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NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU 
 

Velká Bíteš, sobota 30. listopadu 2013 
 
 

 
 

Foto Silva Smutná, 2012 
 
XII. ročník folklorního pořadu v Kulturním domě ve Velké Bíteši.  

Lidové písně, tance, hry a zvyky z Podhorácka i Horácka.  
Účinkuje národopisný soubor Bítešan,  

Bítešánek, Sluníčko a Poškoláci. 
Začátek v 15 hodin.  

 
Předprodej vstupenek od 4. listopadu 2013 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. 
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SLOVO Z RADNICE

Vážení spoluobčané,
stavební práce na investičních akcích města,  zahájené 

v minulých dvou měsících, pokračují dle svého harmono-
gramu i v závěru roku. Na akci „Rekonstrukci Masarykova 
náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ jsou to práce na 
přeložkách inženýrských sítí a podzemních technologic-
kých šachtách obou kašen a nově zřizovaném vodním prvku 
terminálu – vodních výtryscích. Svoji stavební činnost na 
náměstí zahájila rovněž společnosti E.ON se svojí obnovou 
elektrické sítě a ITSELF s plánovanou trasou krajské optické 
sítě ROWANET. Společnost TELEFÓNICA přesunula práce 
s přeložkami a zabezpečením stávajících telefonních tras  
v prostoru stavby až na příští rok. Restaurátoři kašen souběžně dokončují sesazení a kom-
pletaci obou historických kašen. Dodavatelem stavby bylo potvrzeno, že v případě přízni-
vého počasí je nad rámec původně plánovaných přeložek sítí připraven provést chodník na 
horní straně náměstí ve své definitivní podobě. Jak jsem uvedl již minulý měsíc, urychlení 
zadláždění těchto ploch by pomohlo při průchodu tímto úsekem, zejména při dalších pra-
cích na jaře. I přes doposud poměrně solidní organizaci výstavby dochází postupem staveb-
ních prací, zejména na horní straně náměstí, během části dne k omezování pohybu pěších  
a parkování osobních automobilů. Díky toleranci a pochopení Vás - obyvatel města jsou 
však tyto situace úspěšně zvládány.

V minulém měsíci byla dokončována administrace zateplení hlavního objektu SOŠ Jana 
Tiraye na Tyršově ulici. Nová fasáda objektu včetně nového označení střední školy se velmi 
citelně začlenila do okolní zástavby. Střední školu však čeká v příštím roce ještě jedna etapa 
stavebních prací, a to realizace půdní vestavby vedlejšího objektu. Díky ní bude moci být 
přemístěno pracoviště praktického vyučování školy z Lánic do objektu na Tyršové ulici. Práce 
jsou plánovány tak, aby celý přesun uvedeného pracoviště byl dokončen do září 2014.

Do svého závěru směřuje oprava opěrné zdi, kterou na výjezdu z Masarykova náměstí 
do Lánic realizuje Správa a údržba silnic včetně renovace přilehlého městského schodiště. 
Dokončení prací bylo posunuto na polovinu listopadu. Na svém konci je rovněž realizace 
světelně řízeného přechodu s poptávkou doplněného zpomalovacími dynamickými sema-
fory pro oba jízdní směry v Lánicích v místě příchodu k objektu nové mateřské školky. Tento 
přechod je jedním z řady opatření, která jsou vedením radnice systematicky realizována pro 
zvýšení bezpečnosti občanů. Dalšími kroky budou například realizace obdobného světelně 
řízeného přechodu na ulici Jihlavské v prostoru stávajícího přechodu v blízkosti křižovatky  
s ulicí Rajhradská nebo osazení dalších měřičů rychlosti při příjezdu do města v příštím roce. 
Rovněž aktivní účast města při projednávání záměru opravy a rekonstrukce státní komuni-
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kace I/37 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a to ve 3 etapách v rozsahu ulice Lánice (předpo-
klad realizace 2016), Jihlavská – úsek Za Loukama (předpoklad realizace 2014) a kpt. Jaroše 
(předpoklad realizace 2015), přispěje k lepší organizaci dopravy na této tranzitní silnici uvnitř 
města. Termíny realizace byly upřesněny vzhledem ke koordinaci akce se záměry města na 
opravu a dobudování chodníků a inženýrských sítí v trase silnice I/37. I tato akce se bezesporu 
dotkne části obyvatel a podnikatelů ve městě. Po všech uskutečněných jednáních jsem však 
přesvědčen, že připravovaná organizace výstavby akce v maximální míře bere v úvahu jejich 
přání a potřeby. Na druhé straně, dopravní stavba tohoto rozsahu vyžaduje i od občanů objek-
tivní pochopení technologických potřeb pro její realizaci. V tomto případě tak bude nutné 
společně zcela jistě řešit a minimalizovat jak problematiku přístupu a příjezdu k jednotlivým 
nemovitostem na budoucím staveništi, tak případné objezdy ucelených úseků (etap) stavby 
během vlastního provádění stavebních prací.

Ing. Milan Vlček, starosta města 

ZVEME VÁS

Každou středu v měsíci listopadu 2013 od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně

Od 29. října do 8. listopadu 2013 po – pá 8.00 – 16.30 hodin
VÝSTAVA „SKLO A SVĚTLO“
Jaroslav Svoboda – sklo, Luděk Petraš - fotoobrazy
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizují: Luděk Petraš a Jaroslav Svoboda

Od 23. listopadu do 2. prosince 2013 od 9.00 do 17.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, keramika, 
patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné 
výrobky a mnoho dalších drobností.
Své výrobky můžete přinést na Klub kultury 21. listopadu 2013 v době od 8.00 do 10.00 a od 
15.00 do 18.00 hodin. Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami

Sobota dne 2. listopadu 2013 v 10.00 hodin
UKAŽ, ŽE NA TO MÁŠ – DVANÁCTIBOJ
Hala TJ Spartak, kontakt: Ondřej Machola, tel. 775 263 932
Organizuje: TJ Spartak 
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Pondělí dne 4. listopadu 2013 od 16.30 do 18.30 hodin
PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU 
STUDIO ORIFLAME, Masarykovo náměstí 88 – 2. patro, Velká Bíteš
Vstupné 49 Kč. Více na www.oriflamevb.cz, hlaste se na tel. 607 909 462 nebo info@oriflamevb.cz   
Organizuje: Studio Oriflame, Marcela Machalová

Sobota dne 9. listopadu 2013 v 8.05 hodin
PLAVÁNÍ WELLNES KUŘIM
Cena za dopravu: senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobusu
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd v 8.05 hodin z autobusové zastávky Sídliště,
8.15 hodin z Masarykova náměstí, Velká Bíteš.
Organizuje: Seniorklub

Neděle dne 10. listopadu 2013 v 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD SVĚTÝLEK
Vstupné dobrovolné, bližší informace uvnitř Zpravodaje
Organizuje: MC Bítešáček a Kolpingova rodina

Pondělí dne 11. listopadu 2013 v 18.00 hodin 
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ – II. ROČNÍK
Host: Cimbálová muzika Púčik. Vinařství: Vinné sklepy Valtice / Vinařství Kovacs
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ – svatomartinská husa
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 12. listopadu 2013 od 9.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin
BAZÁREK SE ZIMNÍM OBLEČENÍM A OBUVÍ PRO DĚTI
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Sobota dne 16. listopadu 2013 v 08.30 hodin
TURNAJ VE VOLEJBALU – SMÍŠENÁ DRUŽSTVA
Hala TJ Spartak, kontakt: Petr Světlík, tel. 603 429 878
Organizuje: TJ Spartak 

Pondělí dne 18. listopadu 2013 od 10.00 do 18.00 hodin
BEAUTY DAY SALOME
Nové trendy, vizážistka, kadeřnice, výhodné dárkové balíčky 
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Mgr. Anna Kopáčková - SALOME
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Pondělí dne 18. listopadu 2013 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – CELLO PAR ExCELLENCE
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Úterý dne 19. listopadu 2013 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
v MŠ Lánice 300, Velká Bíteš

Středa dne 20. listopadu 2013 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 23. listopadu 2013 v 8.05 hodin
PLAVÁNÍ WELLNES KUŘIM
Cena za dopravu: senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobusu. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. 
Odjezd v 8.05 hodin z autobusové zastávky Sídliště, 8.15 hodin z Masarykova náměstí Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 23. listopadu 2013 od 14.00 do 19.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ HANDMADE
Vstupné dobrovolné
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Pondělí dne 25. listopadu 2013 v 17.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI – TÉMA: AKUTNÍ STAVY V PEDIATRII
V prostorách solné jeskyně, Vstupné 40 Kč
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Úterý dne 26. listopadu 2013 od 15.00 do 17.00 hodin 
BAREVNÁ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE
Modrá třída
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Čtvrtek dne 28. listopadu 2013 od 17.00 hodin
Přednáška: ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ – MÝTUS NEBO REALITA
Přednášející: Edita Desová
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna
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Sobota dne 30. listopadu 2013 v 09.00 hodin
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
Hala TJ Spartak, kontakt: Zdeněk Šilhan, tel. 776 267 471
Organizuje: TJ Spartak 

Sobota dne 30. listopadu 2013 v 15.00 hodin 
NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
Předprodej vstupenek zahájen v Turictickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, 
Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury a Muzejní spolek Velkobítešska

PŘIPRAVUJEME: 

Neděle dne 1. prosince 2013 v 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Vystoupí děti z mateřských škol z Velké Bíteše, děti Základní školy Velká Bíteš a Houslová 
muzika Bítešan.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pondělí dne 2. prosince 2013 od 08.30 hodin
ROZTANČENÉ PEKLÍČKO ANEB HRÁTKY S ČERTÍKY
Představení v 8.30 hodin – pro Mateřské školy, v 10.00 hodin – pro Základní školy
Vystoupí: TJ Spartak – oddíl moderní gymnastiky s gymnastickým kolektivem Baver  
z Třebíče Vás srdečně zvou do pohádkového světa. Hodinu radosti z pohybu, doprovázenou 
dětským pěveckým sborem Slunko z Třebíče si děti jistě užijí. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak Velká Bíteš

Čtvrtek dne 5. prosince 2013 v 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro Mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 5. prosince do 10. prosince 2013 od 9.00 do 17.00 hodin 
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní organizace Českého svazu včelařů 
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Neděle dne 8. prosince 2013 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE - JAN VELEBA: CO TRÁPÍ NAŠE ZEMĚDĚLCE?
Jan Veleba se v r. 2005 stal prezidentem české Agrární komory a roku 2012 byl zvolen sená-
torem za Chrudimsko. Celý svůj život zasvětil zemědělství. Podělí se s námi o svůj pohled 
na české zemědělství a řešení jeho nejbližší budoucnosti. Poodhalí i svou práci v senátu. 
Základní umělecká škola, Hrnčířská 117, Velká Bíteš. 
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL

Od 12. prosince do 20. prosince 2013
PRODEJNÍ VÝSTAVA STROJOVĚ VYŠÍVANÝCH VÁNOČNÍCH UBRUSŮ 
SPOJENÁ S VÝSTAVOU BETLÉMŮ
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek dne 13. prosince 2013 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNÉ 2013 - PETR BENDE 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Hosté: Roman Dragoun, Pavel Helan, Alena Vacíková a cimbálová muzika Grajcar
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 14. prosince 2013 v 16.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Kulturní dům Jasenice
Předprodej vstupenek od 20. listopadu 2013 na tel. 606 115 152, email: tondasmaha@seznam.cz
Organizuje: Obec Jasenice

Sobota dne 28. prosince 2013 od 13.30 do 15.30 hodin 
DISKOTÉKA NA LEDĚ
Zimní stadion, Tyršova 219, Velká Bíteš
Organizuje: Město Velká Bíteš, Informační centrum a Klub kultury, HC Spartak Velká Bíteš 
a Technické služby Velká Bíteš, spol. s r.o.

Středa dne 1. ledna 2014 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Novoroční přání starosty Města Velké Bíteše, vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským.
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka. Během programu teplé nápoje zdarma. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

8



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN NA ORTOPEDII
Poliklinika Velká Bíteš, Tyršova 223

Z důvodu nemoci MUDr. Pavla Janíka zastupuje na ortopedii v měsíci listopadu  
MUDr. Roman Janusz takto: 
Úterý 5. 11.  16.00 – 19.00 hodin
Čtvrtek  14. 11.   09.00 – 19.00 hodin
Pátek 22. 11.  08.00 – 16.00 hodin 
Pondělí 25. 11.   08.00 – 14.30 hodin

ZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo města Velká Bíteš, na svém jednání dne 16. 9. 2013 mimo jiné
- rozhodlo uzavřít kupní smlouvy v předloženém znění na pozemky v lokalitě Babinec 
od dvou spolumajitelů těchto pozemků pro plánovanou výstavbu rodinných domů v této 
lokalitě
- rozhodlo, po seznámení se s aktuálním materiálem k trase plánované železniční vysoko-
rychlostní trati (VRT), zásadně nesouhlasit s posunutím trasy VRT mezi dálnici a město 
Velká Bíteš a pověřilo místostarostu, aby seznámil s tímto stanoviskem Ministerstvo dopravy 
ČR, Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) a Kraj Vysočinu.

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY

LISTOPAD V MATEŘSKÉM CENTRU BÍTEŠÁČEK

Jedna méně známá pranostika říká: „Na svatého Martina drž se, synku, komína!“ Vy ale 
neseďte doma a přijměte pozvání na některou z akcí, které si pro Vás Mateřské centrum 
Bítešáček na listopad připravilo.

Svatomartinský průvod světýlek. Pojďte s námi na již tradiční Svatomartinský průvod 
světýlek, na který vás srdečně zve MC Bítešáček a Kolpingova rodina. Akce se uskuteční  
v neděli 10. listopadu v 17 hodin. 

V případě příznivého počasí započneme náš průvod u sokolovny a zakončíme na Masa-
rykově náměstí, kde na vás čeká velké překvapení. Děti se mohou těšit na soutěž o nejhezčí 
vlastnoručně vyrobený lampion či na dětskou diskotéku. 

Pakliže nám počasí nebude přát, průvod půjde opačným směrem z města ke kulturnímu 
domu. Uvnitř pak proběhne slibovaný program.
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Místo konání se upřesní v neděli 10. listopadu ve 14 hodin, a to prostřednictvím míst-
ního rozhlasu, webových stránek a sociálních sítí. Vstupné je dobrovolné a bude použito na 
financování celé akce.

Bazárek se zimním oblečením a obuví pro děti. Bazárek se zimním oblečením a obuví 
pro děti a drobnými hračkami se bude konat v úterý 12. listopadu od 9 do 12 hodin a od 
14 do 17 hodin. Pro velký zájem prodejců i nakupujících se bazárek přesouvá do nových 
a hlavně větších prostor výstavní síně Klubu kultury na Masarykově náměstí 5. Tímto 
chceme poděkovat Klubu kultury za poskytnutí tohoto zázemí a současně doufáme, že tak 
přilákáme i další zájemce. Abychom vám vyšly vstříc, upravily jsme také dobu prodeje.

Oblečení můžete nosit v pondělí 11. listopadu od 9 do 11 hodin a od 15 do 17 hodin 
pouze do výstavní síně Klubu kultury.

Prodávající platí „vstupní“ poplatek 45 Kč. Věci je třeba opatřit dvěma kusy kvalitních 
nálepek, kde bude uvedeno jméno, číslo a cena. Dále je třeba dodat seznam oblečení. Počet 
kusů je omezen na 100.

Peníze a neprodané oblečení se budou vydávat pouze ve středu 13. listopadu od 9 do 11 hodin 
a od 14 do 15.30 hodin. V rámci bazárku budeme vybírat oblečení pro Fond ohrožených dětí 
Klokánek. Vstupní poplatek je použit na nákup materiálu a hraček do MC Bítešáček. V případě 
nejasností či zájmu o vzorový seznam nás kontaktujte na e-mailu mcbitesacek@seznam.cz, pro-
střednictvím facebooku nebo osobně každou středu dopoledne v našem centru. 

