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Zpravodaj Velká Bíteš2

Vážení občané,

     výsledky voleb do městského zastupitelstva a následná ustavující schůze, na které bylo 
zvoleno nové vedení města, přinášejí městu a všem jejím občanům novou etapu vedení ko-
munální politiky. 

     Chceme vám společně za nás a naše zastupitele poděkovat za vaši důvěru a projevené 
sympatie. 

     Komunální politiku chceme vést otevřeně a transparentně, na základě komunikace a dia-
logu s vámi, občany našeho města.   

     Těšíme se na spolupráci s vámi, na vaše podměty, připomínky, názory, které nám můžete 
posílat na adresy milan.vlcek@vbites.cz, tomas.kucera@vbites.cz. 

     Zároveň vám chceme popřát, aby jste o nadcházejících vánočních svátcích našli čas k 
zastavení. Našli odvahu odložit starosti všedních dnů, splnili si předsevzetí, která odkládáte 
po celý rok a prožili tyto sváteční dny v kruhu svých nejbližších. 

Ing.Milan Vlček
starosta

Ing.Tomáš Kučera
místostarosta
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION                         
                                     

NOVÉ SADY  - pokračování
     Novější historie
     
     V roce 1848, nazývaném též rokem „revolučním“, došlo k částečnému uvolnění a zlepšení 
tíživé situace zdejšího lidu. Skončila povinnost chodit na robotu do Krevlic, skončila
i povinnost odvádět církevní desátky. V obci byl tehdy posledním rychtářem František Šilhán. 
Poté následovali už „jen“ starostové, později předsedové a znovu starostové (celkem 14 od 
r. 1848).
     V roce 1900 žilo v 35 domech (přízemních a slámou krytých) a ve 3 „výměncích“ celkem 
204 obyvatel. Dnes je obydleno 66 domů se 188 registrovanými občany. Před první světovou 
válkou se rodilo v průměru 5 – 7 dětí ročně, v době války a v letech poválečných už jen
2 děti.
     Požáry byly pro obyvatele vždy pohromou. Ten největší z nich se rozšířil po celé obci dne 
3. srpna roku 1934. V kronice je popsáno celkem 11 požárů od roku 1900.      
     Do historie obce se zapsaly i císařské manévry 9. - 11. září roku 1909, které se odehrály 
v jejím okolí. V obecní kronice se píše: „....hlavní velení bylo u křížka, u silnice a císař 
František Josef I. a německý císař Vilém II. zde v automobilech třikráte za odpoledne objeli 
manévrové pole. Vojáci velice poškodili úrodu, ale vše bylo lidem dobře zaplaceno...“. 
     Manévry byly přípravou na očekávanou „velkou“ válku, která vypukla 1. srpna roku 
1914, a která svým nečekaným rozsahem vešla do dějin jako „první světová“. V noci byla 
vyhlášena všeobecná mobilizace a všichni (schopní) muži do 38 let již ráno rukovali.
V kronice je uvedeno:
„...Dne 1. srpna, když slunce vycházelo, bylo na silnici u kříže smutné loučení, když dva 
povozy ze záložníky se ubíraly do Náměště na nádraží. Ti co zůstali je se slzami v očích 
doprovázeli než zajeli do lesa u Korbela...“. 
Zásobování rozsáhlých válečných front vyžadovalo nucené dodávky potravin, které 
způsobily bídu a hlad. V roce 1917 kronikář uvádí: „... peníze neměly žádnou cenu,
za potraviny člověk nakoupil všeho...“. V tomtéž roce vojáci „zrekvírovali“ i zvon na kapličce. 
Z této kruté války se 3 muži nevrátili.
     Neuplynulo mnoho času a přišla další mobilizace. Bylo to v září roku 1938 a z obce 
narukovalo 20 mužů, kteří se po „Mnichovu“ brzy vrátili domů. Smutná doba protektorátu 
si také vyžádala odstranění pamětní desky T.G.M. 

Technický pokrok

     1880 – dosud se obilí mlátilo cepy
     1885 -  začínají se používat první koňské žentourové mlátičky a první secí stroje
     1928 -  zavedení elekřiny 
     1964 -  stavba obecního vodovodu 
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Symboly domova  
     
     Jako v každém regionu se silnou křesťanskou tradicí, najdeme také v okolí Nových 
Sadů množství křížků, křížů, božích muk a kapliček. Stejně jako ve všech koutech 
moravské části Vysočiny, nalezneme i zde krajinné prvky, k nimž si obyvatelé vytvořili
i vytvářejí neformální vztah, který jim nakonec souzní ve slovech domov, rodný kraj...
A vazba „zdejších“ k obci, krajině i tradicím je opravdu silná.
    
     Znak a prapor obce
Tvůrci těchto symbolů vycházeli z pečeti a z nejstaršího dochovaného razítka, ve kterém je 
v oválném poli postava sv. Rocha s květinou a pod ním kráčející pes. Heraldikem navržený 
nový znak má klasický tvar štítu, v jehož horní čtvrtině je zlatý (žlutý) pás se symbolem 
chleba uprostřed a dvěma červenými květy se žlutými středy po stranách. Ve zbylém zeleném 
poli je bílá hlava psa se žlutým jazykem, zdůrazněná černou konturou. Chléb symbolizuje 
sv. Rocha, který na své pouti do Říma pečoval o nemocné nakažené morem. Dva květy lze 
chápat jako „mluvící znamení“ obce – Nové Sady - kvetoucí místo. Hlava psa je symbolem 
ostražitosti, bdělosti, věrnosti a přátelství.
 
