášem Pokorným vás srdečně zve na 

přednášku s tématem ZÁKON ROVNOVÁHY

 z cyklu ZÁKONY STVOŘENÍ A ORIENTACE V NICH.

Diskutované otázky:
        Zdraví jako ukazatel rovnováhy - Příčina nemocí - Jak se stát sám sobě  

lékařem

Přednáška se koná v sobotu 17. listopadu 2012 od 14 hodin
ve Výstavní síni Klubu kultury v 1. patře,  

Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Vstupné: 250,- Kč

Pořadatel:  Tomáš Pokorný, tel. 774 571 575, IČ 68760671
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So 10. listopadu v 17.30 
Sraz u sokolovny ve V. Bíteši • Průvod s lucernami •  

Sv. Martin na bílém koni • Písničky • Ohňostroj 
Vstupné dobrovolné je určeno na ohňostroj •  

Zve Kolpingova rodina a Mateřské centrum Bítešáček 
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    Prodej domu v centru Velké Bíteše

vhodný k bydlení i ke komerním úelm 

1.998.500,-K 
 

 

 

 

 

 

 
          773 500 753           
 

Dvougeneraní dm 5+1 s garáží po ástené rekonstrukci, ul. Lánice. 

UP 230 m2, ZP 185 m2, pozemek 328 m2. 

Velmi prostorný dm vhodný i k pebudování na kanceláe. 

Palivové�døíví
Dub,�buk,�habr

Cena:�990�Kè�za�sypaný
prostorový�metr�naštípaného�døeva

Doprava�multikárou�-�10�Kè�/�km

Jedna�multikára�doveze�3�metry�døeva

Cena�jedné�multikáry�do�Velké�Bíteše�3�070�Kè

z�Pøibyslavic

Objednávky�po�celý�den�i�v�So�a�Ne�:��603�822�755
email:��dubovepoleno@seznam.cz
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VETERINÁRNÍ ORDINACE 

MVDr. Viktor Dvořák 
Tyršova 648, VELKÁ BÍTEŠ 

 
Preventivní, diagnostická a léčebná činnost 

( vakcinace, chirurgické zákroky, čipování, gyneko-
logie a porodnictví, poradenství v chovu a výživě) 

* 
Prodej kvalitních granulovaných krmiv 

( Calibra, K9, Nutrican, atd.) za výhodné ceny 
* 

Pohotovostní služba NONSTOP 

Provozní doba: pondělí – pátek 14.00 – 18.00

+ o víkendu ordinace Tišnov, Brněnská ul. 159, tel. 549 41 21 81 
Sobota 9.00 – 11.00 

Neděle 16.00 – 18.00 

Kontakt : 604 41 44 59 
Pohotovost 732 76 16 81 
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Tyršova

U stadionu

Valy

Vlkovská

Za Loukama

Za Potokem

Za Školou

Zmola

Bezděkov

Březka

Holubí Zhoř

Jáchymov

Jestřabí

Jindřichov

Košíkov

Ludvíkov

V případě nepříznivého počasí nebo poruchy stroje můžou být jednotlivé práce přesunuty max. o 2 týdny.
Plochy a místa zde neuvedená mohou být oštřena či jinak upravena v závislosti na požadavcích města
nebo požadavcích občanů , nebo v závislosti na klimatických podmínkách.

         - sečení, sběr listí          - strojní zametání

        - chemické ošetření          - ruční zametání

Ulice, místní část                                             Týden
44 45 46 47 48

29.10 - 2.11 5.11 - 9.11 12.11 - 16.11 19.11 - 23.11 26.11 - 30.11

Družstevní

Hrnčířská

Hybešova

Chobůtky

Jihlavská

Karlov

Kostelní

Kozí

Kpt. Jaroše

Lánice

Lipová

Malá Strana

Masarykovo nám.

Návrší

Nová Čtvrť

Pod Hradbami

Pod Spravedlností

Růžová

Sadová

Strmá

Tišnovská

PLÁN ÚDRŽBY PRO 44 AŽ 48 TÝDEN
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ZÁMĚR MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
PRODAT NEMOVITÝ MAJETEK  

 
č.j. MÚVB/6409/12/MAJ/HEJ 25.10.2012 

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01  Velká Bíteš 
 

z v e ř e j ň u j e 

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a usnesením Rady města Velká Bíteš č.19/27/12/RM 
ze dne 22.10.2012 záměr úplatně převést nemovitosti ve vlastnictví města Velká 
Bíteš, a to: 

- bytovou jednotku č. 1 (2+1) ve 1. NP bytového domu, U Stadionu čp. 275, 
Velká Bíteš o celkové podlahové ploše 50,5 m

2
 

- spoluvlastnický podíl o velikosti  id. 83/1000 na společných částech domu  
- spoluvlastnický podíl o velikosti id.83/1000 na zastavěném pozemku  

parc.č. 794 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m
2  

 (dále jen bytová jednotka č. 275/1).   
Byt  sestává  z kuchyně o výměře 13,9 m2, z pokoje o výměře 14,5 m2, z pokoje  
o výměře 13,6 m2, z předsíně o výměře 2,5 m2, z koupelny a WC o výměře 4,5  m2  
a z balkonu o výměře 1,5m2.  K  bytu náleží sklep o výměře 7,3 m2. 
Nabídky  budou  předloženy  v  uzavřených obálkách označených „prodej bytu  
č. 275/1, neotvírat“. 
Místo  pro  podání   nabídek:  Městský  úřad   Velká   Bíteš,  Masarykovo   nám.   87, 
595 01   Velká   Bíteš,  podatelna   tel.  566502522, lhůta  pro podání  nabídek  končí  
ve 12,00 hodin dne  10.12. 2012.  
Náležitosti nabídky: 

1. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu popř. 
doručovací adresa, tel. spojení v případě zájemce(ů), kterým bude 
fyzická osoba popř. název, sídlo, identifikační číslo, tel. spojení, jméno  
a příjmení  oprávněného zástupce v případě zájemce, kterým bude 
právnická osoba  

2. nabízená kupní cena za bytovou jednotku č. 275/1 s tím, že minimální 
nabídková cena je stanovena ve výši 750.000 Kč. 

3. podpis(y) zájemce(ů) popř. oprávněného zástupce  
 
Zájemci se mohou k uvedenému záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 15 dnů 
ode dne zveřejnění na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, Velká 
Bíteš. 
Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo odstoupit od záměru prodeje uvedené bytové 
jednotky. 
 
Ing. Milan Vlček 
starosta  
 

 