Předvánoční handmade. Čas Vánoc se blíží, a proto přijďte načerpat předvánoční atmo-
sféru již 23. listopadu do sálu Kulturního domu ve Velké Bíteši, kde si od 14 do 19 hodin 
budete moci s dětmi vyrobit adventní věnce, vánoční přání, svíčky, vánoční ozdoby z pedigu 
a novinového papíru, bižuterii a mnoho dalšího. Řadu ozdobiček zvládnou děti samy, pro 
menší bude zajištěn hrací koutek. 

V rámci jarmarku si budete moci koupit medové perníčky a jiné vánoční drobnosti. 
Vstupné je dobrovolné, vyrábějící si platí materiál u jednotlivých stanovišť.

Tímto chceme vyzvat další zájemce, kteří by se chtěli podělit s ostatními o své výrobky,  
či naučit veřejnost svému umění, aby kontaktovali Veroniku Drlíčkovou, a to na tel. čísle 
731 218 290, či prostřednictvím e-mailu polacver@seznam.cz.

Kurz 1. pomoci – Akutní stavy v pediatrii. Uměli byste dát v případě potřeby první 
pomoc svému dítěti? Pakliže jen chvilku váháte nad odpovědí, tak určitě neváhejte a nav-
štivte kurz první pomoci, který se koná v pondělí 25. listopadu od 17 hodin v prostorách 
solné jeskyně. Tématem jsou akutní stavy v pediatrii. Nebojte se přílišné odbornosti, pro-
tože jak řekl přednášející Bc. David Dvořáček, DiS., kurz bude veden v laickém duchu  
a bude zaměřen spíše na praxi než na teorii. 

Vstupné 40 Kč. Vybrané peníze poslouží na nákup materiálu pro vyrábění MC Bítešá-
ček. 

Mateřské centrum Bítešáček
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSTVÍ

Děkujeme firmě Bematech, s.r.o. za sponzorský dar 
ve formě zhotovení látkových rolet pro třídu Mateř-
ské školy U Stadionu Velká Bíteš. 

Za zaměstnance a děti děkuje ředitelka školy Jiřina Janíková

BESIP V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Naše Veselá školka je zapojena do projektu 
Bezpečná školka, díky kterému se můžeme 
pochlubit reflexními vestičkami pro každé 
dítě ve všech třídách. Samotné vestičky však 
k bezpečnému silničnímu provozu nestačí. 
Proto jsme se rozhodli povolat osobu nejpo-
volanější – pracovníka BESIPu, který návští-
vil 1. října 2013 všechny naše barevné třídy  
a spolu s dětmi se probíral rozličnými dopravními situacemi, se kterými se mohou při svých 
cestách do školky a domů setkat. Připomenuty byly i některé důležité značky, semafor, 
pohyb cyklistů na chodníku i stezkách, základní vybavení kola atd. Abychom však nezů-
stali jen u teorie, celá školka se oblékla na malou dopravní vycházku do svých reflexních 
vestiček a zkoušela si správné přecházení silnice bez přechodu pro chodce i na nově zříze-
ném přechodu se zpomalovacím semaforem. Možná jste nás viděli... a pokud ne, možná se  
s námi někdy setkáte a určitě nám zastavíte a s trpělivostí necháte bezpečně přejít do školky 
i k mamince domů.

Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy U Stadionu

PORADENSKÉ DNY PRO VEŘEJNOST

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
Pondělí 4. 11. a 2. 12. - 8.00 - 16.00 hodin

Poradenství se týká logopedie, somatopedie, etopedie, poruch učení a chování.
- co dělat, když dítě NEMLUVÍ, ŠPATNĚ VYSLOVUJE
- ALTERNATIVNÍ (náhradní) zdroj KOMUNIKACE
- jak rozvinout GRAFOMOTORIKU a oblasti důležité pro ŠKOLNÍ DOCHÁZKU
- co potřebují DĚTI S AUTISMEM
Vzhledem ke zvýšenému zájmu ze strany rodičů je vhodné domluvit si termín konzultace.
Pedagogové ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
tel. 566 789 552, 724 335 923
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PŘÍRODĚ SE NEJLÉPE NAUČÍME V PŘÍRODĚ…

…v duchu toho sloganu 
se snažíme chovat v naší 
mateřské škole. Pobýváme za 
každého počasí venku, zkou-
máme různé části povrchu na 
zahradě, ale i při vycházkách 
se nebojíme „dloubnout“ do 
země a jsme hodně zvědaví  
a jsme hodně rádi, když na nás 
něco „vykoukne“…..

V loňském roce se učitelky 
MŠ zapojily do projektu ACT- 
WELL (Jednej správně), pořá-

daného ekologickým centrem ve Vídni (té rakouské), a to prostřednictvím našeho ekolo-
gického centra Chaloupky. Celý projekt trvá více než rok a bude ukončen návštěvou MŠ na 
jednom z ekologických center, které si MŠ vybere a zde absolvuje připravený program.

Celý ACT-WELL pro učitelky byl poměrně časově náročný, byl rozdělen do tří fází 
(úvodní semináře, studijní cesty po střediscích a odborné semináře).

Místa pobytu se střídala – Vídeň, Brno, Kněžice. Semináře byly víkendové i jednodenní. 
Témata byla různá, ale všechna spjata s přírodou – např. základy ekopedagogiky, jak má vypa-
dat dobrodružná zahrada pro děti, hřiště v divočině, hmyzí hotel, co je to biodiverzita….

Všech seminářů (víkendových) se účastnili i rakouští kolegové, seminář probíhal v ang-
ličtině, tak jsme si užili i spoustu jazykového dobrodružství….

Závěrečným výstupem celého projektu bude certifikát samostatného koordinátora,  
který může na daných střediscích sám provést svou třídu.

Nasbírané zkušenosti jistě rády uplatníme při budování přírodní zahrady, na kterou MŠ obdržela 
v rámci operačního programu Životního prostředí finanční dotaci a která bude vybudovaná  
u nové budovy MŠ Lánice.

Za MŠ Masarykovo náměstí a Lánice Jana Krejčová, učitelka

SPORTOVNÍ DEN S GE VOLUNTEERS

První říjnový pátek do školy opětovně zavítali dobrovolníci z GE Money bank z Prahy, 
kteří nám pomohli uspořádat stanoviště pro jednotlivé aktivity. Čtyři stanoviště byla zastou-
pená učiteli a další čtyři vytvořili dobrovolníci. Žáci byli rozděleni do pěti skupin. Každé 
družstvo sbíralo body na kartičku. Vítězné družstvo navíc získalo čokoládové medaile  
a každý žák si domů odnesl sáček s drobnostmi, věnovaný bankou. Po splnění disciplín byla 
akce ukončena společným opékáním špekáčků.

Jitka Dvořáková

12

Středisko ekologického centra ve Vídni-Lobau, ve kterém proběhl jeden  
z víkend. seminářů. Foto: Jana Krejčová
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Vážení občané,
od října jsme uvedli do provozu zájmové kroužky. Jejich počet se odvíjí od zájmu žáků. 

Nabídka zatím nad zájmem výrazně převyšuje. Těší nás, že se děti přihlásily do sportovních 
kroužků a do kroužků, které nejsou tak běžné (bonsaje, paličkování...). 

Pro sportovce máme ještě nějaké volné kapacity v tělocvičně. V průběhu října dokonču-
jeme rozvrh obsazení a aktivit.

A nyní k činnosti školy na podzim.
Na začátku nového školního roku jsme zorganizovali pro 6. třídy Adaptační aktivity. 

Žáci přecházejí na druhý stupeň, mění se většina vyučujících, navíc do zaběhnutého kolek-
tivu přicházejí noví žáci. Seznamovali se nejen mezi sebou, ale i s třídním učitelem, s meto-
dikem prevence a výchovnou poradkyní. A my, dospělí, jsme je zase viděli v jiném světle, 
než jak se mohou jevit ve školních lavicích. 

Žáci prováděli aktivity na rozvoj komunikace, spolupráce ve dvojicích i ve skupinách, hry 
s úkoly, získali informace o způsobu výuky na 2. stupni, o nastavení pravidel pro zodpověd-
nou domácí přípravu.

Markéta Velebová, metodik prevence
   

Za pomoci lektorů z devátých tříd si prvňáci zkoušeli 
bezpečnou cestu do školy. Starší kamarádi své svěřence 
nejprve seznámili se značkami, které po cestě uvidí, a pak 
spolu vyrazili zdolat všechny přechody v blízkosti školy. 
Řidičům z toho šla občas hlava kolem, ale i tak trpělivě 
stáli na přechodech a mávali, protože se stali součástí 
výcviku. 

Dana Filipová, Táňa Horká, Ilona Lišková

Letošní divadelní sezónu zahájili žáci velmi časně. Vždyť již na sklonku září se vypravili 
do Mahenova divadla v Brně. Zde zhlédli známou komedii francouzského dramatika Moli-
éra – Lakomec. O návštěvu divadla byl velký zájem. Zájezdu se s námi dokonce zúčastnili 
i někteří bývalí žáci naší školy, kteří si naše divadelní večery oblíbili. Věříme, že jsme letos 
nebyli v divadle naposledy.

Eva Čermáková

2. října vyrazily děti ze třetích tříd ZŠ Velká Bíteš za kulturou do brněnského divadla 
Polárka na divadelní představení Bořík a spol., které vychází ze stejnojmenné knižní 
předlohy Vojtěcha Steklače. Spolu s hlavními hrdiny si děti užily spoustu legrace při 
jejich klukovinách ve škole, na lyžařském výcviku, v parku ... Vtipné představení skli-
dilo u dětí velký ohlas.

Jitka Schwarzbachová
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Den zvířat ve čtvrtých ročnících. Děti svým spolužákům představily své zvířecí kama-
rády. Dozvěděli jsme se, co které zvířátko má rádo k snědku, kde má pelíšek, jak se o něho 
člověčí kamarád stará a proč se mají rádi. Téma zvíře se prolínalo všemi předměty. Nakonec 
jsme si své kamarády namalovali a u tvoření poslouchali zvířecí písničky Jarka Nohavici.

Olga Čermáková, Magda Videnská

Naši žáci se dne 27. 9. 2013 zúčastnili okrskového kola v minifotbalu. Celé družstvo  
ZŠ Velká Bíteš tvořilo 12 hráčů III. a IV. kategorie, ročník narození 2000, 1999, 1998. Turnaj se 
konal na hřišti s umělou trávou ve Velkém Meziříčí. Zúčastnilo se ho celkem 7 škol z okolí. 

Letos se nám bohužel nepodařilo postoupit ze skupiny a bojovat tak o postup do okres-
ního kola jako minulý rok. Výkony předváděné na hřišti jsou ovšem dobrým příslibem na 
příští rok. Klukům děkujeme za reprezentaci školy.

 Lukáš Dočkal

Žáci 7. ročníku absolvovali exkurzi do Tišnova a Předklášteří. V Předklášteří žáci navští-
vili klášterní komplex cisterciáckého řádu, Portu coeli a Podhorácké muzeum. V Tišnově zase 
vystoupali po naučné stezce vedoucí Přírodní památkou Květnice až na Malou skálu, kam 
vedla trasa přírodovědné části exkurze. Cestou žáci pozorovali a určovali řadu dřevin, zjišťo-
vali informace z panelů naučné stezky a dokonce mohli pozorovat i kudlanku nábožnou.

Exkurze a výuka v terénu jsou totiž nedílnou součástí vzdělávání na naší škole.

Pavel Holánek

V rámci celoškolního projektu „Barvy pod-
zimu“ se prvňáčci sešli s deváťáky a s velkým 
nadšením se společně pustili do Podzimního 
tvoření z podzimních přírodnin. 

Podzim nám poskytuje řadu skvělých 
nápadů. Ani našim žákům nechyběla fantazie 
a zručnost při práci. Vznikli tak veselí panáčci, 
skřítci, nejrůznější zvířátka ze zeleniny a dal-
ších podzimních produktů, krásné pestroba-
revné obrázky z vylisovaných listů, …. 

Dana Filipová, Táňa Horká, Ilona Lišková

Cílem školní jídelny pro letošní školní rok je zvýšení zájmu žáků o školní stravování. 
Měsíčně žáky budeme seznamovat s různými druhy kuchyní. 

Měsíc září byl pro žáky inspirující zejména BIO dnem, kde byly použity  potraviny ekologic-
kého zemědělství (spolupráce s biofarmou Sasov), žáci vyzdobili nástěnku touto tématikou. 
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Měsíc říjen se bude vracet ke staročeské kuchyni. Zároveň žáci ochutnají nový způsob úpravy 
jídel, s Davídkovým kořením, které je zárukou kvality, originality, zdraví, dostalo řadu ocenění 
- Česká chuťovka, Dětská chuťovka, Dětská pochoutka. 

Ilona Brymová, vedoucí ŠJ

28. září 2013 se uskutečnil IV. ročník turistického Svatováclavského pochodu určeného 
široké veřejnosti. Trasy 6, 13 a 19 km absolvovalo celkem 70 účastníků, které na trase čekalo 
5 zastavení s programem připraveným ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Velká Bíteš  
a Okrašlovacím spolkem Dolní mlýn.

Turisté se tak seznámili na ornitologickém stanovišti s pozorováním, určováním a krouž-
kování ptáků, zasoutěžili si u štafet, vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, protáhli své tělo na 
lanové dráze a dozvěděli se zajímavé informace o koních a někteří se dokonce i svezli.

Nakonec všichni dorazili do cíle, kde bylo v přírodní učebně připraveno občerstvení - 
bylinkový čaj a špekáčky s chlebem. Počasí nám přálo. Vše ale někdy končí, a tak nezbývá 
než se těšit na další již jubilejní V. ročník.

Za organizátory Pavel Holánek

A ještě ohlédnutí za zahraničním zájezdem:
V červnu jsme odcestovali na 

školní výlet do Paříže, Londýna  
a jihozápadní Anglie.

Nejdřív do Paříže, kde jsme pro-
šli nejznámější památky, například 
Notre Dame, Lucemburské zahrady, 
Louvre, náměstí Concorde, Elysej-
ská pole, Vítězný oblouk a Eiffe-
lovku. Potom jsme odjeli do Anglie 
k hostitelským rodinám. Angličané 
byli milí a dorozuměli jsme se bez 
obtíží. Prošli jsme se po křídových 
útesech, navštívili starobylé město 
Wells, Glastonbury, což je místo 
spojené s legendou krále Artuše,  
a prehistorické Stonehenge. Zhlédli 
jsme univerzitní město Oxford  
s nádhernými středověkými studij-
ními kolejemi, město Salisbury se 
slavnou katedrálou, kde je uložena 
Magna Carta, a anglické šlechtické 
sídlo Longleat, kde jsme bloudili 
v keřovém labyrintu. Projeli jsme 
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oblast Cotswolds, s typickou anglickou krajinou, kamennými domky, pěknými hrady Sude-
ley Castle a Berkeley Castle, zastavili jsme též v malebné vesničce Painswick a ve výrobně 
sýru v Cheddaru. 

V Londýně jsme poznali Parlament, všichni si fotili Big Ben, Buckingham Palace (bohužel 
anglickou královnu jsme nezahlédli), St. James park. Nevynechali jsme Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus a procházkou kolem Temže jsme došli až k hradu Tower a ke známému 
mostu Tower Bridge, odkud jsme pak lodí odjeli do parku v Greenwich, kde se všichni fotili 
s nultým poledníkem - s jednou nohou na západní a s druhou na východní polokouli. 

V pátek před půlnocí jsme se nalodili na trajekt do Francie, odkud jsme jeli zpátky 
domů...