     „Křížek“
Jako první vítá návštěvníky obce, jako poslední se s nimi loučí. Býval i je místem „posledního 
rozloučení“. Křížek s obrazem Madony je umístěn na trojúhelníkovém půdorysu mezi dvěma 
lipami, poblíž křižovatky dvou starých cest - na předělu mezi vesnicí a okolní krajinou. 
     
     Kaplička se zvonicí
Pochází z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Stala se duchovním „srdcem“ 
vesnice, symbolem sjednocujícím její obyvatele. Pamětní deska připomíná tři muže, padlé
v I. světové válce. Deska byla společně s novým zvonem a sochou Panny Marie s Ježíškem 
slavnostně vysvěcena dne 16. července roku 1929. Za protektorátu byl zvon zakopán
a 14. května 1945 dán znovu na své místo. Každou neděli i během svátků bývá kaplička 
přístupná, aby umožnila příchozím krátké zamyšlení,  případně tichou modlitbu.      
     
     „Hasička“
Pokud je kaplička centrem duchovním, potom hasička je centrem světským. V budově je 
hasičská zbrojnice, obecní úřad a prostory využívané jako místní hospůdka, případně taneční 
sál. Větší akce se z těchto nevelkých prostor často přesouvají do „stodoly“. Na budově je 
umístěna pamětní deska T.G.M., připomínající průjezd pana prezidenta po státní silnici
u Nových Sadů, kde ho čekali místní  lidé v horáckých krojích s připravenými básničkami
a písničkami. Pomníček s deskou byl původně u silnice, mezi křížkem a kapličkou. Na 
začátku války byl vykopán a uschován. Po listopadu 1989  byla deska slavnostně umístěna 
na průčelí „Hasičky“.     
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     „Stodola“ - Na Pelánce 
Přesněji Pelánova stodola a prostranství kolem ní. Jsou již po několik generací neformálním 
centrem  společenských zábav, oslav a posezení při hudbě a tanci. Záminkou pro uspořádání 
„sešlosti“ může být cokoli, slaví se s opravdovým zaujetím...a je tu dobře.

     Okolní krajina
     
     Památná borovice u Korbela
V kronice města Velké Bíteše je v roce 1926 kronikářem Karlem Brodem zapsáno:
„U cesty od Nových Sadů k rybníku Korbelu stojí stará borovice. O ní mi vyprávěl 78letý 
výměnkář Jan Petr. Borovice stojí zde od nepaměti. Již když  jsem byl chlapec, byla taková, 
jako dnes. Pod samou borovicí v mezi je oválný žulový kámen, značně veliký, na němž 
vystupuje vytesán kříž. Na sousední blízké mezi jsou takové kameny s křížem ještě dva. O tom 
místě se vypravuje, že se zde pobili chasníci jdoucí od muziky a tři byli zabiti. Na památku 
zasazeny ty tři kameny. Potom zde vyrostla i ta osamělá borovice. Tak jsem slyšel vypravovat 
od starých lidí“.
Kronikář dále uvádí, že byl výměnkářem Petrem zaveden do míst, kde stávala „...osada 
Otěchleby, zaniklá před dávnými časy“.
     Samotný rybník Korbel nese „počeštělé“ jméno německého osadníka Tomase Körbera. 
„Odchoval“ mnoho generací místních dětí, které k němu chodily úvozovou cestou přímo přes 
pole. Poté, co byla rozorána, bylo nutné jít oklikou kolem borovice. Dnes zůstal „na druhé 
straně“, odříznut dálnicí.
     
     Přes „Chobůtky“ do Bíteše
     Název Chobůtky kopíruje okolní krajinu – les v členitém terénu s nerovnostmi, 
úžlabinami i loukami. Polní cesta tudy vedoucí je velmi využívaným spojením s Velkou 
Bíteší. Především mládež ji z ryze praktických důvodů často používá, zejména směřuje-li 
do města za „občerstvením“. Společné návraty (bez rizika) nočními Chobůtkami jsou potom 
událostmi, na které se nezapomíná.
     
     Dálnice
     Výstavba dálnice D1 začala v roce 1967. Stavba úseku Velké Meziříčí – Velká Bíteš 
byla zahájena v červnu 1971 a byla rozdělena do dvou částí. Úsek Lhotka – Velká Bíteš 
(9,182 km) byl zprovozněn v prosinci 1975. Souvislý dálniční tah mezi Brnem a Prahou byl 
dokončen 8. listopadu 1980.
     „Nebštyšští“ mají k dálnici rozporuplný vztah. Na jedné straně vidí výhody rychlého 
spojení se vzdálenými místy, na druhé straně odsuzují obtížný hluk a nepřirozené rozdělení 
krajiny. U mnoha lidí se tyto protichůdné názory prolínají. Uvědomují si ale, že nebýt dálnice 
byl by veškerý provoz  soustředěn na starou „státní silnici“, což by pro Nové Sady bylo ještě 
horší. Prodejem pozemků u dálnice Nové Sady zbohatly. Jak prozíravé bylo pro ně odloučení 
od Velké Bíteše v roce 1992. Z takto získaných peněz obec zaplatila rozvod zemního plynu, 
nový vodovod, telefonní přípojky, opravy místních komunikací, kapliček a křížů. Bylo 
vybudováno dětské hřiště a tenisové kurty. Skutečně viditelná proměna vesnice.