Karolína Halouzková

ŽÁCI SOŠ JANA TIRAYE DOSÁHLI VYSOKÉHO OCENĚNÍ NA 
MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ

V rámci konání Mezinárod-
ního strojírenského veletrhu 
2013 v Brně se ve dnech 7. – 14. 
10. 2013 uskutečnila soutěž mla-
dých strojařů v programování 
CNC obráběcích strojů, kterou 
pořádal Svaz strojírenské tech-
nologie ve spolupráci s firmami 
Heidenhain, Siemens a Fanuc. 
Soutěže se celkem zúčastnilo 
115 žáků z 32 středních odbor-
ných škol z celé České republiky. 

Střední odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš reprezentovali studenti 3. ročníku matu-
ritního oboru mechanik seřizovač Kryštof Svoboda, Prokeš Jan a Tomáš Svoboda (sekce 
Heidenhain), Martin Bednář a Ivo Bureš (sekce Siemens). Na soutěž se studenti připravo-
vali na programovacích stanicích v prostorách SOŠ Jana Tiraye pod vedením učitele Jiřího 
Ulmana.

Studenti se soutěže zúčastnili 10. 10. 2013 v odpoledním bloku. Ve velmi silné konku-
renci se v sekci Heidenhain umístili naši studenti na prvních pozicích. První místo obsadil 
Kryštof Svoboda a druhé místo získal Jan Prokeš. 

Po ukončení týdenního soutěžení a vyhlášení vítězů z jednotlivých sekcí obhájil Kryštof 
Svoboda v sekci Heidenhain svoji pozici a stal se tak absolutním vítězem této soutěže. 
Toto vítězství je pro naši školu obrovským úspěchem.

Děkujeme všem žákům za výbornou reprezentaci školy a zároveň doufáme, že v tomto úspě-
chu budou pokračovat i další studenti naší školy.

Jiří Ulman, učitel odborného výcviku
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Kryštof Svoboda při převzetí diplomu a hodnotných cen. Foto: Jiří Ulman
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KULTURA

BELFIATO QUINTET

Konečně jsme se dočkali prvního 
řádného koncertu 17. sezóny BHP. 
Píši „řádného“, ale hned od počátku 
byl řád, na který jsou stálí poslu-
chači a návštěvníci koncertů zvyklí, 
poněkud narušen. Sousedé v řadách 
si spolu tiše povídali, neviděli se 
od posledního koncertu v minulé 
sezóně, blížila se doba zahájení –  
a najednou nastoupilo pět mladých 
hudebníků na svá místa, my je samo-
zřejmě přivítali potleskem – ale něco 
nám chybělo. Spíš někdo. Uvítání pana Maška.

Na koncertech většího rozsahu ve velkých městech je běžné, že na scénu přijdou inter-
preti a začnou hrát. Ale u nás jsme si zvykli na slova o současném i příštím koncertu, kterou 
pan Mašek prokládal svými vtípky a poznámkami – a najednou nic? Zvyk je železná košile 
a my se najednou cítili jako opuštění sirotci, i když nás z toho brzy vyvedly tóny Rejchova 
Kvintetu Es dur.

Po dokončení první věty byla na hudebnících vidět vteřinka očekávání, (začnou – nezač-
nou tleskat?), proto ztuhli ve svých pozicích a vyčkávavě se po sobě podívali; samozřejmě 
jsme nezačali. Máme přece hudební vychování. Potom koncert probíhal již i s dodatečným 
slovem pana Maška a Otto Hasoně „podle plánu“. Snad až na závěr. Pan Hasoň si tentokrát 
vyzkoušel roli předávače květin umělcům. Šlo mu to pěkně, jen současné předávání a foto-
grafování toho předávání bylo dost obtížné.

Vrátím se k programu koncertu. Budu hovořit asi za většinu přítomných, že jména Ligeti 
a Francaix nám nebyla známa, stejně jako jejich tvorba. 

Ve svém komentáři k Ligetiho skladbě nás jeden z hudebníků informoval o jednom ze 
zdrojů jeho inspirace – romantiky Chopinem a Schumanem, ale zatajil nám, že druhým 
inspiračním zdrojem mu byla domorodá hudba subsaharské Afriky. (Díky, Google.) Proto 
ta rytmická složitost, hravost i lehkost (bagatela - zlehčení). Jak jsem slyšela odezvy po kon-
certu, znalci Kubrickovy Vesmírné Odyssey docela pochopili, proč si režisér zvolil právě 
Ligetiho hudbu.

Také skladba J. Francaixe nás zavedla do končin pro nás dosud nepoznaných. Někte-
rými kritiky prý byla jeho hudba považována za málo srozumitelnou a dále se nevyvíjející.  
Ale snad právě jeho styl, vyznačující se proměnlivostí, lehkostí a vtipem, tak „seděl“ mladým 
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interpretům. Viditelně si skladbu užívali a dostali svým projevem i nás. Jen ten vytleskaný 
přídavek nezněl jako libá uspávanka na dobrou noc, na kterou jsme my z BHP  od inter-
pretů zvyklí.

Cesta domů byla příjemně podzimní. Pouliční lampy prosvětlovaly barevné listí, a kdo šel Tyr-
šovou ulicí, mohl obdivovat podsvětlené oranžové listy škumpy ze zahrádky Klímova baru.

Ještě k mladým návštěvníkům koncertu. Bylo takřka symbolické, že jeden z hudebníků 
věnoval svou květinu v první řadě sedící malé slečně - školačce. Pochvalme děti a přede-
vším jejich rodiče, kteří jim dopřávají doteky jiné hudby, než znají z běžného života. Na 
takovou výchovu uměním se asi zdá být školní výuka krátká. I když…pokud by v některém 
pedagogu plála malá jiskřička, dovedl by s ní zažehnout i ohýnek v některých svých svě-
řencích. Takový občasný společný zážitek mimo učebnu by nebyl tak špatný nápad. Jen ta 
jiskřička…

Zora Krupičková

CELLO PAR ExCELLENCE

„Hudba? Je pro mě zázrak... jako vše-
chen život... jako každý nový tón, vylouděný  
z ničeho, z ticha... Znamená pro mě setkání 
s krásou, která se rodí v srdci a která se srdce 
zpětně dotýká. Hudbu vnímám i jako odraz 
samotného tajemství života, děje se a zní jen 
v přítomném okamžiku. Slyšíme vždy jen její 
zlomek, aktuální zvuk, ale krása a význam 
tohoto zvuku spočívá v jeho koexistenci  
s momentálně neznějícím zbytkem celku….“ 
Těmito slovy odpověděla excelentní vio-
loncellistka Michaela Fukačová na otázku 

moderátorky Jitky Novotné, co pro ni při všech zkušenostech uměleckých i životních hudba 
znamená. Rozhovor vznikl v roce 2007. Je nesmírně poutavý a inspirativní – stejně jako 
další rozpravy s touto vynikající interpretkou.

Světově proslulá rodačka z Brna je dcerou významného muzikologa a pedagoga,  
Prof. Jiřího Fukače. Absolvovala brněnskou konzervatoř u Bedřicha Havlíka, pražskou 
AMU u Saši Večtomova a sólistickou třídu Královské konzervatoře v Kodani u Erlinga 
Bløndal-Bengtssona. Velký vliv na ni měl Mstislav Rostropovič, u něhož studovala sou-
kromě. Je laureátkou mnoha významných mezinárodních soutěží, spolupracuje s předními 
orchestry a s renomovanými dirigenty, vystupuje na světových pódiích. Natočila řadu CD, 
s Ivanem Klánským nahrála kompletní tvorbu Bohuslava Martinů pro violoncello a klavír. 
Od roku 1985 žije Michaela Fukačová v Dánsku, má náctiletá dvojčata, dánsko-švýcarského 
manžela a dům uprostřed přírody. Mluví sedmi jazyky, věnuje se své zahradě, ráda fotogra-
fuje, maluje, čte a píše... A hudba je pro ni „jednou z možností, jak vyjádřit nevyslovitelnou 

18

Michaela Fukačová. Zdroj: Internet



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

krásu – tenhle zázrak rozechvění duší rozechvěním strun mě stále fascinuje“. Možná právě  
z rozmanitosti jejích zájmů a jejího duchovního založení pramení to, za co ji světová kritika 
vyzdvihuje: oduševnělý projev a schopnost uchvátit intenzivní a niternou výpovědí.    

Violoncellistku doprovodí výborná brněnská klavíristka Renáta Ardaševová, která už  
v podstatě patří k základním pilířům půlkruhových koncertů: vystupovala zde jak s manželem 
Igorem či s houslistkou Ivanou Tomáškovou, tak i s virtuosem Bohuslavem Matouškem. 

Na výjimečný hudební zážitek si vyhraďte čas v poněkud netradičním termínu: pondělí 
18. listopadu od 19 hodin v kulturním domě. A aby se vám ten čas dobře hledal, vězte,  
že Michaela Fukačová „patří mezi nejpřednější cellisty světové třídy…Zprostředkovává hudbu 
tak, že každý kousek je něžný jako intimní zpověď… Je charismatická sólistka...Fenomenálně 
nadaná cellistka…Ona je hořící duše, která způsobí, že se hudba vpaluje do publika…“  
Už v roce 1996 mohl redaktor časopisu Harmonie Luboš Stehlík provést tento výmluvný 
výběr z nadšených kritik od Stockholmu po Tokio. Přijďte i vy utvořit hudbou zapálené 
publikum, bude to stát za to!

Michaela Hanzelková   

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ – MÝTUS NEBO REALITA

Městská knihovna ve Velké Bíteši pořádá  
28. listopadu v 17.00 hodin besedu s Ditou Des-
ovou, zabývající se sběrem poznatků o hmotné  
i nehmotné kultuře obyvatel Karpat, nejen z lite-
ratury, ale i v terénu.

 „Podél Moravsko - Slovenských hranic se táh-
nou Bílé Karpaty, na nich jsou Kopanice - zapo-
menutý kraj, stále plný pověr a čarování, kde lidé 
mají dodnes v paměti lidovou víru svých předků.

Jedna z kopaničářských vesnic je Žítková. Tam 
po staletí žily ženy, které dokázaly víc než oby-
čejný smrtelník - bohyně. Léčily za pomoci bylin, 
dokázaly vidět minulost i budoucnost, poradit v těžkých rozhodnutích, odvrátit bouřku,  
ale i přivolat neštěstí.

Fenomén bohyň a použití magických praktik i v běžném životě je stále živý na celém 
území Karpat. A karpatské bohyně byly vždy považovány za mimořádně silné.

Kniha Žítkovské bohyně Jiřího Jilíka, stejně jako kniha Kateřiny Tučkové se stejným 
názvem, se těmito ženami zabývá. Někdy i k nelibosti místních obyvatel a potomků bohyň, 
to tehdy, pokud jejich pravá jména využívá ve fiktivním příběhu.

Beseda vás provede krajem Kopanic a přiblíží praktiky používané bohyněmi od dávných 
dob do současnosti.“ Dita Desová

Srdečně zvou Kateřina Brychtová, Jarmila Velebová
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ZA HUMNY JE DRAK, POŠLEM NA NĚJ HASIČE – DRAKIÁDA 2013

V neděli 13. října 2013 proběhl jubilejní sedmý ročník oblíbené drakiády, kterou pořádá 
Kolpingova rodina Velká Bíteš. Ještě v poledne to vypadalo s počasím velice nepříznivě, 
mrholilo a byla zima. Ale pořadatelé to měli se sv. Petrem dobře domluvené a akce se usku-
tečnila za krásného slunného počasí. Dostavilo se babí léto, které jsme snad ani nečekali. 
Jenže ouha. Když pršelo, foukal vítr. Když svítilo sluníčko, bylo bezvětří. Šikovností dětí  
a mnohdy i rodičů se i přesto vzneslo k obloze bezmála 40 draků. Byly připraveny soutěže  
o draka, který byl nejoriginálnější, který nejvýše dolétl, který byl největší a který měl nejdelší 
ocas. O další program se postarali členové místního sboru dobrovolných hasičů, kteří se svojí 
zásahovou technikou zpestřili dětem i dospělým zábavný program. 

David Dvořáček

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA SPCCH
 
Uběhl rok a vy se zase můžete přijít podívat, inspirovat, nakoupit nebo jenom předvá-

nočně naladit na naši výstavu ručních prací. Bude zase ve výstavní síni Klubu kultury ve 
Velké Bíteši.

Minulé roky jsme byli velice rádi, že se našli další šikovní lidé z Velké Bíteše a okolí, kteří 
doma nezahálí u televize a tvoří a své výrobky prezentují na naší výstavě.

Někdy až žasneme, z čeho některé 
výrobky jsou. Ale vždycky jsou vkusné 
a pečlivě vypracované. Jen si vybrat. 
A to bývá někdy problém. Někdy se 
návštěvníkům zalíbí víc dárků a chodí 
dokola, přemýšlí a přemýšlí, aby si kou-
pili to „pravé ořechové“.

A děti? Školkáčci přijdou a ve dveřích 
s pozdravem se ozývá „jéééé“ s „helééé“. 
Uvidí vánoční stromeček a spoustu věcí 
a chodí s ručičkama za zády (aby na 
nic nemakaly), ale nakonec přece jen 
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vyhrává zdravá dětská zvědavost. No a odpoledne přivedou maminku nebo tatínka nebo 
babičku a ukazují, co se jim moc líbí a co by chtěly. Menší školáci drží drobné peníze v dlani 
a chtěli by pro maminku ten nejhezčí dárek. Nebo perník a chybí koruna - tak se vždycky 
jedna někde v naší kapse najde. Nemáme takové srdce, abychom to vydržely. S velkými 
školáky to je jiné. Někdo má zájem prohlížet, jiní už aby byli venku. Ale to je věk. Děvčata 
prohlíží bižuterii a některá si už vyrobila sama svoji vlastní.

Již několik roků na naši výstavu přijíždějí z Dětského domova Březejc. Přivezou spoustu 
výrobků ze svých dílen a přímo ve výstavní síni na hrnčířském kruhu vytvářejí z hlíny džbány, 
nádoby na kytky nebo svícny. Jsme rádi, že se mezi nás dostali a zviditelnili svoji práci.

Také Domov důchodců ve Velké Bíteši nám dodává své drobné výrobky.
Jen škoda, že výstavní síň nejde občas nafouknout. Bylo by všechno přehlednější. Vždyť 

jsme v loňském roce měly výrobky od 35 vystavovatelů.
I letos bude spousta perníků, bižuterie, drobností na výzdobu, pletení, háčkované ozdoby, 

patchwork, výšivky, skleněné dárky, suchá vazba řezbářské a košíkářské zboží.
Zboží na výstavu budeme vybírat ve čtvrtek 21. 11. od 10 do 12 hodin a od 15 do 18 hodin.
A výstava začíná v sobotu 23. 11. 2013 od 9 do 17 hodin každý den až do pondělí 2. 12. 

do 12 hodin.
Tak se zastavte, udělejte si čas a přijďte se zase letos podívat. Třeba s dětmi, s kamarádkou, 

vezměte maminku, babičku a přijďte se nadýchat vánoční atmosféry. Potom do cukrárny 
nebo kavárny na kávičku, zákusek, grog, punč nebo čaj.

Těšíme se 
Eva Svobodová, Svaz postižených civilizačními chorobami

KNIHA O ZDEJŠÍM REGIONU DR. JOHANNY HAUGWITZ  
EL-KALAK

Během 23. zámeckého koncertu  
v Náměšti nad Oslavou, který se 
konal 21. září, byla slavnostně před-
stavena nová publikace s názvem 
„Panství Náměšť v proměnách času. 
Obraz v zrcadle evropských dějin.“ 
Knihu ve dvou jazykových muta-
cích (češtině a němčině) vydal 
Národní památkový ústav a do tisku 
ji připravila dcera posledního maji-
tele zámku Jindřicha Haugwitze  
Dr. Johanna Haugwitz El-Kalak spolu 
s kolektivem spolupracovníků.

Velká Bíteš bývala, jakožto jediné 
město, součástí náměšťského pan-
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ství od konce 14. století až do zrušení poddanství v roce 1848. V majetku hraběcí rodiny 
Haugwitzů byla od roku 1752. V roce 2002 Městské muzeum ve Velké Bíteši iniciovalo 
připomenutí tohoto výročí kulturním projektem Vivat musica, který se realizoval pod pat-
ronací představitelů měst Velká Bíteš a Náměšť nad Oslavou v průběhu měsíců září a říjen. 
Součástí společných bítešsko-náměšťských slavností byla výstava a mezinárodní historické 
sympozium v Městském muzeu ve Velké Bíteši, muzikologické sympozium na Státním 
zámku v Náměšti nad Oslavou, řada koncertů a dalších kulturních aktivit. 

Příspěvky přednesené na historickém sympoziu městské muzeum shromáždilo pro 
vydání sborníku. Tehdejší ředitelka muzea Silva Smutná vydavatelský záměr rozšířila 
o odborná pojednání získaná od dalších autorů, týkající se např. sbírky zbraní, hornin  
a minerálů, knihovny, Náměšťské gramatiky české aj. Autorský tým se rozrostl s cílem vydat 
výpravnou dvojjazyčnou publikaci. Další přípravu knihy převzala Dr. Johanna Haugwitz 
El-Kalak, hlavní editorka, spolu s překladateli ve Vídni. V roce 2012 se pro knihu podařilo 
zajistit finanční podporu z českých i zahraničních zdrojů a vydavatelem se stal Památkový 
ústav v Telči. 

Na letošní zámecké slavnosti Dr. Johanna Haugwitz El-Kalak knihu představila těmito 
slovy: „...Časové rozpětí knihy zahrnuje období od 12. století do současnosti. Kniha 
obsahuje kapitoly o politice, dějinách náboženství, lingvistice, geologii, nauce o zbraních, 
architektuře, malířství, hudbě a v neposlední řadě o soudobých dějinách. Během práce 
na knize jsem si uvědomila, jak dalekosáhlý kulturní vliv mnohá šlechtická sídla měla. 
O některých impulzech, které vyšly z Náměště, bych se chtěla stručně zmínit. S trochou 
nadsázky by se Náměšť dala nazvat kolébkou českého jazyka. Počátkem 16. století zde totiž 
byla sepsána první česká gramatika. Byl tak učiněn základní krok k formalizaci jazyka.  
O několik desetiletí později vznikl na náměšťském panství slavný překlad Bible do českého 
jazyka, totiž Bible kralická. Kralická bible byla – podobně jako Lutherův překlad Bible  
v případě němčiny – směrodatná pro vývoj spisovného českého jazyka... ...V roce 1752 
koupil panství Bedřich Vilém Haugwitz, kancléř císařovny Marie Terezie a reorganizátor 
monarchie. Rakouská šlechta tohoto cizince pocházejícího ze Slezska v žádném případě 
nemilovala, neboť jako ministr financí zavedl daně pro šlechtice... ...V 19. století je nutno 
vyzdvihnout dva stěžejní body na poli kultury. První se týká hudby a druhý architek-
tury. Po dvě generace bylo náměšťské panství jedním z nejdůležitějších hudebních center 
monarchie. Náměšťský zámek hostil slavné hudební skladatele. Jindřich Vilém Haugwitz 
patřil k nejvýznamnějším hudebním mecenášům své doby. Založil hudební soubor tvo-
řený 64 členy. Soudobé prameny tvrdí, že Jindřich Vilém nechal v roce 1800 propustit 
ze svých služeb všechny nehudebníky a nahradil je hudebníky. Pohlcen láskou k hudbě 
chtěl, aby celé jeho okolí zpívalo a hrálo. Aby dodal letním hudebním vystoupením pat-
řičný rámec, povolal na panství Josefa Kornhäusela, nejvýznamnějšího architekta empíru 
své doby. Kornhäusel vytvořil na náměšťském panství několik stavebních komplexů,  
které se vyznačují elegancí a harmonií. Speciálně pro hudební vystoupení byl postaven 
letohrádek Schönwald vzdálený pouhých 5 km od Náměště. Kornhäusel v parku zřídil 
tzv. chrám hudby pro slavné zahradní koncerty zámeckého orchestru.... ...Rušná doba 
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konce 19. a části 20. století se odráží ve třech dochovaných knihách návštěv. Dokumentují 
období let 1877–1945. Najdou se v nich historicky cenné zápisy. Mezi různými podpisy 
významných osobností je třeba obzvláště vyzdvihnout podpis následníka trůnu Františka 
Ferdinanda 10 dní před atentátem v Sarajevu. Nejsou to však podpisy celebrit, co ukazuje 
skutečný život na zámku. Běh věcí mnohem více dokumentují zápisy návštěvníků z blíz-
kého i vzdálenějšího okolí, zápisy u příležitosti svateb, narozenin a smutečních hostin. 
Často velmi osobně laděné řádky oživují vzpomínky na dávno minulé události. Zmiňme 
dva zápisy ze třetí knihy: blahopřání a požehnání mých prarodičů mým v roce 1930 čers-
tvě sezdaným rodičům, a úplně poslední zápis maďarských příbuzných z 13. dubna 1945,  
v den, kdy jsme opouštěli starou vlast. Tento zápis nese název „Smutná návštěva“... ...Pře-
vrat v roce 1989 přinesl dalekosáhlé změny. Na znamení sounáležitosti se starou vlastí se 
rodina Haugwitzů od roku 1990 snaží společně se zámeckou správou opět oživit hudební 
tradici zámku. Je to totiž právě hudba, která překonává nacionální hranice... ...Před při-
bližně 15 lety jsem se náhodou dozvěděla, že se v archivních fondech v Praze nacházejí 
dokumenty o mém otci Jindřichu Haugwitzovi. Jindřich Haugwitz vybudoval v období 
protektorátu síť finanční a materiální podpory pro pronásledované české rodiny. Jediný, 
kdo o tom věděl a pomáhal mu při tom, byl jeho bratr Otokar. Díky pražské historičce 
docentce Míškové byly tyto prameny zpracovány a publikovány... ...Ale přejděme nyní  
k dnešku. Už 24 let jsme jako rodina různým způsobem ve spojení se správou zámku, 
městem Náměšť i celým regionem. Na této cestě nás provázelo mnoho přátelsky smýšle-
jících lidí a za to jsem vděčná. Nejsou to totiž bezpodmínečně materiální hodnoty, co se 
počítá. To, co skutečně přetrvá, je duševní dědictví. A mým příspěvkem k tomu, aby toto 
dědictví bylo stále živé, je tato kniha Panství Náměšť v proměnách času.“ 

Dodejme, že prezentace knihy měla ohlas nejen v Česku, ale též v sousedním Rakousku, 
kde rakouská televize ORF 2 vytvořila o této akci reportážní dokument. Knihu lze zakoupit 
na zámku v Náměšti nad Oslavou nebo v Turistickém informačním centru, Masarykovo 
náměstí 5 ve Velké Bíteši. 

Jan Zduba

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 PEROUTKOVA ULICE, DŮM ČP. 104:

V roce 1414 držel dům asi Petr Pucovský. Později roku 1590 Jan Hanák prodal dům za 
85 zlatých Janu Dusíkovi. Od něho jej zakoupil roku 1592 za 105 zlatých řezník Tomek 
Kubů, po kterém jej od roku 1607 držela vdova Mandalena Tomková. Roku 1612 zdědil 
dům v ceně 100 zlatých jejich syn a též řezník Vítek Tomků, který jej prodal roku 1618 za 
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110 zlatých řezníku Ondřeji 
Medkovi. Ten jej ale ještě té-
hož roku prodal dále za 115 
zlatých mydláři Jobu Hosel-
pochovi. Ani on si jej nepone-
chal dlouho; již následujícího 
roku 1619 jej prodal v téže 
ceně Duchku Polnickému. 
V roce 1623 zdědil dům Jan 
Farkas.

Později roku 1669 byl dům 
po Farkasovi připsán v ceně 

70 zlatých jednomu z dědiců, totiž Lukáši Sovatovi. Od něj jej roku 1710 zakoupil v téže 
ceně Antonín Dvořák, který jej v roce 1712 prodal za cenu již jen 60 zlatých Janu Titzovi. 
Roku 1723 jej od Titze pořídil za tutéž částku Josef Bokr. Následně roku 1753 již vdova po 
Bokrovi postoupila „domek v Hrnčířský ulici“ svému novému manželovi Alexandru Ond-
rákovi. Ten prodal roku 1782 „domek s tou při něm se vynacházející zahrádkou“ za 246 
rýnských zlatých 30 krejcarů Janu Blahovi. Později roku 1820 již vdova Barbora Blahová 
postoupila dům v ceně 2000 zlatých i s dvěma kusy rolí v tratích Za Kostelem proti farské 
stodole a Za Chmelencem svému novému manželovi Ignáci Vodičkovi. Poté od roku 1852 
vlastnil dům Karel Trdý. V roce 1861 koupili dům za 1200 zlatých Jan a Marie Dufkovi.  
A roku 1868 jej pořídil za 1685 zlatých Josef Kočent, který nechal následujícího roku při-
psat polovinu domu zřejmě své nastávající manželce Barboře Novotné.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11788, fol. 68, 71, 79, 126, kn. č. 11789, 
fol. 12, 13, kn. č. 11793, fol. 63, kn. č. 11795, fol. 319, 320.

Jan Zduba

POZNÁVÁME SVŮJ REGION – JESTŘABÍ

III. POKRAČOVÁNÍ

Dějiny Jestřabí ve dvacátém a částečně i v devatenáctém století se prolínají s dějinami soused-
ního Jindřichova, které byly poměrně podrobně zpracovány a uvedeny ve Zpravodajích od lis-
topadu 2012 do května 2013. Přesto pokládám za přínosné doplnit události té doby upraveným 
autentickým vyprávěním osmaosmdesátiletého pana Františka Svobody z Jestřabí č.1:

Sedím proti němu u stolu - on sám říká, že je už František III. – a dívám se do léty vymo-
delované tváře i na mozolnaté ruce sedláka. Na gauči sedí jeho manželka Jana. Otvírám 
poznámkový blok, zapínám diktafon a obdivuji jeho podrobnou paměť: 
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Začátky rodinného statku 
My jsme měli čtrnáct a půl hektaru, přesně 14,56 ha. Děda byl ročník 1853, byl tkad-

lec a chodil do práce do Náměště. Babička byla z Horních Heřmanic a bydleli tady v té 
chlupě nahoře. Ta pole koupili od Haugwitze, který celý dvůr tehdy rozprodávál - celá 
rodina se na to složila. Měli jsme ta pole vcelku, na jedné a na druhé straně. Napřed se 
jezdilo s volama. Když byl otec na vojně, tehdy se sloužilo 3 roky, tak se dostál k dra-
gounům a jezdil tam s konima. A když si vojnu odkroutil, tak jednou děda chtěl, aby jel 
na roli a tak zapřáhl ty voly a děda mu říkal: „Toho velkýho vola nesmíš prasknót, jinak 
von si lehne a nepude“, no a otec nám potom vyprávěl: „ Já sem bél na vojně zvyklé na 
koně a to je uplně neco jinyho. Ten vůl, než von došlápl..., tak já sem skočil a štyry sem 
mo škrábl, no a von si tade za tó chalupó skutečně lehl. Tak já sem jé nechal ležet, šél 
sem dom a říkám otcovi (mému dědovi): Esli chceš abech sedlačil – kup koně!.. Jinak  
s tém já se nebudo votravovat – a do tédňa sme je měli“. První koně koupil děda ve 
Svatoslavi. Myslím, že koně měli také nahoře Holík a Chyba. Ptal jste se mne, jestli je 
nějaká souvislost našeho jména s jestřabskými „svobodnými dvory“, to myslím že ne. 
Odkud ti Svobodové přišli, tak to ani nevím, nikdy jsme o tom moc nemluvili. Naši 
nejprve bydleli na té chalupě dole, jak jsou nyní Prokšovi. 

Léta školní      
Jestřabí je malá vesnička. Dneska tam chodí do školy myslím jenom náš kluk a Holí-

kuj. Po první světové válce, jak se chlapi vrátili, tak se to všechno poženilo a z Jestřabí nás 
chodilo do školy dvanáct, čtrnáct. Do školy se chodilo pěšky a v zimě nás vždycky někdo 
svezl na saních, většinou náš otec, protože my jsme do školy chodili čtyři. Ráno zapřáhl do 
„slitášků“ a posbíral děcka po dědině a už na něj tady čekali „Jaseňáci“, kteří chodili také do 
Bíteše (do Jestřabí - asi 2km po polňačce). V první třídě nás učila paní učitelka Horková, 
bydleli v Lánicích proti „obecňáku“. Ve druhé a třetí třídě to byla paní učitelka Konečná,  
ti bydleli hnedka vedle obecňáku, sem blíž k výjezdu. Potom přišel do Bíteše pan učitel Lin-
hart Pavlíček a ten nás učil ve čtvrté a páté třídě. Pak dělal „řídícího“ na Rudě. Byl to „takové 
férové“ člověk, vykládál nám o vojně a o všem možném. Pak jej z Bíteše nějak vykousali. 
My (Svobodovi) jsme měli s učitelama peklo, protože co já jsem chodil do školy, tak otec byl 
členem „okresního školního výboru“. A ti učitelé, když se z nich někdo potřeboval dostat na 
nějaké místo, tak přišel za otcem, otec třeba oral a on s ním vydržel chodit třeba dvě hodiny 
po roli a přemlouvat ho, aby nějak zatlačil, aby se do té Bíteše dostál. Po škole jsem zůstál 
na hospodářství a začal normálně sedlačit. S konima jsem začal jezdit, když mně bylo deset 
let, normálně jsem už podmítal.

II. světová válka
Do Jestřabí Němci ani moc nepřišli. Otcův bratránek Václav Svoboda pocházel 

tady z čísla 3 a měl v Bíteši továrničku, kde napřed dělali mlátičky. Tak ten za války 
dělal Němcům auta na dřevoplyn, on je už začal dělat před válkou. Němci někdy přišli 
a nemohli se s ním domluvit, a tak je poslal za otcem, který německy uměl. On totiž 
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než šel na vojnu, tak sloužil 
dva roky v Drnholci, protože 
se chtěl německy naučit. Tak 
sem ti Němci ale dvakrát při-
šli a s otcem vykládali o těch 
poměrech. Musím říct, že tady 
byl jinak klid, až na ty hospo-
dářské kontroly, ale to už se 
většinou vědělo den dopředu, 
a tak jsme všechno možné 
poschovávali, obilí muselo 
být akorát – jenom přede-
psané množství. Někdy Němci 

přicházeli „rekvírovat“, zejména dobytek, s nimi chodil starosta a už měli všechno 
sepsané.

„Osvoboditelé“ z Jestřabí
To už byl konec války, když přišli Rusové, všichni jsme je vítali a jeden přišel k nám 

na dvůr a matka, která už byla informovaná, povídá: „Jeď s nima!“ No a kam? Oni, že 
daleko nepojedou, jenom do Tasova. No, tak jsme s nimi museli já a Holík jet do Tasova. 
Jeden kůň byl náš a druhý Holíkůj, protože naše druhá kobyla se měla hřebit. Jeli jsme 
přes Březku a Březčáci byli šťastni, vítali Rudou armádu a najednou uviděli nás: „Co 
tade děláte???“, no a my říkáme, že je musíme doprovázet. Za chvíli byla dědina vyklí-
zená. Proč jsme s nimi jeli do toho Tasova? Museli jsme naložit všechny ty jejich bágle 
- plné polní a jiné. Měli jsme toho do „plnéch klanic“, ještě nastavených. Přijeli jsme do 
Zhoři a tam už byli Rusové i ten německý trén, prostě, když Němci ustupovali, tak šli 
směrem od Bíteše za Zhoř a k Tasovu, a než tam přišli, tak je  Rusové předešli. Němci  
z toho trénu utekli, rozprchli se po polích a Rusové je potom jako zajatce pochytali. Tím 
jak se Němci „odlehčovali“, tak všechno poházeli po příkopách a po polích. Když jsme 
přijížděli do Tasova, tak jsem seděl na voze jako na kupce sena, protože Rusové brali 
všechno, co se jim hodilo, a nosili mně to na vůz. Bylo 9. května, bylo teplo a já měl na 
voze plno hadrů a jeden ruský voják mně do toho začal házet balíky másla, které se za 
války dělaly v pětikilovém balení. Teď to máslo začalo „týct“, a já jsem ty balíky začal 
shazovat...