Alois Koukola
dokončení příště

zpravodaj 12 starsi verze korekce.indd   5 30.11.2010   9:45:04



Zpravodaj Velká Bíteš

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ                                                              
Pátek dne 3. prosince 2010 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – pro mateřské školy a seniory
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Pátek 3. – 5. prosince 2010
Otevírací doba: 3. a 4. 12. 2010 od 9 do 17 hodin, 5. 12. 2010 od 9 do 16 hodin                    
PRVNÍ BÍTEŠSKÉ VÁNOČNÍ TRHY - ukázky lidových řemesel, možnost nákupu 
vánočních dárků
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 4. prosince 2010 v 17 hodin
LIBANON – promítání fotografií
Fara Velká Bíteš, Kostelní 71
Organizuje Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek

Sobota dne 4. prosince 2010 od 18 do 20 hodin
ZUMBA MARATON
Sportovní hala 
Organizuje TJ Spartak

Pondělí dne 6. prosince 2010 v 17 hodin
„CESTOU PROMĚNY“ – vernisáž výstavy ÚSP Jinošov
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Ústav sociální péče Jinošov

Pondělí 6. – 23. prosince 2010 od 8 do 15.30 hodin
VÁNOCE S VŮNÍ KOŘENÍ – vánoční výstava spojená s prodejem výrobků žáků školy
(6. – 8. prosince bude výstava spojena s prezentací a prodejem patchworkových výrobků
pí. Bohuslavové)
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116

Úterý 7. – 15. prosince 2010
Otevírací doba: po-pá 8.00 – 15.30 hodin, obědová přestávka 11.30 – 12.00 hodin,
so-ne 13.00 – 16.00 hodin
„CESTOU PROMĚNY“ – výstava ÚSP Jinošov, kde si budete moci prohlédnout výrobky 
z volnočasových aktivit klientů a dozvíte se také pracovní postupy podle kterých výrobky vznikají
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Ústav sociální péče Jinošov

Úterý dne 7. prosince 2010 v 9 hodin
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ – Králíci z klobouku
Představení je určeno pro mateřské školy i veřejnost
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
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Úterý dne 7. prosince 2010 v 19 hodin
KONCERT ALENY BORKOVÉ (zpěv)  a ONDŘEJE SEDLÁKA (hra na kytaru)
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Čtvrtek dne 9. prosince 2010 mezi 16 až 18 hodinou
JEŽÍŠKOVA POŠTA – pro všechny děti, rodiče i z Baby Clubu a ostatní veřejnost
MŠ Masarykovo náměstí, vchod z průjezdu
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Pátek dne 10. prosince 2010 od 14 do 18 hodin, sobota dne 11. prosince 2010 od 8 do 12 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - v budově Tyršova 239 a Lánice 300
Organizuje SOŠ Jana Tiraye

Pátek dne 10. prosince 2010, začátek v 17 hodin
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Vystoupí hosté z Náměště n. Oslavou, Lažánek a oddíly TJ Spartak
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak

Sobota dne 11. prosince 2010 od 14 hodin
KURZ PLETENÍ Z PEDIKU – ošatka taženou technikou (pro veřejnost)
MŠ Masarykovo náměstí, vchod z průjezdu
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Pondělí dne 13. prosince 2010 tentokrát ve 14 hodin
SENIORKLUB – předvánoční vystoupení dětí ze základní umělecké školy
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub

Pondělí dne 13. prosince v 17 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Kulturní dům, Vlkovská 482

Úterý dne 14. prosince 2010 v dopoledních hodinách
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ – návštěva obyvatel DD a DPS v MŠ U Stadionu
Organizuje MŠ U Stadionu

Úterý dne 14. prosince 2010 v 19 hodin
PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ - pro kurzisty i veřejnost
K tanci zahraje taneční orchestr SW BAND
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 18. prosince 2010 od 7.30 do 14.30 hodin
III. HASIČSKÁ ZABÍJAČKA
Hasičská stanice, Za loukama 583
Organizuje Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
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Středa dne 22. prosince 2010 ve 14.30 hodin
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU 
Masarykovo náměstí
Organizuje MŠ U Stadionu

Neděle dne 26. prosince 2010 v 15 hodin
ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA – folklórní pásmo národopisného souboru Bítešan
Kostel sv. Jana Křtitele Velká Bíteš

Neděle dne 26. prosince 2010 ve 20 hodin
NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA – posezení u cimbálu
Restaurace U Vrány, Kostelní 69

Středa dne 29. prosince 2010, prezentace v 8 hodin
NOHEJBAL – turnaj trojic
Přihlášky na tel.: 724 194 180
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak

Pátek dne 31. prosince 2010 v 12.30 hodin
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA K POSLEDNÍMU VLKOVI
Sraz u kašny na náměstí
Organizuje Seniorklub