Příjezd do Tasova s Rudou armádou
A tak jsme přijeli do toho Tasova, kde jsme měli přízeň. Rusové slezli, ty jejich „pingle“ 

jsme sházeli na hromadu a oni šli rabovat ten německý trén. My jsme potom stáli někde 
u březinky, v místech, kde Tasováci říkají „Jalovčí“, a najednou přijde strýc a povídá: 
„Jéžíšmaria co tade děláte?“. Já povídám: „No me sme semka vezli Ruse...“ a on nato: „a to 
ešče máte svý koně? - me už máme třetí ve chlívě.“... To bylo hned ten první den. Oni ty 
jejich koňe sebrali a nechali jim tam ty své, přišli jiní Rusové a uviděli je a zase je vymě-
nili a potom ještě jednou. Tak jsme se rozloučili, a že pojedem domů. Zpátky už to nešlo, 
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protože se tam od Čikova hrnulo plno 
vojska, a jelikož jsem ty tratě trošku 
znál – jezdil jsem tam na prázdniny, 
tak jsme se pustili dolů, tam kde se 
říkalo „U Doubravy“ a odtud jsme 
se dostali do Čikova. V Čikově jsme 
počkali, až trošku přestala jezdit auta, 
kousek jsme jeli po silnici od Čikova ke 
Zhoři, dostali jsme se do „Koňhory“, 
potom ke Březce a odpoledne o čty-
řech hodinách jsme už byli doma.

Pomoc Bítešákům
Bíteš byla rozbombardovaná, a tak jsme jim pomáhali opravovat baráky. Chodili jsme 

tam dobrovolně, protože jsme měli v Bíteši plno kamarádů a známých. Já jsem byl tehdy 
dva dny v Hrnčířské ulici u Havránků. Tam mne v sobotu našel otec, a že musíme jet 
s Rumunama, kteří už byli seskupení na loukách a s nimi dobytek, koně a krávy.  No 
tak se nedalo nic dělat, museli jsme zapřáhnout naše koně a jet s nimi do „Černýho“ 
(Černá) za Měřínem. Vyjeli jsme v sobotu večer v deset hodin a ráno o šesti jsme už byli  
v Černé. Rumuni, kteří hnali dobytek, byli součástí Rudé armády. Tam nám Rumuni řekli, 
že můžeme jet domů a sami tam s celým tím trénem zůstali. A tak jsme se domů vraceli 
celou neděli. Po silnici ve třech pruzích ustupovali Němci, proto jsme většinou jeli po 
rolích, až jsme dostali do Jabloňova, kde jsem to trochu znal, a potom zpříma do Lhotky, 
odtud do Zhoři a polňačkama domů, kam jsme dorazili v nedělním podvečeru... 

Alois Koukola, pokračování příště

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

NÁVŠTĚVA KOLPINGOVY RODINY ZE SCHROBENHAUSENU  
U SDH VELKÁ BÍTEŠ

Ve dnech 27. - 29. září 2013 se ve Velké Bíteši uskutečnila návštěva partnerské Kolpin-
govy rodiny ze  Schrobenhausenu, která již léta udržuje přátelské vztahy s bítešskou Kolpin-
govou rodinou. V roce 2002 se uskutečnily první kontakty a v roce 2006 byla podepsána 
dohoda o partnerství.  

V neděli 29. 9. 2013 proběhlo u Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš slavnostní odpo-
ledne a oběd pro členy Kolpingovy rodiny. Pro hosty byla připravena ukázka historické  
i současné hasičské a záchranářské techniky, výstava uniforem, medailí a modelů hasič-
ských vozidel z celého světa. 
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Schrobenhausen je město v Horním Bavorsku, okres Neuburg - Schrobenhausen, spol-
ková země Bayern, Německo. 

Děkujeme SDH Osová Bítýška za zapůjčení koňské stříkačky R. A. Smekal Praha  
r. v. 1900, Zdravotní záchranné službě Kraje Vysočina, výjezdová základna RZP Velká Bíteš 
za vystavení sanitního vozidla VW a bratru Miroslavu Homolovi z SDH Lavičky za zapůj-
čení historických vycházkových uniforem a hasičských medailí.

Výbor SDH Velká Bíteš

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU V HEŘMANOVĚ 

Obec Heřmanov na Velkobítešsku 
prožívala sobotu 12. října 2013 ve 
slavnostním duchu. Konalo se zde po 
77 letech znovuodhalení obnoveného 
památníku prvnímu českosloven-
skému prezidentovi Tomáši Garrigue 
Masarykovi a významnému prvo-
republikovému politikovi Antonínu 
Švehlovi. Slavnost se uskutečnila za 
účasti místních i přespolních obyva-
tel a pozvaných hostů. Mezi nimi byl 

např. senátor Ing. Jan Veleba – prezident agrární komory ČR, Mgr. Marie Kružíková a Mgr. 
Petr Krčál - zástupci Kraje Vysočina, Mgr. Pavel Černý - předseda společnosti Antonína Švehly,  
Ing. Ivo Kaplan - ředitel Schumanova institutu, MUDr. Lidmila Ripová - místopředsedkyně 
Masarykova demokratického hnutí, pan Karel Linhart - Konfederace politických vězňů Žďár 
nad Sázavou, Vladislav Palát – Český svaz bojovníků za svobodu, Marie Zdeňková – autorka 
biografie o Antonínu Švehlovi a řada dalších významných hostů a zástupců sousedních obcí.
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Starostka Pavla Chadimová a prezident Agrární komory ČR  
Ing. Jan Veleba při odhalení pamětní desky. Foto: Milan Šustr
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Při samotném aktu odhalení památníku se na návsi shromáždila téměř celá vesnice. Jak 
bývá v malých obcích zvykem, místní sbor dobrovolných hasičů připravoval veškeré zázemí 
a zdařilé akci dodal patřičnou noblesu. Hasiči stáli nastoupeni ve vycházkových uniformách 
s obecním znakem, slavnostním věncem a hasičským praporem. Kulisu dotvářelo zásahové 
družstvo s požárním vozidlem DA 8 Avia 31 a družstvo v historických uniformách s ruční 
čtyřkolovou stříkačkou R. A. SMEKAL z roku 1898. V úvodu slavnosti proběhlo vystoupení 
čtyř krojovaných dívek z národopisného souboru Bítešan, které krásně zazpívaly pásmo 
lidových písní z Podhorácka. Po projevech přítomných hostů následovalo za tónů státní 
hymny odhalení pomníku, kterého se ujala starostka Heřmanova Pavla Chadimová a prezi-
dent agrární komory Ing. Jan Veleba. 

Podle záznamů vznikl pomník z popudu místních členů Republikánské strany země-
dělského a malorolnického lidu (tj. Agrární strany), kde byl A. Švehla předsedou do své 
smrti v roce 1933, ačkoli se v posledních letech života kvůli zdravotním problémům stáhl 
do ústraní. Pomník byl odhalen 10. května 1936. Památník odhalili při příležitosti uvedení 
lihovaru do provozu a připomněli tím dvě výrazné postavy naší historie. Kámen s deskou 
upomínající na prvního československého prezidenta a dlouholetého prvorepublikového 
premiéra museli Heřmanovští odstranit v roce 1940. Letos byla část pomníku náhodou 
objevena při kácení nebezpečných lip v parčíku, což vlastně našli Heřmanovští zprvu nevě-
děli. „Vyzvedli jsme kámen, který byl zakopaný před torzem pomníku“, přiblížila starostka 
Pavla Chadimová. Jenomže pamětníci vytvoření a následné likvidace pomníku už v obci 
nejsou, zmínku o něm jsme nakonec dohledali ve staré školní kronice. V zemi ležel horní 
kámen pomníku, který tak bylo možné obnovit v původní podobě, chyběla pouze pamětní 
deska. „Desku jsme nechali vyrobit novou a znovu jsme také zasadili dvě lípy, které byly 
vsazeny na počest Masaryka a Švehly“, uvedla starostka. Náklady na obnovení památníku 
sestávajícího z kamene a pamětní desky včetně drobných úprav okolí činily podle Chadi-
mové odhadem pouze několik tisíc korun. Památník nepřipomíná žádnou konkrétní udá-
lost v životě obce a jejího okolí. Upozornila, že letošní rok je vhodnou příležitostí ke zno-
vuodhalení Švehlova pomníku, uplynulo totiž 140 let od jeho narození a v prosinci uplyne 
80 let od úmrtí. Antonín Švehla, rodák z Hostivaře, předsedal československé vládě v letech 
1922 až 1926 a 1926 až 1929. 

Při sobotní slavnosti v Heřmanově proběhl také křest knihy „Legionáři s lipovou 
ratolestí I“. Kniha přibližuje zajímavé osudy 16 generálů - legionářů, kteří se narodili na 
Vysočině. Jedním tímto generálem je i heřmanovský rodák Václav Ždímal, popravený  
v roce 1942 nacisty, který má od loňska pamětní desku na obecním úřadě. Autory knihy 
jsou známý vojenský historik a spisovatel plk. PhDr. Eduard Stehlík, historik a politik 
Karel Černý a předseda jednoty ČSoL plk. J.Švece - Horácko rtm. v. v. Radim Chrást, 
kteří se celé akce zúčastnili. Kmotry křtu byli starostka obce Pavla Chadimová a krajský 
radní Mgr. Petr Krčál. Po slavnostním aktu se přítomní přesunuli do místního kultur-
ního domu, kde pokračoval program, autogramiáda autorů knihy a místní ženy připra-
vily malé pohoštění. 

David Dvořáček
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JAROSLAV RAUŠ - ZAPOMENUTÝ RODÁK

V každé organizaci se objeví osobnosti, jejichž pouhé 
jméno spojuje všechny snahy a cíle, jimiž její členové žijí. 
Takovým mužem mezi dobrovolnými hasiči byl Jaroslav 
Rauš, zemský vzdělavatel MZJH, zasloužilý pracovník 
požární ochrany, pedagog, osvětový pracovník.

Jaroslav Rauš se narodil 31. ledna 1877 ve Velké Bíteši. 
Byl synem nadučitele Jana Rauše, který působil v Bez-
měrově a v Nezamyslicích. Otec zemřel mladý a matka 
Vilemína, roz. Dvořáková zůstala ve Velké Bíteši. Zde 
Jaroslav jako hoch rád přihlížel k hasičským cvičením. 
Po skončení základního vzdělání odešel do Kroměříže, 
kde studoval na učitelském ústavu. Již tehdy měl zájem 
o hasičství a v Kroměříži se rád díval na hasičská cvičení, 
tehdy se také zúčastnil záchranných prací při hrozném požáru stodol. Po absolvování 
učitelského ústavu roku 1895 byl ustanoven „podučitelem“ na Obecné škole v Hlubo-
kých Mašůvkách u Znojma, kde působil 10 let (1895 - 1905). V roce 1898 byl ve Znojmě 
odveden. V roce 1905 byl jmenován učitelem I. třídy na Obecné škole v Jevišovicích, kde 
rovněž působil 10 let. Z prvního manželství se mu 3. srpna 1904 v Hlubokých Mašůvkách 
narodil syn Josef, pozdější vrchní finanční komisař v Tišnově.  20. srpna 1907 se oženil  
s Bohumilou, roz. Judrovou nar. 25. 5. 1881 ve Znojmě. V roce 1915 se stal řídícím uči-
telem na Obecné škole v Příměticích u Znojma (1915 - 1938). Jako mladý učitel pěstoval 
hudbu, hrál na violu v učitelském kvartetu, v Mašůvkách řídil divadlo a založil odbor 
znojemského Sokola, aby mládež cvičila. V Jevišovicích pak založil sokolský orchestr, 
který hrával při divadlech v místě a v okolí a také pořádal samostatné koncerty za spo-
luúčinkování své choti, výborné zpěvačky. Když byla v roce 1920 založena ve Znojmě 
Znojemská filharmonie, byl zakládajícím členem a hrál na violu (v roce 1938 se filhar-
monie rozpadla). 16. 12. 1918 byl členem Okresního národního výboru Znojmo a jeho 
jednatelem pro venkov. Když bylo zřízeno okresní hejtmanství pro české obce znojem-
ského a vranovského okresu, do obsazení Znojma naším vojskem vedl v Příměticích ve 
škole zásobování českých obcí šest týdnů. Když pak bylo Znojmo obsazeno naším voj-
skem a úřady národního výboru zabrány, vypomáhal v zásobovacím oddělení okresní 
správy politické nadále až do likvidace. V roce 1923 byl ustaven Okresní osvětový sbor 
pro Znojmo - venkov a Rauš byl zvolen jeho jednatelem. Za spoluúčasti členů pořadatel-
ského výboru organizoval přednášky po obcích, od ministerstva školství a národní osvěty 
vyžádal příspěvky na zakoupení promítacích přístrojů a sám v letech 1924 - 1932 pořádal 
přes 150 přednášek se světelnými obrazy v místě a okolí. Založil okresní knihovnu a vydá-
val vlastivědný časopis českých učitelů „Podyjí“, později „Od Horácka k Podyjí“. Zúčast-
nil se osvětových kurzů v Praze a v Brně pořádaných ministerstvem školství a národní 
osvětou, státního knihovnického kurzu ve Znojmě a všech osvětových podniků v okrese. 
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V obci byl 10 let tajemníkem, v letech 1909-1914 vypracoval šest fondovních matrik  
a v roce 1924 a 1925 matriky Mramotic a Mašůvek. V roce 1928 byl zvolen do okresního 
zastupitelstva, jmenován prezidentem do okresní finanční komise a v roce 1933 zvolen do 
okresního výboru. Současně se svou zodpovědnou prací se dále věnoval se stejným zápa-
lem hasičině. Přispěl k založení hasičského sboru v Mašůvkách v roce 1903. Byl zvolen 
jeho jednatelem a byl duší sboru. Hned v roce 1904 absolvoval Zemskou školu hasičskou 
ve Frenštátě a téhož roku byl zvolen v Plavči župním dozorcem. Po svém zvolení župním 
dozorcem prohlédl všechny stávající sbory a všude uplatňoval zkušenosti a poznatky ze 
zemské školy a ze studia odborných hasičských knih. Tehdy měla hasičská župa jen 15 
sborů. Jeho přičiněním bylo založeno18 hasičských sborů: v Mramoticích (1904), v Cito-
nicích (1905), v Černíně a v Kravsku (1910), v Němčičkách (1911), v Bezkově (1919),  
v Žerůtkách a ve Střelicích (1922), v Bojanovicích (1923), ve Znojmě /český/ (26. 11. 
1924), ve Šreflové (1925), v Želeticích a Oslnovicích (1926), v Šumvaldě (1927), v Žeroti-
cích (1929), ve Vysočanech (1930) a v Podmolí (1932) – ve všech těchto obcích přednášel 
několikrát o hasičství, hasičských institucích, o vedení sboru atd. Postupně byl v Plavči 
zvolen župním dozorcem a v roce 1920 náčelníkem celé župy znojemské číslo 37. Roz-
dělil župu na okrsky podle toho, jak sborů přibývalo, a jelikož nemohl do všech zajíždět, 
vyhledával schopné lidi, kteří by jej zastoupili. Od roku 1908 vedl župní jednatelství, pak  
i vzdělatelství a nakonec našel vhodného člověka, který tyto funkce převzal za něj. Pořádal 
přednášky, organizoval školy župní (první byla v roce 1910 v Mašůvkách), krajské i zem-
ské. Stal se členem výboru Moravské zemské jednoty hasičské (dále MZJH) a místopřed-
sedou jeho vzdělávacího odboru. Pracoval na hasičských řádech, na stanovách i statistice, 
podílel se na návrhu postavení hasičstva při obraně a ochraně vlasti v CPO. Vzhledem k 
této rozsáhlé činnosti byl později J. Rauš zvolen předsedou vzdělávací komise a zemským 
vzdělavatelem Svazu československého hasičstva (dále SČH). Jeho vytrvalosti a příkladné 
péče o rozvoj hasičské myšlenky si všichni jeho současníci velmi vážili. Byl zastáncem 
názoru, že členové hasičské organizace mají plnit nejen povinnosti právní a spolkové, ale 
také povinnosti mravní, což ve vzájemném propojení přináší spolupráci a pěkný život 
rodinný, spolkový i veřejný. Později byl zvolen předsedou vzdělávacího odboru MZJH, 
krajským a zemským vzdělavatelem, jednatelem MZJH, zpravodajem SČH. V letech 1904 
-1914 psával články o novinkách v hasičství. Byl stálým dopisovatelem hasičského časo-
pisu „Ochrana hasičská“, jejíž redakci navštěvoval a hovoříval s redaktorem Ondřejem 
Hoškem o tom, jak prospět hasičství. Osobně znal téměř všechny činovníky okresních 
hasičských jednot a na tom stavěl dokonalou znalost problematiky ve svých článcích. Ty 
se nesly vždy v duchu síly myšlenky a lásky k člověku. Proto jej lidé nazývali duchovním 
otcem nového hasičstva. Byl člen správního výboru Hasičské vzájemné pojišťovny. Za 
svou činnost v hasičství byl jmenován čestným členem několika sborů a v roce 1913 prv-
ním čestným členem župy. 13. 10. 1938 se z Příměsic 39 přestěhoval do Brna - Králova 
Pole, ul. Vodova 36 (Vrchlického 36) jako ředitel škol v.v. V dobách nacistického útisku 
řídil s předsednictvem MZJH organizaci tak, aby ji společně převedli hrozícími úskalími. 
Také proto byl 25. dubna 1948 na valné hromadě hasičstva v Brně zvolen opětně jednate-
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lem, a to aklamací za spontánního souhlasu. Ještě předtím začátkem dubna byla v Hasič-
ském domě v Brně vyzdvižena jeho práce v oblasti písemných výročních zpráv, které byly 
dávány ostatním za příklad.

Je zajímavé, že jeho poslední dvě životní jubilea byla oslavena také básněmi, a sice  
B. Čecha „Bratru Raušovi k šedesátce“ a A. Fasurové „Nečítá léta“ k sedmdesátinám. Jaro-
slav Rauš zemřel 18. ledna 1963 ve věku 86 let. (50. výročí úmrtí) Jaroslav Rauš zanechal za 
sebou dílo, které zhodnocuje nejen region znojemský, v němž prožil více než čtyři desetiletí, 
ale celou Moravu – učitelskou, kulturní i hasičskou.

Literatura:
STLBA. Kalendárium. Znojemský týden: Noviny pro znojemský region. Roč. 8, č. 5 (28. 1. 
2008), s. 11.
ŠVEC, Ivan. Hasič Jaroslav Rauš. Znojemsko. Roč. 7, č. 6 (11. 2. 1997), s. 5.
Nositelé kultury na Znojemsku. Znojemsko. Roč. 7, č. 15 (13. 04. 1966), s. 3.
policejní přihláška Jaroslava Rauše z roku 1937 (archivní fond Státní policejní úřad Znojmo 
- ohlašovací úřad)
policejní přihláška Jaroslava Rauše z roku 1938 (Archiv města Brna)

David Dvořáček

SPORT

JUDO

Stejně jako každý rok vyra-
zili bítešští judisté o prázd-
ninách na letní soustředění. 
V rekreačním středisku  
u Meziříčka společně  
s judisty z Jihlavy, Polné  
a Brna pilovali svoje tech-
nické a taktické umění pro 
závodní praxi. Každý den 
byly některé tréninky také 
věnované kondiční přípravě, 

a to formou her a soutěží, tak že ti, kteří měli snahu, byli večer oceněni diplomem a sladkou 
odměnou. Na konci soustředění proběhly zkoušky na vyšší stupně kyu a poslední den taky 
tradiční turnaj. 

Že soustředění má svůj význam pro přípravu na turnaje, předvedli naši závodníci hned 
v září a říjnu. 
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Tým JUDO Vysočina. Foto: Jiřina Chládková 
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V neděli 22. září proběhl v Brně turnaj Českého poháru, který je kvalifikační soutěží 
na přebor republiky. Naše žákyně podaly velice pěkné výkony a umístily se na bodova-
ných příčkách. Barbora Mladá získala pěkné 5. místo a Adéla Karásková přivezla krásnou 
medaili za 3. místo. 

Sobota 5. října patřila menším a začínajícím závodníkům. Opět v Brně se konal pravidelný 
turnaj přípravek. I tady bylo vidět zlepšení výkonů díky letnímu soustředění: Marian Chlá-
dek, Vít Mladý, Petr Budzinski, Klára Švábová a Kristýna Švábová získali 1. místa, Vanda 
Pospíšilová 2. místo, Marek Budzinski, Filip Lukášek a Zdeněk Řezáč přivezli 3. místa. 

Poslední turnaj, který bítešští judisté absolvovali před uzávěrkou tohoto čísla, ten-
tokrát společně s judisty ostatních oddílů kraje pod hlavičkou JUDO Vysočina se konal  
v Rakousku. V loňském roce se podařilo společnému družstvu Vysočiny tuto prestižní čtyř-
kolovou soutěž vyhrát. Letos po dvou kolech byl tým Judo Vysočina na třetím místě, ale 
i tady se ukázalo zlepšení výkonnosti závodníků. Umístění Bítešáků: Vít Mladý 1. místo, 
Vanda Pospíšilová a Barbora Mladá 2. místo, Marian Chládek, Petr Mladý, Jakub Krejčiřík 
a Adéla Karásková 3. místo. I tyto výsledky pomohly k tomu, že se tým JUDO Vysočina 
posunul po 3. kole na průběžné 1. místo.

Do Vánoc ještě oddíl čekají turnaje v Tvrdonicích, v Polné, ve Žďáře nad Sázavou a ty 
starší také přebory České republiky. 

Ondřej Blaha, trenér

PRVNÍ ROČNÍK BÍTEŠSKÉHO DVANÁCTIBOJE ZAČÍNÁ UŽ  
2. LISTOPADU

 
Jedná se o celoroční turnaj skládající se z různých nenáročných disciplín. Soutěž je 

určena pro místní i přespolní milovníky rekreačního sportování, kteří mají zároveň sou-
těživého ducha.

Bítešský dvanáctiboj si dal za cíl podpořit sportování na amatérské úrovni. Každý měsíc 
v předem určenou sobotu v dopoledních hodinách se uskuteční jedna disciplína dle rozpisu 
(např. cyklistika, rychlobruslení, bowling, přespolní běh, střelba ze vzduchové pistole). Před 
začátkem proběhne registrace příchozích účastníků a vysvětlení pravidel dané soutěže. Po 
skončení budou výsledky zpracovány a zveřejněny. Dosažené výkony budou rovněž k dis-
pozici v tištěné podobě v květinářství na horní straně Masarykova náměstí. Získané body 
se budou během celého roku sčítat. Celý dvanáctiboj je plánovaný jako nízkonákladová 
akce pro účastníky i organizátory. Vítězem se stává soutěžící, který po dvanácté disciplíně 
nasbírá nejvíce bodů. Obdrží putovní pohár a bude se moci rok pyšnit titulem nejlepšího 
bítešského dvanáctibojaře.

Pokud se chceš aktivně zapojit, udělat něco pro své zdraví a třeba i poznat nové přátele, 
neváhej a přihlas se prostřednictvím facebooku www.facebook.com/bitessky12boj, emailu 
bitessky12boj@seznam.cz nebo na telefonním čísle 775 263 932. Začínáme v sobotu 2. lis-
topadu v 10:00 hod v hale TJ Spartak, kde bude nachystaná první disciplína – překážková 
dráha.
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V příštím Zpravodaji vám představíme webové stránky a také první průběžné výsledky. 
Takže? Vzhůru, dvanáctiboji!

Ondřej Machola, organizátor soutěže

ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK

Uběhly prázdniny školákům i nám cvičitelkám a po uzavření hodových sklípků jsme 
„otevřely“ sportovní halu. Od čtvrtka 12. 9. 2013 jsme zase začaly cvičit zdravotní tělocvik.

Každý rok přijdou i nové cvičenky. Některé se stanou „skalními“ a začnou chodit pra-
videlně, některé po pár týdnech přestanou. Ale při dnešním životním stylu všech je 
OPRAVDU potřeba alespoň trošku sportovat. Je tolik možností, že si snad každý, kdo má  
o sport trochu zájem, vybere.

My jsme sport pro všechny věkové kategorie žen. Ale hlavně pro ty, které už občas něco 
bolí, ale dá se s tím ještě něco dělat. Jsme jeden z největších oddílů TJ Spartak Velká Bíteš.

Naše cvičení je pomalejší a při příjemné hudbě. Jsou v něm prvky jógy, posilování, pro-
tahování, pilatesu.

Nenacvičujeme žádné sestavy, prostě protahujeme a posilujeme celé tělo od hlavy až  
k patě. Povolené svaly břišní a zádové dokáží pěkně potrápit. A léky? To je jen na chvíli.

A my, Jarmila, Hana a já se snažíme ženám v tom pomoct. Aby byly fit. Ale nic se nemá 
přehánět. Důležité je svoje tělo poslouchat, protáhnout, zpevnit a hlavně se také usmívat. 
Lidé už se neusmívají, moc málo a to je špatně.

A nakonec vám poradím, usmívejte se i na nepříjemné lidi, najděte si nějaký sport, třeba 
jen vycházky, a pokud chcete, přijďte za námi do sportovní haly. Jsme tam každé pondělí 
a čtvrtek od 19 do 20 hodin. Stačí sportovní oblečení a obuv a ostatní už máme. Podložky, 
owerbally, gymbally, gumové pásy, hůlky a malé plastové lahve s vodou místo činek.

Tak nezapomeňte! V pondělí a ve čtvrtek vás čekáme.
Eva Svobodová

GAME, SET, ZÁPAS – 2013

První vločky sněhu dopadají na tenisové dvorce a to znamená, že skončila dvanáctá 
tenisová sezóna klubu TC Velká Bíteš, čtvrtá, kterou jsme odehráli na kurtech ve Vlkově  
a třetí bez účasti mládeže Velké Bíteše v nějaké soutěži!!! Můžeme ji hodnotit opět jako 
další úspěšnou tenisovou sezónu, i když tajně jsme pomýšleli výš - na titul a pohár v OP. 
Bohužel silný tým z Nového Města (v roce 2011 hrál KP III. třídy) opět nezaváhal a obhájil 
prvenství.

TC Velká Bíteš znovu přihlásila dvě soutěže. „A“ tým - obhajoval třetí příčku z loňska v okres-
ním přeboru a rezerva TC – „B“ tým měla složitý cíl obhájit druhou pozici z minulého ročníku. 
„A“ - tým po jedné porážce s favoritem soutěže TJ Nové Město na Moravě dokázal vylepšit 
svoje umístění z roku 2012 a skončil na druhém místě právě pod tenisty z Nového Města. 
Oporami týmu letos byli Pavel Karásek a Ivan Geisselreiter, kteří v soutěži OP prohráli za celou 
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sezónu jedno utkání 
ve dvouhrách. „Béčko“ 
sehrálo daleko více 
vyrovnaných utkání, 
kdy v celkem pěti utká-
ních muselo rozho-
dovat gamy nebo sety.  
O pořadí nakonec roz-
hodl poslední zápas se 
Štěpánovicemi, který 
náš „B“ tým posunul 
na celkově pěkné třetí 
místo. Oporou týmu byl 
Petr Stejskal, který svým 

klasickým pojetím hry prohrál pouze dvě utkání z osmi. Základem soupisky „A“ týmu byli: 
Marek Michal, Karásek Pavel, Geisselreiter Ivan, Marek Martin, u týmu „B“ – Geisselreiter 
Aleš, Dvořák Milan, Marek Vladimír, Stejskal Petr, Prešer Jiří.

Výsledky družstev TC Velká Bíteš

V-vítězství  P-porážka

Jako každý rok se stal vrcholem tenisové sezóny Městský přebor 2013. Tento turnaj slavil 
25. výročí a účastnilo se ho 18 hráčů z pěti oddílů. Počasí nám v sobotu program narušilo, 
ale díky spolupráci s TK Nové Sady jsme turnaj zvládli, za což děkujeme. Bohužel letos ve 
dvouhře se nepovedlo krásný pohár zvednout nad hlavu žádnému bítešskému hráči. Vítězem 
se stal Karel Bradáč mladší z TJ Velké Meziříčí, který ve velmi kvalitním finále porazil Pavla 
Klimeše – TK Nové Sady 7:5, 4:6, 6:0. Před branami finále a na 3. místě skončil náš zástupce 
Pavel Karásek. To, co se nepovedlo ve dvouhře, si vynahradili bítešští tenisté ve čtyřhře. Záslu-
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MP 2013 - Karásek P. - Geisselreiter I. se soupeři. Foto:  Vladimír Marek
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hou Ivana Geisselreitera a Pavla Karáska získali triumf 
nad meziříčským párem Karel Bradáč st. - Jiří Dohnal. 
Jubilejní ročník přinesl díky sponzorům (Město Velká 
Bíteš, PBS Velká Bíteš, Uzenářství Sláma, BDS, Jeřábkova 
pekárna, Sport bar Klíma, Restaurace u Raušů, Turbo Car, 
OS KOVO PBS a soukromé osoby - Stejskal Petr, Karásek 
Pavel, Marek Vladimír) na památku i pěkné ceny, za což 
jim všichni děkujeme. Poděkování patří i vesničce Vlkov 
a starostovi Aleši Trojánkovi – díky za vše.

Letos bylo – bude co oslavovat. Tři hráči TC mají kula-
tiny. Aleš Geisselreiter – 40tiny, Vladimír Marek -50tiny 
a náš nejstarší nestor Jiří Prešer bude za několik dní mít 
- 60tiny. TC přeje všem jen to dobré.

V zimě, abychom se nenudili a nevyšli ze cviku, uspo-
řádáme dne 27. 12. 2013 2. ročník halového turnaje ve 
čtyřhře v Tišnově pro 8 párů. Vše důležité nejen o turnaji 
bude a je na našich internetových stránkách www.tcvel-

kabites.webnode.cz. Antukové dvorce necháme teď pod sněhovou peřinou odpočinout a kon-
cem dubna na nich rozehrajeme opět plno krásných výměn.

Za TC města Velká Bíteš Vladimír Marek 

OSTATNÍ

FIRMA ROKU 2013 KRAJE VYSOČINA

Vážení spoluobčané,
je mi ctí informovat vás o úspěchu akciové společnosti První brněnská strojírna Velká 

Bíteš, která je součástí města již od roku 1950. 
Naše společnost uspěla v konkurenci 246 společností v Kraji Vysočina v soutěži Firma 

roku 2013, a to díky stále lepším ekonomickým výsledkům, rostoucímu počtu zaměstnanců, 
prací se zaměstnanci a s mládeží. Firma se tak stává stále důležitější pro region. Největším 
tahounem jsou letecké startovací systémy letadel a vrtulníků. Nastupují letecké motory. Po 
letecké technice následují přesné odlitky ze superslitin, zakázkové přesné obrábění kovů 
a povrchové úpravy. Společnost se stará o svoje zaměstnance, kteří dostávají řadu bene-
fitů, pracuje s mládeží a studenty, například učni v rámci Střediska praktického vyučování 
PBS Velká Bíteš a SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš nebo s VUT Brno na diplomových pracích. 
Pořádáme různé akce, jako je Den otevřených dveří, reprezentační ples, raut při příležitosti 
Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno, setkávání zaměstnanců v kulturním domě 
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před vánočními svátky. Samozřejmě že je ocenění pro nás velký závazek a každý zaměst-
nanec si tak musí uvědomit svoji zodpovědnost za konkrétní odvedenou práci. Veškeré 
naše výrobky musí být na špičkové úrovni, dodány včas a v dobré kvalitě, aby byl zákazník 
spokojený a zase se k nám rád vrátil.