PLESOVÁ SEZÓNA VE VELKÉ BÍTEŠI,
Kulturní dům, Vlkovská 482

22. ledna 2011  ve 20 hodin Hasičský ples, hraje „Jásalka“ z Nové Vsi u Nového Města
na Moravě, předprodej vstupenek od 7. ledna v hasičské zbrojnici – denně od 8 do 17 hodin

29. ledna 2011 ve 20 hodin Rybářský ples, hrají „Pikardi“

12. února 2011 ve 20 hodin XI. reprezentační ples PBS, hraje Vysočinka a v předsálí galerie 
cimbálová muzika. Slavnostní předtančení bude v podání Klubu společenského tance 
Lucerna Praha. Host večera: Marie Rottrová, večerem bude provázet Alexander Hemala

19. února 2011 ve 20 hodin Farní ples, hraje „F-Box“, předtančení a bohatá tombola

26. února 2011 ve 20 hodin Sportovní ples s vyhlášením ankety „Sportovec města“

4. března 2011 ve 20 hodin Maškarní bál, hraje Pavel Helan s kapelou, předprodej vstupenek 
v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, tel.: 566 532 025
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INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Č. 17/10 
KONANÉHO DNE 25. ŘÍJNA 2010
                                                              
2/17/10/RM – bere na vědomí vyúčtování hodů 2010 a ukládá ředitelce IC a KK
Bc. Zdeňce Špičkové přijmout opatření ke snížení nákladů v roce 2011
odpovědnost: ředitelka IC a KK termín: září 2011

3/17/10/RM – rozhoduje o zpracování Plánu zimní údržby místních komunikací města 
Velká Bíteš a schvaluje jeho zněn
odpovědnost: jednatel TS termín: 1.11.2010

4/17/10/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za leden – říjen roku 2009 
a roku 2010
odpovědnost: rada města termín: 25.10.2010

5/17/10/RM - rozhoduje uzavřít s dárcem CSKA Karviná, spol. s r.o., IČ 2587126, se sídlem 
Lešetínská 378/5a, 733 01 Karviná-Staré Město 390/42, Darovací smlouvu č. 25/10/2010, 
jejímž předmětem je darování 2 ks notebooků TOSHIBA SATELLITE PRO L650-10T 
v hodnotě 38.000 Kč městu Velká Bíteš
odpovědnost: odbor finanční termín: 1.11.2010

6/17/10/RM - rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Skanska a.s., IČ 
26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, kterým se mění cena díla 
„III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 1. etapa“ na 2.903.203,- Kč včetně DPH
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 5.11.2010

7/17/10/RM - rozhoduje uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu 
č.p. 7 na Masarykově nám. ve Velké Bíteši s Českou spořitelnou, a.s., kterým se prodlužuje 
doba trvání nájemního vztahu na dalších 5 let , a to do 28.2.2016
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP, ENCOM termín: 15.11.2010

8/17/10/RM - rozhoduje uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci ze dne 
18.5.2007 s firmou COLAS CZ, a.s., IČ 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, v předloženém znění
odpovědnost: odbor finanční termín: 5.11.2010

9/17/10/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 21.300 Kč HC Spartak 
Velká Bíteš, Tyršova 428, Velká Bíteš, na úhradu pronájmu ledové plochy
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.11.2010

9
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10/17/10/RM – schvaluje konání Tradičních bítešských hodů 2011 v termínu 10. - 11. září 2011
odpovědnost: ředitelka IC a KK termín: 10.9. 2011

11/17/10/RM - rozhoduje uzavřít Smlouvu o veřejných službách č. 89/2011 s firmou ICOM 
transport a.s., IČ 00286265, se sídlem Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava
odpovědnost: odbor správní termín: 30.11.2010

12/17/10/RM - bere na vědomí aktuální informace JUDr. Kristiny Škampové k teorii a praxi 
ve věci nájmů bytů dle právního stavu ke dni 1.10.2010
odpovědnost: rada města termín: 25.10.2010

13/17/10/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout uvolněné nebytové prostory v budově 
Masarykovo nám. 7, Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 1.11.2010

14/17/10/RM - rozhoduje uzavřít Dodatek č. 9 ke smlouvě o pronájmu lesní půdy ze dne 
30.1.2002 s Lesy města Velká Bíteš s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 87, Velká Bíteš, 
v předloženém znění
odpovědnost: odbor finanční termín: 1.11.2010

15/17/10/RM - bere na vědomí Záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2010
v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
odpovědnost: rada města termín: 25.10.2010

17/17/10/RM – schvaluje odpisový plán Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace 
pro rok 2010 v předloženém znění
odpovědnost: ředitel Polikliniky termín: 31.12.2010

18/17/10/RM – rozhoduje uzavřít Mandátní smlouvu se společností Progrant, s.r.o.,
IČ 26943131, se sídlem Vršovická 796/37, 101 00 Praha na aktivity související s projektem 
„Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši“ za cenu 192.000 Kč včetně DPH
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 5.11.2010

19/17/10/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2010 dle rozpočtového opatření 
města č. 17/2010
odpovědnost: odbor finanční termín: 25.10.2010

20/17/10/RM – rozhoduje prominout firmě SANTI s.r.o, Vlkovská 334, Velká Bíteš nájemné 
v restauraci Máj od 13.9.2010 do 31.10.2010
odpovědnost: ENCOM termín: 31.10.2010

21/17/10/RM – rozhoduje uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace Smlouvu o provádění zimní údržby v zimním období od. 1.11.2010 
do 31.3.2011
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 1.11.2010
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22/17/10/RM – rozhoduje uzavřít s Ing. Josefem Novotným AQA – CLEAN, IČ 32004401, 
U Dvora 11, 586 01 Jihlava Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci 
„Velká Bíteš, ul. Lánice - chodníky a podélná stání“ za cenu 43.200 Kč včetně DPH
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.10.2010

23/17/10/RM – souhlasí s přijetím finančních darů dle žádosti SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková organizace
odpovědnost: ředitelka SOŠ termín: 30.11.2010

24/17/10/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1 o velikosti 1+0 v domě 
č.p. 282 na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši o jeden rok
odpovědnost: ENCOM termín: 30.11.2010

25/17/10/RM – rozhoduje o nabytí práv městem Velká Bíteš, vyplývajících z časově 
neomezeného a bezúplatného věcného břemene, spočívajícího v právu na odvádění vody 
příkopem přes pozemek parc.č. 2975/27 v k.ú. Velká Bíteš tak, jak je vymezeno geometrickým 
plánem č. 1836-106/2010, vůči spoluvlastníkům s podmínkou, že do příslušné smlouvy o 
zřízení věcného břemene bude zakotvena dohoda o tom, že věcné břemeno a povinnosti 
z něho vyplývající přecházejí na každého dalšího vlastníka pozemku parc.č. 2975/27 v k.ú. 
Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 26.11.2010

26/17/10/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na stavbu 11010-03401410193/10 V. Bíteš, 
Jihlavská 650 OK v předloženém znění
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.10.2010

27/17/10/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 19 v domě č.p. 282 na ulici 
Jihlavská ve Velké Bíteši
odpovědnost: ENCOM termín: 23.10.2010

28/17/10/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku parc.č. 295/6 (dle GP č. 
067-59,60/2007 parc.č. 295/9 – ostatní plocha o výměře 25 m2) a ideálního podílu ve výši 
61/102 na pozemku parc.č. 297/7 – trvalý travní porost o výměře 306 m2 a dále rozhoduje o 
zveřejnění záměru úplatného převodu ideálního podílu ve výši 41/102 na pozemku parc.č. 
297/7, vše v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 5.11.2010

29/17/10/RM – schvaluje text zápisu č. 16/10 ze zasedání rady města konaného dne 
30.9.2010 a zprávu o plnění usnesení
odpovědnost: rada města termín: 25.10.2010

11
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30/17/10/RM - schvaluje odpisový plán Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace 
pro rok 2010 v předloženém znění
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31.12.2010

31/17/10/RM - schvaluje vyřazení majetku vymezeného v žádosti Základní školy Velká 
Bíteš, příspěvková organizace
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 30.11.2010

32/17/10/RM - bere na vědomí sdělení Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace 
o odstranění nedostatků zjištěných ČŠI
odpovědnost: rada města termín: 25.10.2010

33/17/10/RM - schvaluje odpisový plán Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, 
příspěvková organizace pro rok 2010 v předloženém znění
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31.12.2010

34/17/10/RM – souhlasí s přijetím peněžitého daru dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, 
Tišnovská 116, příspěvková organizace
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 30.11.2010

35/17/10/RM - schvaluje odpisový plán Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 
117, příspěvková organizace pro rok 2010 v předloženém znění
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31.12.2010

36/17/10/RM - schvaluje odměnu za 2. pololetí školního roku 2009/2010: 
ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
ředitelce Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
odpovědnost: ředitelé škol termín: 31.10.2010

37/17/10/RM - bere na vědomí informaci ředitele ZŠ o zahájení soutěže BK Tygři při 
Základní škole Velká Bíteš v OP Jižní Morava 
odpovědnost: rada města termín: 25.10.2010

38/17/10/RM - schvaluje odměnu za 1. pololetí roku 2010 řediteli Polikliniky Velká Bíteš, 
příspěvková organizace
odpovědnost: ředitel Polikliniky termín: 31.10.2010

39/17/10/RM - schvaluje odměnu za hody 2010 ředitelce Informačního centra a Klubu 
kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
odpovědnost: ředitelka IC a KK termín: 31.10.2010

12
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 1/10 KONANÉHO DNE
10. LISTOPADU 2010

1/1/10/ZM: určuje ověřovatele zápisu Jiřího Blahu a Ing. Libora Buchtu 

2/1/10/ZM: schvaluje doplnění programu o nový bod 8, změna jednacího řádu zastupitelstva 
města

4/1/10/ZM: schvaluje zvolení jednoho místostarosty

5/1/10/ZM: určuje,  že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové 
zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni

6/1/10/ZM: schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejně hlasováním

7/1/10/ZM:  volí  starostou  města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka

8/1/10/ZM: volí  místostarostou města Velká Bíteš Ing. Tomáše Kučeru

9/1/10/ZM: stanoví  počet členů rady města, sedm

10/1/10/ZM: schvaluje způsob volby dalších členů rady města veřejně hlasováním

11/1/10/ZM : schvaluje ve věci volby dalších členů rady města jmenovité hlasování členů 
zastupitelstva města