Dalším naším úspěchem bylo srpnové první vzlétnutí letadla Marabu II s naším novým 
turbovrtulovým motorem TP100. Nyní probíhají kontinuálně další letové zkoušky. Je to 
také ukázka perfektní spolupráce školy a podniku, konkrétně VUT Brno a PBS Velká Bíteš. 
Motory začínáme dodávat našim zákazníkům. Dalším motorem, kde dokončujeme vývoj  
a probíhají pozemní zkoušky, je turbohřídelový motor TS100 určený pro vrtulníky. 

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně získal proudový turbínový motor 
TJ100S-125 v kategorii „Nejlepší inovační exponát“ prestižní Zlatou medaili. Jak řekl při 
předávání ocenění prezident Svazu průmyslu a dopravy - „je to jako získat zlatou olympij-
skou medaili“.  

Nejmenší proudový motor, který je již v prodeji, je motor TJ20, určený zejména  
k použití v profesionálních soutěžích modelářských letounů. Tento motor získal na říjnovém  
22. Modelářském a hobby veletrhu v Praze ocenění „Výrobek roku 2014“. 

Všem lidem naší společnosti, kteří se přičinili o výše uvedené úspěchy, patří velké podě-
kování. 

Klíčovým exportním místem je pro nás Rusko, ale velmi důležitý je i trh Číny, Německa 
a nově Švýcarska, kde jsme právě uzavřeli tříletý kontrakt na dodávky vysoce přesných tur-
bínových kol a lopatek ze superslitin pro turbodmychadla. Více bychom chtěli dodávat do 
USA, Indie, nově pracujeme na trhu Brazílie a Turecka. 

Proti konkurenci vidíme velkou výhodu v tom, že reagujeme pružně na potřeby zákaz-
níků, tedy od prvotních výpočtů, přes konstrukci, technologii, výrobu, povrchové úpravy, 
montáž, zkoušky až po servis u zákazníka, a to vše je zastřešeno nutnými certifikacemi.

Rok s třináctkou nám přinesl velké úspěchy a rok 2014 je slušně nakročen svými zakáz-
kami, vývojovými projekty či investicemi do nových technologií. Prvovýrobu se snažíme 
držet doma ve Velké Bíteši a zachovat tím tak pracovní místa pro místní obyvatele i občany 
z okolí.

Ing. Milan Macholán, generální ředitel a předseda představenstva

Z ČINNOSTI SVAZU DIABETIKŮ VELKÁ BÍTEŠ V ROCE 2013 
A PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Územní organizace Svazu diabetiků Velká Bíteš sdružuje diabetiky z Velké Bíteše, Osové 
Bítýšky, Holubí Zhoře, Vlkova, Přibyslavic, Křižínkova, Níhova, Jasenice, Březí a Martinic.

Předmětem naší činnosti je seznamovat členy s novými metodami léčení nemoci zvané 
diabetes mellitus (cukrovka) prostřednictvím přednášek odborných lékařů a zdravotnic-
kých pracovníků, účast na rekondičních pobytech, kulturních a dalších akcích.

Protože v tomto článku nelze všechny akce prezentovat, uvádím jen ty nejdůležitější  
z roku 2013.
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V měsíci březnu jsme přivítali velitele stanice Hasičského záchranného sboru Velká Bíteš 
ppor. Miroslava Volfa, který nás seznámil s problematikou HZS, prevencí proti požárům  
a odpověděl na řadu otázek přítomných o požární bezpečnosti. 

V květnu jsme besedovali s MUDr. Svatoplukem Horkem, který nás seznámil s nebezpe-
čím vedlejších projevů diabetu. Dále nás informoval o nemocech seniorů, jako jsou osteo-
poróza, mozkové a srdeční příhody, bolesti kloubů a urologické nemoci mužů a žen.

Koncem května a začátkem června se uskutečnil rekondiční pobyt v Léčebném ústavu 
Praha v Luhačovicích. Pobytu se zúčastnilo 16 diabetiků. Během rekondičního pobytu se 
uskutečnily dvě zdravotní přednášky a samozřejmostí bylo i dietní stravování. Součástí 
pohybové aktivity bylo zdravotní cvičení, plavání v bazénu s ohřívanou vodou a vířivkou, 
vycházky k lázeňským pramenům a v okolí přehrady a hudební produkce s tancem.

Velkým přínosem pro zdraví našich členů byla akce o dietním stravování diabetiků  
s praktickou ukázkou a ochutnávkou dietních jídel a moučníků, kterou pro nás připravili 
učitelé SOŠ Jana Tiraye Bc. Pecinová Ludmila a Bc. Kratochvíl Milan se svými žáky. Za 
vstřícný postoj k této akci děkujeme i vedení SOŠ.

A co nás ještě v tomto roce čeká?  V prosinci se sejdeme na přátelském posezení s výmě-
nou zkušeností s léčením naší choroby.

Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří podporují naši činnost: Městský úřad 
Velká Bíteš, První brněnská strojírna Velká Bíteš, Obecní úřad Osová Bítýška, Lékárna U tří 
sloupů, Jeřábkova pekárna, Mangold s.r.o. Potraviny Janda, Penzion U Raušů, Bytový textil 
Réman Jiří, TurboCar Fiker, Slovnaft Štefek, Drogerie Dana Ráčková, Květiny Bohumila 
Drlíčková.

Josef Pavlištík, předseda ÚO SD Velká Bíteš

ZÁZRAK JMÉNEM PROPOLIS

Propolis, nazývaný také jako včelí tmel, smoluňka, dluž, patří mezi netradiční včelí 
produkty. Je to pryskyřičnatá látka příjemné aromatické vůně, jejíž barva se mění podle 
původu a stáří od zelenožluté až k temně hnědé. Surovinu na tvorbu propolisu včely 
sbírají na různých rostlinách vylučujících pryskyřičnaté látky, jako je topol, bříza, olše, 
jilm, jehličnany, jírovec maďal a další. Do úlů ho nosí obdobně jak pyl – v takzvaných 
košíčcích na zadním páru nožiček. Včela se aktivně účastní na tvorbě propolisu výměšky 
svých žláz. Za chladu je propolis tvrdý a křehký, při úlové teplotě se stává měkkým  
a tvárným. Včely používají propolis především jako stavební a ochranou látku k vystý-
lání a vyztužení buněk plástů, k zesílení tenkých okrajů plástů, k zatmelení otvorů a trh-
lin úlu a k těsnění česen. Propolisem včely pokrývají (balzamují) vetřelce, které usmr-
tily v úle a nemohou je dostat z úlu ven. Ochranná funkce propolisu spočívá také ve 
vytváření vhodné ochranné atmosféry v úle. Propolis na stěnách úlu má nejen tepelně 
izolační vlastnosti, ale ohřevem stěn úlu se z propolisu uvolňují těkavé látky nasycující 
atmosféru úlu. Tyto těkavé látky mají antibakteriální účinky, což spolu s dalšími faktory 
zabraňuje množení mikroorganismů v úlu. Antimikrobiální účinky propolisu podnítily 
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zájem veřejnosti a lékařů i farmaceutů o využití této látky v různých oborech lidské 
činnosti. Složení propolisu je značně proměnlivé a podíl jednotlivých složek udávaných 
různými autory výrazně kolísá. Je to dáno rozdílnými přírodními podmínkami v místě 
sběru propolisu včelami v průběhu aktivního letu včel během roku. Propolis zpravidla 
obsahuje 50% pryskyřičnatých látek, do 30% včelího vosku, do 10 % balzámů a etéric-
kých olejů. V propolisu byly identifikovány desítky látek. Po chemické stránce obsahuje 
propolis hlavně flavonoidní barviva, dále organické kyseliny, aldehydy, alkoholy, estery  
a etéry. Mnoho látek má propolis společných s včelím voskem, neboť včely záměrně mísí 
původní pryskyřice s touto látkou. Propolis obsahuje určitá množství vitamínů skupiny B, 
dále množství stopových prvků, které mohou výrazně ovlivnit barvu propolisu, protože 
reagují s flavonoidními barvivy na šedočerné nebo zelenočerné látky. Rovněž propolis 
obsahuje i menší množství polysacharidů (asi 2%). Propolis má bakteriostatické účinky 
na celou řadu bakterií a jiné patogenní a nepatogenní organismy. Působí rovněž na různé 
druhy hub a kvasinek. Z těchto důvodů se stále častěji příznivé vlastnosti propolisu využí-
vají ve farmakologii, ve stomatologii, v kožním lékařství atd. 

Surový propolis včelaři získávají příležitostně při prohlídkách úlů, a to seškrabá-
váním  z rámků, z jejich závěsů, z rozšířených bočních louček rámků, ze strůpko-
vých prkének, při čištění úlů atd. Při záměrném získávání propolisu se vkládají do 
úlu různé pomůcky k zatmelení v období od května do srpna, kdy se může očekávat 
výskyt propolisu v přírodě a jeho přísun do úlu. Zatmelení trvá různě dlouho, několik 
týdnů až celou včelařskou sezónu. Nejčastěji se na místo strůpku úlu vkládá pletivo  
z plastu s oky 2x2 mm. Pletivo po zatmelení propolisem se nechá vymrazit v mraz-
ničce a po vyjmutí se propolis vydrolí. Množství získaného propolisu od včelstva 
je různé, kolísá od několika gramů do 100 g i více a je závislé na způsobu odběru, 
síle včelstva, prostředí, ve kterém se včelstvo nachází, a na schopnosti včelstva tme-
lit. Tato schopnost je také značně ovlivněna původem a genetickými vlohami matky. 
Propolis lze použít jako syrový např. na hnisající rány, a to po uhnětení v rukou 
do placičky a přiložení na ránu s fixací např. obvazem.  Nejčastěji se však připra-
vuje roztok propolis v etylalkoholu. Na 1 objemový díl propolisu přidáme nejméně 
2 objemové díly 96% alkoholu (jako náhradu lze použít slivovici či vodku – ale  
s nižším efektem) ve vhodné nádobě s uzávěrem a necháme při pokojové teplotě za 
občasného míchání macerovat několik dnů. Suspenzi filtrujeme nejprve přes několi-
krát přeložený sterilizovaný obvaz, abychom odstranili hrubé nečistoty, a potom přes 
filtrační papír k odstranění jemných nečistot. Čirý roztok je nasycený roztok propo-
lisu, který dle potřeby ředíme etylalkoholem, glycerínem a vodou tak, aby se roztok 
nezkalil. Chceme –li připravit propolisovou mast, smícháme propolisovou tinkturu  
s čistým vepřovým sádlem, opatrně zahřejeme na 50°C a mícháme do odpaření etyl-
alkoholu. Místo sádla lze použít i koupené masťové základy. Mnohem více informací 
o vzniku, složení a využití propolisu lze získat dnes v již dostupné  odborné literatuře 
(např. Léčení včelími produkty – Richter). Literatura je běžně k dostání ve větších 
včelařských prodejnách, anebo si ji můžete opatřit i na naší včelařské výstavě. 
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Letošní včelařský rok z celorepublikového hlediska nebyl nijak zvlášť příznivý. Dlou-
hotrvající zima a deštivé počasí v květnu a červnu značně snížilo produkci květových 
medů. Někteří včelaři místo vytáčení jarních medů museli v červnu včelstva přikr-
movat. Počasí nepřálo v nižších polohách ani snůšce z akátů. Na Vysočině včelařskou 
sezonu zachránila snůška medovicových medů především ze smrků a někde z lip. Na 
evropském trhu je medu nedostatek, a tak cena v marketech běžně dosahuje 140 až 
160 Kč za 1 kg. Nedostatek medu vede nepoctivé výrobce k falšování medu, o čemž lze 
získat dostatek informací např. na internetu. V poslední době získávají na popularitě 
farmářské trhy, kde lze zakoupit kvalitní potraviny přímo od výrobců. Získat kvalitní 
med (bez příměsí zahraničních medů, antibiotik, barviv, sirupů atd.) lze rovněž přímo 
od výrobců – včelařů ve vašem okolí. Dnes již většina včelařů prodává část nebo celou 
svou produkci „přímo ze dvora“. 

Kvalitní med budou zájemci mít možnost opět nakoupit i na tradiční včelařské výstavě 
ve Velké Bíteši (výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. č. 5), a to od čtvrtka 5. 
prosince do úterý 10. prosince 2013 vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Na výstavě bude ke 
zhlédnutí i zakoupení naučný a dokumentární film na CD o včelaření a včelařích na Bíteš-
sku, který natočili dva naši členové př. Matějka a př. Janeček. Naši průvodci na výstavě 
se rádi s dětmi mateřských i základních škol, ale i se všemi ostatními návštěvníky podělí  
o svoje zkušenosti s chovem včel a zajímavosti z jejich života. Velkou pozornost nejenom 
dětí přitahuje tradiční exponát – včely v proskleném úlu, který ani letos nemůže chybět. 
Pro praktické včelaře chceme předvést opět některé zajímavé včelařské pomůcky. Z naší 
prodejní nabídky je trvale vysoký zájem o medové pečivo, medovinu v několika druzích, 
svíčky z včelího vosku, výrobky z včelích produktů a oblíbené 150 medové pivo.  

Na vaši účast se opět těší organizátoři, kteří všem návštěvníkům rádi přiblíží život a chov 
včel.

Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš

SPRÁVNÝ TREND

Letošní hody mně udělaly radost. Opakovaně mi je chválili návštěvníci náhodní  
i zvaní. Já sám již třetí rok v řadě cítím, že náměstí je stále méně hlučné, je lépe vidět folk-
lor, zvyšuje se kvalita jídla a pití. Za tuto nenásilnou přeměnu bych chtěl organizátorům 
poděkovat. Přál bych si, aby tento trend pokračoval, aby návštěvník zaregistroval kvalitu, 
spojenou s místem. Dramaturgicky výtečný festival „Setkání na Podhorácku“ tento trend 
započal již před lety. Na rozdíl od většiny okolních měst má naše hlavní městská slavnost 
tradici a je díky chase skutečně živá, ne uměle organizovaná. Měla by být hlavně pro 
Bítešáky a sousedy, a když nám tu bude příjemně, nebudeme se rozpakovat zvát na náv-
štěvu přátele a příbuzné i z velké dálky. Tedy: ještě více místních surovin, původní hudby, 
více bítešského modrací!

Miloš Zduba, zastupitel
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BÝVAL JSEM KRÁL DISKOTÉK ANEB PŘÍBĚH VOZÍČKÁŘE 

Nedávno jsem navštívil diskotéku, na kterou nás 
pozvali přátelé z Náměště. Potkal jsem se tak s kama-
rády, které jsem dávno neviděl. Hrála dobrá kapela  
a nejen to. Hráli staré dobré „pecky“ a ty mně připo-
mněly některé životní momenty.

I když můj život nebyl procházka růžovou zahradou, 
hudba a tanec pro mě hodně znamenají. Je to již řada let, 
co jsem nastoupil do ÚSP Jinošov, ale rád vzpomínám 
na dny otevřených dveří, kde celé odpoledne vyhrávala 
kapela, a já si tančil a velmi si to užíval. 

Ještě lepší ale bývaly a stále jsou společné akce s děv-
čaty ze Šebetova, našeho spřáteleného zařízení. Když  
v Náměšti zazněla skladba Babylon od Boney-M, 
vzpomínal jsem na první pobyt v Itálii. Tam jsme to  
s kamarády a naším doprovodem rozjeli každý večer na 

diskotéce „Kely“. Šumění moře, noční obloha ještě umocňovaly atmosféru. A já uprostřed 
tanečního parketu stál na bedně a předtančoval „Makarenu“, hit toho léta. A každý další 
večer, po celý týden, téměř do úmoru.