12/1/10/ZM: ruší usnesení č. 11/1/10/ZM a schvaluje ve věci volby dalších členů rady města 
hlasování o jednotlivých kandidátech

13/1/10/ZM: volí členem rady města Jiřího Blahu

14/1/10/ZM: volí členem rady města Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka

15/1/10/ZM: volí členem rady města Ing. Evu Zavadilovou

16/1/10/ZM: volí členem rady města Jiřího Rauše

17/1/10/ZM: volí členem rady města Karla Navrátila

18/1/10/ZM: zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou pětičlenné

19/1/10/ZM:  volí předsedou  finančního výboru Ing. Evu Zavadilovou

20/1/10/ZM:  volí  předsedou kontrolního výboru Ing. Aloise Koukolu, CSc
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21/1/10/ZM:  volí  členem  finančního výboru Ing. Dagmar Dvořáčkovou
 
22/1/10/ZM: volí členem finančního výboru Jitku Březinovou

23/1/10/ZM: odkládá volbu zbývajících dvou členů finančního výboru na příští zasedání 
zastupitelstva města

24/1/10/ZM: volí členem kontrolního výboru Hanu Burianovou

25/1/10/ZM: volí  členem  kontrolního  výboru Ing. Miloše Brychtu

26/1/10/ZM: volí  členem  kontrolního  výboru Mgr. Miladu Oplatkovou
 
27/1/10/ZM: odkládá volbu zbývajícího člena kontrolního výboru na příští zasedání 
zastupitelstva města

28/1/10/ZM: schvaluje následující změnu jednacího řádu schváleného 15. 6. 2009. Nové 
znění § 3 odst. 1: Zasedání zastupitelstva se konají v pravidelných termínech vždy druhé 
pondělí v měsících únor, duben, červen, říjen a prosinec. Je-li to  třeba, koná  se  zastupitelstvo  
druhé  kalendářní pondělí  v ostatních měsících. Pokud na druhé pondělí v měsíci připadá 
svátek, koná se zastupitelstvo nejbližší následující pracovní den. Ve výjimečných případech 
je možno svolat zasedání zastupitelstva na jiný termín.

ZPRÁVY Z MĚSTA
RADNICE V NOVÉM SLOŽENÍ

     Vážení občané Velké Bíteše,
     v minulých dnech proběhla ustavující schůze nového zastupitelstva, na kterém bylo zvoleno 
nové vedení města. Během zastupitelstva i po něm jsem dostal několik dotazů týkajících se 
složení nové rady. Dovolte mi proto je zodpovědět touto cestou.      
     Současné složení rady vzniklo při povolebních vyjednáváních mezi KDU-ČSL
(6 mandátů), Občanským sdružením za zdravé město bez kamionů (4 mandáty) a Sdružením 
nezávislých pro Velkou Bíteš (2 mandáty). Tyto subjekty tvoří nadpoloviční většinu 
zastupitelstva. Při samotných jednáních o povolební koalici musely všechny ustoupit ze 
svých požadavků, v zájmu města. 
     KDU-ČSL coby vítězná strana si chtěla zachovat kontrolu nad dalším směřováním Velké 
Bíteše. Hlavním důvodem je fakt, že voliči nás za čtyři roky budou volat k zodpovědnosti. 
Zároveň si velmi vážíme profesních a manažerských zkušeností Milana Vlčka, který získal 
ve volbách individuálně nejvíce hlasů voličů. Jsme proto rádi, že tyto zkušenosti v pozici 
starosty dává městu k dispozici. Abychom se však nezbavili vlastní zodpovědnosti, 
trvali jsme na tom, aby většina 4 členů rady města včetně místostarosty reprezentovala 
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vítěznou KDU-ČSL. Zbývající 3 místa v radě obsadily výše uvedené subjekty. Takovéto 
složení rady vnímáme jako vyvážené. 

Chceme jasně říct, že přebíráme všechnu odpovědnost za směřování města. 
Zároveň mně dovolte malé přirovnání k parlamentním volbám.  Ve vládě nikdy nesedí 

členové opozice. Ti naopak mají kontrolovat vládu z pozice výborů k tomu určených. Věřím, 
že ve výborech a v zastupitelstvu města Velké Bíteš budou aktivní členové všech stran. 
Veškerých jejich návrhů a připomínek si vážíme a budeme je využívat ve prospěch Vás 
všech. 

Ing. Tomáš Kučera, místostarosta

ŠKOLSTVÍ
JEŽÍŠKOVA POŠTA

Opět nastává čas vánoční, čas tužeb, 
přání a radostného očekávání. Jistě i vy 
všichni máte svá přání a přejete si, aby se 
vám a hlavně vašim dětem přání splnila. 
Zaměstnanci mateřské školy Masarykovo 
náměstí proto pro vás připravili Ježíškovu 
poštu. Nakreslete si, nebo namalujte svoje 
přání a přijďte s ním do naší mateřské 
školy. Na všechny děti, rodiče, babičky, 
dědečky i na ostatní veřejnost bude čekat 
pohádková babička, která vás uvede do 
světa pohádek. Na konci pohádkové cesty 
vám andílek orazítkuje vaše přinesená 
přáníčka vánočním razítkem. Přání si potom 
odnesete domů a kdo si je vystaví za okno, 
tomu se určitě splní.

Zveme srdečně každého, kdo má rád Vánoce a chce 
si zpříjemnit čas čekání
do mateřské školy na Masarykově náměstí, vchod 
z průjezdu, ve čtvrtek   9. 12. 2010  
mezi 16,00 až 18,00 hod. 
               
  

Kolektiv MŠ
Masarykovo náměstí
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Děti z MŠ U Stadionu srdečně zvou všechny rodiče, prarodiče, kamarády,
přátele a známé na

ZPÍVÁNÍ KOLED
U VÁNOČNÍHO STROMU

  na Masarykově náměstí, které se koná ve  středu 
22.12. 2010 ve 14.30 hod.

Přijďte si zazpívat s námi!

„ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI“

Registrační číslo projektu : CZ1.07/1.2.02/03.0014
Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace, byl schválen projekt 
v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt s názvem
„Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP“ byl zahájen dne 1. 11. 2010 a ukončen 
bude 30. 6. 2012.
Projekt je zaměřen na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětí s lehkým, středním a 
těžkým zdravotním postižením. Cílem projektu je eliminování bariér ve vzdělávání žáků s 
různým druhem handicapu. V rámci realizace projektu budou pro žáky vytvořeny optimální 
podmínky pro rozvoj kompetencí v oblasti ICT, které umožní snazší integraci žáků s LMR do 
běžného typu škol navazující na základní vzdělávání. Integraci žáků se středním až těžkým 
postižením v oblasti pracovní a sociální. Pozitivní dopad na vzdělávání žáků bude mít i 
zvyšování odborných kompetencí pedagogů. 
Na tento projekt bylo vyčleněno téměř 2,5 mil. Kč. Projekt je financován z evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116

16

zpravodaj 12 starsi verze korekce.indd   16 30.11.2010   9:45:42



Prosinec 2010

NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ 

Během uplynulého měsíce mohli naši žáci  v hodinách tělesné výchovy navštěvovat solnou 
jeskyni. Ta je v našem městě 
žádanou a hojně navštěvovanou 
novinkou.Ve velice příjemném 
prostředí mohly děti relaxovat a 
odpočívat celkem pětkrát. Léčivé 
účinky mořské soli  mohou tak 
děti a jejich rodiče skutečně ocenit 
v nadcházejícím chladném počasí. 
Děti si solnou jeskyni s jejími 
světelnými efekty a relaxační 
hudbou oblíbily a její návštěvy 
patřily k nejpříjemnějším chvílím 
pátečních vyučování.

Mgr. Kučerová Ludmila
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
Vás srdečně zve, na tradiční vánoční výstavu v prostorách školy,

spojenou s prodejem výrobků našich žáků

„VÁNOCE S VŮNÍ KOŘENÍ“
6. – 23. 12. 2010

8.00 – 15. 30 hodin
       

      6. – 8. 12. 2010
bude výstava spojena s prezentací a prodejem

patchworkových výrobků pí Bohuslavové
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Foto: Archiv školyJe tu příjemně.
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VZDĚLÁVÁNÍ NEJEN VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH               

Nikde tam, kde se vyučování neopírá o autoritu a výchova o příklad, nemohou se dostavit 
výsledky.“ 

J. J. Rousseau

V současné době ve všech pádech 
skloňovaná slova škola, školství, školní projekty 
atd. nás přivedlo na myšlenku nastínit, jak se 
vlastně učí ve specializované škole při dětské 
psychiatrické léčebně. 

Úkolem speciálních pedagogů je 
přiblížit se co nejvíce dětským pacientům, snažit 
se za jakýchkoliv okolností je pochopit a zároveň 
v daný moment nalézt adekvátní formu v přístupu 
k nim. Valná většina dětí emočně strádá a jejich 
deprivační projevy je nutno individuálním 
přístupem – navázáním co nejbližšího kontaktu 
s nimi – natolik zmírnit, aby nabyly k vyučujícím 
důvěru, měly v nich oporu a třeba v nich dokonce 
spatřovaly i vzor. 

Podstatnou část dětských pacientů tvoří 
též jedinci instabilní, kteří trpí zvýšeným neklidem, 
tím pádem také výraznou nestálostí při jakékoliv 
činnosti, jsou neposední. Psychomotorický neklid 

a nestálost u nich způsobují nedostatečné soustředění se během daných aktivit. Zaujmout 
je bývá vcelku obtížné. Cíleně proto vyučující volí specifické způsoby výuky a tudíž se v 
podstatě pohled na to, co je ve vzdělávacím procesu důležité, výrazně liší od ostatních škol. 
Přesto je obsah výuky plně zachován, jen metody jsou odlišné, uzpůsobené jedincům tvořícím 
skupinu dané třídy. Průběžně se snažíme výuku doplňovat nejrozmanitějšími aktivitami jak 
v rámci školních prostor, tak i mimo ně. Na pedagogovi záleží, jaký postup a přístup zvolí. 