Dnes, kdy jsem na vozíku a pán v nejlepších letech, hudbu a tanec mám moc rád. I když 
nemohu tančit, stačí se jen pohupovat nebo tleskat do rytmu. A samozřejmě mám krásné 
vzpomínky, tak proč bych nevzpomínal, když je na co.  

Josef, klient domácnosti Domova bez zámku ve Velké Bíteši

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

S nejkrásnější kytičkou běžím, spěchám cestičkou.
Chci napsat to nejvřelejší přáníčko té nejmilejší...
Přeji hodně zdravíčka, ať jsi jako včelička,
čilá, zdatná, plná síly, „křídla“ by Tě nezradily...
Sbírej, seber hodně medu (a my všichni s Tebou jsme tu)
Trošičku se přiživíme, že nám dáš - to přece víme...
Děkujem Ti babičko, naše včelí matičko,
za to Tvoje pečování, ať se splní Tvoje přání.

Dne 16. 11. oslaví své krásné 85. narozeniny paní 
Božena Šídlová  a my jí přejeme jenom to nejlepší. 

Vnučka Lucie, dcera Miloslava s rodinou a syn Libor s rodinou

Král diskoték na taneční zábavě v Náměšti. 
Foto: Eva Chytková

Božena Šídlová s pravnoučky Aleškem 
(vpravo) a Pavlíkem. Foto: Lucie Hladíková
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 22/13 KONANÉ DNE 16. ZÁŘÍ 2013 
 
• 2/22/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 21/13 ze dne 2. 9. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 16. 9. 2013
• 3/22/13/RM – rozhoduje poskytnout Římskokatolické farnosti Velká Bíteš Masarykovo náměstí 
dne 29.09.2013 pro konání akce dle žádosti č.j. MÚVB/5621/13.
odpovědnost: rada města termín: 29. 9. 2013
• 4/22/13/RM – bere na vědomí převod majetku ze Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková  organizace na Základní školu Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace dle 
žádosti č.j. MÚVB/5726/13.
odpovědnost: ředitel SOŠ, ředitelka ZŠ termín: 30. 9. 2013
• 5/22/13/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru účelově určeného Základní školou 
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/5614/13.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 30. 9. 2013
• 6/22/13/RM  – bere na vědomí návrh Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková 
organizace na vyřazení drobného dlouhodobého majetku dle žádosti č.j. MÚVB/5612/13.
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 30. 9. 2013
• 7/22/13/RM – rozhoduje souhlasit  s umístěním sídla společnosti  VLT  s.r.o.,  Mariánské nám. 1, 
617 00 Brno, IČ 63469898 na adrese Jihlavská 623, 595 01  Velká Bíteš a s umístěním identifikační 
tabulky s označením společnosti na  tuto budovu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2013
• 8/22/13/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tenisovému klubu města Velká Bíteš na 
poháry pro nejlepší hráče tenisového turnaje „25. ročník Městský přebor Velká Bíteš 2013“ ve výši 
2.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2013
• 9/22/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 524/1 –orná půda  
o výměře cca 354 m2 a pozemku parc. č. 526 – orná půda o výměře 186 m2 v k.ú. Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2013
• 10/22/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout prodejnu smíšeného zboží v budově č.p. 56 
na pozemku parc. č. 5331 v k.ú. Holubí Zhoř.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2013
• 11/22/13/RM – rozhoduje souhlasit s výstavbou příčky s dveřmi šíře min. 80 cm v suterénu bytového 
domu U Stadionu 280 ve Velké Bíteši za podmínky, že žadatel provede stavební úpravu na své náklady 
a jeden originál klíče od těchto dveří předá na zdejší městský úřad, odbor majetkový.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 12. 2013
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• 12/22/13/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 8  v domě č. p. 67 na Masarykově 
náměstí ve Velké Bíteši na dobu určitou do 31. 3. 2014.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 9. 2013
• 13/22/13/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 5  o velikosti 3+1 v domě č. p. 239 
na ulici Tyršova ve Velké Bíteši o jeden rok od 01. 10. 2013.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 9. 2013
• 14/22/13/RM – rozhoduje prominout nájemné za měsíc červenec a srpen r. 2013 za pronajaté nebytové 
prostory Moravskému rybářskému svazu, Masarykovo nám. 86, Velká Bíteš  a paní Bohumile Drlíčkové, 
Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš  z důvodu rekonstrukce prostor v domě Masarykovo náměstí 85.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
• 15/22/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku parc. č. 81 – ostatní 
plocha, neplodná o výměře 15m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše z majetku města Velká Bíteš za cenu 
300 Kč/m2.
Současně RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 1312 - ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 10. 2013
• 16/22/13/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Vanderlaan s.r.o., 
V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10 na akci „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tiraye, 
Tyršova 239, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla z důvodu vysokých teplot 
vzduchu a zvyšuje cena díla v důsledku změn na stavbě.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 9. 2013
• 17/22/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek parc.č. 1228/1 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 71 m2 ve vlastnictví města za pozemek parc.č. 1239/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 29 m2 s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN hradí obě strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 10. 2013
• 18/22/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku parc.č. 2621/1- lesní pozemek  
o výměře cca 312 m2 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města za pozemek parc.č. 2623 – lesní pozemek 
o výměře cca 115 m2 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku 
a vkladem KS do KN hradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 10. 2013
• 19/22/13/RM – rozhoduje vypovědět smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě  k 31. 12. 2013  na 
domy Družstevní 584, U Stadionu 475, U Stadionu 548 a Tyršova 239  se společností Techem, s.r.o., 
se sídlem Služeb 5, 108 00 Praha 10  a uzavřít smlouvu o odečítací a rozúčtovací službě na domy 
Družstevní 584, U Stadionu 475, U Stadionu 548 a Tyršova 239 se společností THERA Energo, s.r.o., 
se sídlem Křenová 479/73, 602 00 Brno.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
• 20/22/13/RM – rozhoduje objednat u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace, se sídlem Kosovská 1122/16, Jihlava opravu schodiště v ulici Lánice ve Velké Bíteši dle 
předloženého rozpočtu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2013
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• 21/22/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku parc.č. parc.č.1893/1 
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 77 m2 v k.ú. Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš za 
cenu 500 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN 
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 10. 2013
• 22/22/13/RM – bere na vědomí urgenci ze dne 4. 9. 2013 ve věci vyřízení její žádosti sepsané dne 
18. 7. 2013 ve věci hřiště na Návrší. RM konstatuje, že uvedenou žádostí se zabývala dne 26. 8. 2013 
a bylo písemně sděleno řešení v uvedené věci. S problematikou dětského hřiště na Návrší a s žádostí 
bude seznámeno zastupitelstvo města.
odpovědnost: starosta termín: 14. 10. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 27/13 KONANÉHO DNE 16. ZÁŘÍ 2013 

• 1/27/13/ZM – určuje ověřovateli zápisu Jiřího Rauše a Ing. Marii Šabackou.
• 3/27/13/ZM – rozhoduje uzavřít s Českou spořitelnou, a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru  
č. 10101/13/LCD ze dne 15. 3. 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2013
• 4/27/13/ZM – rozhoduje uzavřít se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice Smlouvu o finanční 
spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „Vodovod v Ludvíkově u Velké Bíteše“ a Darovací smlouvu, 
jejímž předmětem je převedení projektové dokumentace od firmy Aquaprocon na výše uvedenou 
stavbu do majetku svazku.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2013
• 5/27/13/ZM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 8. 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 16. 9. 2013
• 6/27/13/ZM – bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2013  
č. 6/2013 schválené radou města dne 24. 6. 2013, č. 7/2013 schválené radou města dne 3. 7. 2013,  
č. 8/2013 schválené radou města dne 15. 7. 2013, č. 9/2013 schválené radou města dne 5. 8. 2013,  
č. 10/2013 schválené radou města dne 26. 8. 2013. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 16. 9. 2013
• 7/27/13/ZM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 dle rozpočtového opatření města č. 11/2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2013
• 8/27/13/ZM – rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k. ú. Velká Bíteš, a to:
- část parc. č. 2538/7 – trvalý travní porost o výměře cca100 m2

- část parc. č. 2538/3 – trvalý travní porost o výměře cca 190 m2

- část parc. č. 2538/11 – trvalý travní porost o výměře cca 30m2. Náklady spojené s geometrickým 
oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 9/27/13/ZM – rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k. ú. Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 2538/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2

- část parc. č. 2538/30 – trvalý travní porost o výměře cca 70 m2. Náklady spojené s geometrickým 
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oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 10/27/13/ZM – rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku parc.č. 
2538/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 a části parc.č. 2538/27 – trvalý travní porost 
o výměře cca 130 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš, dále ZM rozhoduje úplatně 
nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku parc.č. 2538/12 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 16 m2 a části parc.č. 2538/27 – trvalý travní porost o výměře cca 130 m2 v k.ú. Velká Bíteš 
do vlastnictví města Velká Bíteš, dále ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 
¼ na pozemku parc.č. 2538/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 a části parc.č. 2538/27 
– trvalý travní porost o výměře cca 130 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš a dále 
ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku parc.č. 2538/12 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 a části parc.č. 2538/27 – trvalý travní porost o výměře cca 130 m2 

v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš.
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 11/27/13/ZM – rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k. ú. Velká Bíteš, a to:
1. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½:
- na části pozemku parc. č. 2539/70 – orná půda o výměře 410 m2

- na části pozemku parc. č. 2539/98 – orná půda o výměře 29 m2

2. - část pozemku parc. č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní kom. o výměře 247 m2

- část pozemku parc. č. 1332 – orná půda o výměře 760 m2

- část pozemku parc. č. 1331 – orná půda o výměře 108 m2

3. - část pozemku parc. č. 1335/1 – orná půda o výměře 73 m2

- část pozemku parc. č. 1336/2 –ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m2

4. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½
- na části pozemku parc. č. 1334- orná půda o výměře 342 m2

5. - část pozemku parc. č. 1333 – ovocný sad o výměře 939m2

6. - část pozemku parc. č. 1335/3 – orná půda o výměře 14 m2

7. - část pozemku parc. č.1338/1 – orná půda o výměře 13 m2

8. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½
- na části pozemku parc. č. 1330 – orná půda o výměře 176 m2

9. - část pozemku parc. č. 1329 – orná půda o výměře 265 m2

- část pozemku parc. č. 1328/1 – trvalý travní porost o výměře 470 m2. Náklady spojené s geometrickým 
oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.
Současně Zastupitelstvo města rozhoduje uzavřít předloženou kupní smlouvu na předmětné pozemky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 12/27/13/ZM – rozhoduje uzavřít kupní smlouvu na pozemky v k. ú. Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 2539/70 – orná půda o výměře 39 754 m2, jež se nově odděluje dle GP č. 2037- 98/2013  
z parcely 2539/70
- parc. č. 2539/78 – orná půda o výměře 708 m2

- parc. č. 2539/79 – orná půda o výměře 708 m2
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- parc. č. 2539/80 – orná půda o výměře 778 m2

- parc. č. 2539/81 – orná půda o výměře 976 m2

- parc. č. 2539/82 – orná půda o výměře 1175 m2

- parc. č. 2539/83 – orná půda o výměře 1129 m2

- parc. č. 2539/88 – orná půda o výměře 1121 m2

- parc. č. 2539/89 – orná půda o výměře 1206 m2

- parc. č. 2539/90 – orná půda o výměře 857 m2

- parc. č. 2539/91 – orná půda o výměře 746 m2

- parc. č. 2539/92 – orná půda o výměře 1146 m2

- parc. č. 2539/93 - orná půda o výměře 2126 m2

- parc. č. 2539/97 – orná půda o výměře 510m2

- parc. č. 2539/99 – orná půda o výměře 346 m2

v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 13/27/13/ZM – rozhoduje revokovat usnesení č. 17/26/13/ZM ze dne 10. 6. 2013 spočívající v tom, 
že se původní znění: „Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci 
Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 523 m2

- parc. č. 2538/6 – trvalý travní porost o výměře 831 m2

- část parc. č. 2539/94 – orná půda o výměře cca 500 m2

do vlastnictví města Velká Bíteš.
Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do KN hradí 
kupující. Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje starostu města k vypracování kupní smlouvy  
a předložení návrhu kupní smlouvy zastupitelstvu města k odsouhlasení.“
nahrazuje novým zněním: Zastupitelstvo města Velká Bíteš  rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k. ú. 
a obci Velká Bíteš, a to:
- část parc. č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 277 m2

- parc. č. 2538/6 – trvalý travní porost o výměře 831 m2

do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků 
a vkladem KS do KN hradí kupující. Současně ZM rozhoduje uzavřít předloženou kupní smlouvu na 
předmětné pozemky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 14/27/13/ZM – rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 280.23 (2+1) ve II. NP bytového domu, 
U Stadionu č. p. 280 ve Velké Bíteši včetně spoluvlastnického podílu id. 7290/71884 na společných 
částech a prostorách domu a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 7290/71884 na zastavěném pozemku 
p. č. 803 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš  s tím, že náklady 
spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 15/27/13/ZM – rozhoduje uzavřít Směnnou smlouvu a Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 
o převodu vlastnictví k nemovitosti v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
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• 16/27/13/ZM – po seznámení s aktuálním materiálem k trase VRT rozhoduje zásadně nesouhlasit 
s posunutím trasy VRT mezi dálnici a město Velká Bíteš a pověřuje p. místostarostu, aby seznámil  
s tímto stanoviskem Ministerstvo dopravy ČR, Správu železniční dopravní (SŽDC) a Kraj Vysočina.
odpovědnost: místostarosta termín: 30. 9. 2013
• 17/27/13/ZM – rozhoduje uzavřít dohodu „Uznání dluhu a dohodu o jeho splacení“, jejímž 
předmětem bude úhrada dlužného nájemného a služeb za užívání bytu  v domě č. pop. 259, ul. Návrší, 
Velká Bíteš včetně příslušenství.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2013

Potřebujete pomoct s úklidem Vaší domácnosti? Udělám běžný úklid domácnosti, vyžehlení prá-
dla, mytí oken. Cena za hodinu – dle domluvy, tel. č. 608 282 035, lokalita: Velká Bíteš a okolí.
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Tisk: EUROTISK s. r. o., Uherský Brod 
Uzávěrka pro prosinec 2013: 18. listopadu 2013. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč
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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 
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ADVENT V ZAHRADĚ MATÚŠŮ
Zveme vás na

V sobotu 30. 11. 2013 zveme naše zákazníky 
na zahájení adventního a předvánočního 

prodeje v našem zahradním centru

Otvírací doba zahradního centra v zimním období – od prosince do konce února:

Po – Pá 9.30 – 17.30
SO 8.00 – 13.00

V TENTO DEN PRODLOUŽENÁ OTVÍRACÍ DOBA: 8.00-17.00

Připravujeme pro vás:
 dětská adventní dílna – vyrobte si u nás spolu s vašimi dětmi vlastní svícínky či adventní věnce  
 prodej adventních věnců a výzdoby, hotové věnce, jedlové korpusy, svíčky, přízdoba
 vánoční dekorace, tradiční i netradiční
 interiérové vánoční květiny – azalky, vánoční hvězdy, bramboříky, vánoční kaktusy
 rostliny pro předvánoční výzdobu domů, bytů, teras a truhlíků, jedlové větve, sušina, 
obarvované přírodní větve 

Od 9. 12. 2013  prodej vánočních stromků: jedlí Nordmann, jedlí z české 
produkce, smrků, stříbrných smrků, borovic, včetně velkých stromků, možnost 
objednání stromků „na míru“.
V období adventu prodej hotových adventních věnců, vánočních svícnů 
a vánoční hřbitovní vazby z vlastní produkce, včetně prací na zakázku.

Těšíme se na vaši návštěvu!!

Otvírací doba zahradního centra v zimním období – od prosince do konce února:

V období adventu prodej hotových adventních věnců, vánočních svícnů 
a vánoční hřbitovní vazby z vlastní produkce, včetně prací na zakázku.
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