Jako součást výuky se nám v ZŠ při DPL velice osvědčily návštěvy a exkurze. 
Naplno je zde uplatněna metoda vidím a pamatuji si, dělám a rozumím. A opravdu, žáci si 
toho hodně pamatují a hlavně je jim umožněno, aby do učení vstoupil skutečný svět a to není 
málo! Penzum učiva je i tak pochopitelně zachováno. Děti se setkávají pro ně s neobvyklými 
situacemi, tvůrčím způsobem pracují s novými poznatky – informacemi, rozvíjí se u nich 
schopnost něco v ten daný moment vyřešit, promptně reagovat na danou situaci. To vše je 
pohlcuje a úzkost či neklid ustupují do pozadí. 
Jednou z posledních velice zdařilých a zároveň přínosných akcí byla návštěva městské 
knihovny. Po domluvě s knihovnicí slečnou Katkou jsme se ve stanovený den natěšeně 
vydali do království knih. Katka už nás vyhlížela na schodišti a se zvonivým smíchem 
kamarádsky přivítala. Hned při vstupu do první knihovní místnosti nás ovanula 
prazvláštní vůně. Uličkami jsme se proplétali mezi regály plnými knih a pozorně 
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Foto: Archiv školyVšechny děti se zapojují.
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naslouchali Katčinu poutavému výkladu. Záhy ji děti zahrnuly spoustou dotazů, 
někdy úsměvných i všetečných, ale zračila se v nich upřímná zvědavost i zvídavost. Povídání 
s malými návštěvníky zakončila knihovnice zajímavým předčítáním z knih dětem dobře 
známých a připravila si pro ně i kvízy, což je obrovsky zaujalo.

Zde jsou dojmy některých z malých čtenářů: 
Simon 10 let: „V  knihovně se mi moc líbilo, protože s Katkou byla legrace a moc pěkně si 
s námi povídala….“
Patrik 11 let: „Nejvíc mě zaujaly knížky o zvířatech, že jsem si je mohl prohlédnout….“  
Anička 12 let, náruživá čtenářka: „Mně připadají všechny knížky zvláštní, často se dostávám 
do jiných světů a stávám se princeznou, vílou, někdy jsem zvířetem…., v knihovně se mi 
moc líbilo“ 
Honzík 11 let: „Když otevřu knihu, tak se mi zdá, že mně před obličej vyskakují písmenka, 
hopsají, tančí, …..“ 
 Do Vánoc, na které se všichni moc těšíme, nás ještě čeká několik lákavých akcí. 
Proto tímto všem děkujeme, že našim malým pacientům umožňují jejich návštěvu a tak jim 
zpříjemňují pobyt v léčebně, mnohdy daleko od své rodiny. 
 Pohodové prožití vánočních svátků mezi svými blízkými přejí všem žáci ZŠ při 
DPL se svými pedagogy. 
   

Radmila Bartošová
ZŠ při DPL

KULTURA
ROK NA INDICKÉM VENKOVĚ S KARLEM
A MARUŠKOU DVOŘÁKOVÝMI
V neděli dne 30. října 2010 proběhlo 
v základní umělecké škole povídání 
o Indii s výstavou fotografií. O 
své zážitky se s námi přišli podělit 
manželé Karel a Maruška Dvořákovi, 
kteří se před rokem na tuto nelehkou 
cestu vydali. Tito mladí manželé se 
rozhodli jako dobrovolníci odjet do 
Indie a pomáhat ostatním. Také jsem se 
přednášky zúčastnila, a proto Vás mohu 
informovat o tom nejzajímavějším.
Vyprávěli nám o internátní škole v 
Deodurze, kterou zde zřídila křesťanská 
organizace Salesiáni Dona Boska a 
která je na toto místo vyslala. Do této 
školy denně dochází přímo z města asi 
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Foto: Tereza, 2. ročníkFoto s mladými svěřenci.
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350 dětí, ostatní pocházejí z okolních vesnic a zůstávají na zdejším internátě. Karel a Maruška 
Dvořákovi pomáhali s výukou angličtiny, informatiky, přírodních věd a matematiky, ale 
také hráli s dětmi různé hry a pomáhali s organizací jejich volného času. Děti si na naše 
dobrovolníky rychle zvykly, byli pro ně něco jako náhradní táta a máma, neboť děti se se 
svými rodiči vidí pouze 2 x do roka, kdy jezdí domů na prázdniny. 
Všední den dětí začíná úklidem školy, poté následuje školní vyučování, které trvá do 16 
hodin. Po vyučování si každý musí udělat domácí úkoly, které zaberou každému zhruba vždy 
2 hodiny. Poté mají děti chvilku volného času, jen samy pro sebe. Večer si děti vyslechnou 
slůvko na dobrou noc a jdou spát.
V sobotu se také učí, i když většinou jsou pro děti připraveny nějaké zábavné hry, soutěže, 
kvízy apod.
Situace na vesnicích je velmi obtížná, lidé mají jen skrovně postavené chýše, které jim 
snadno může zdevastovat při monzunech déšť, takže nemají kde spát. Často rodiče odejdou 
pracovat na celý den na pole a děti se musí o sebe postarat samy. Proto je skvělé, že zde 
Salesiáni zřídili takovouto školu, která vzdělává indické děti. Tato škola poskytuje na místní 
poměry velice kvalitní vzdělání, zejména ve srovnání se školami v okolních vesnicích, kde 
mají školy hodně špatnou úroveň.
Nikdo si nedokáže představit jejich život, pouze ten, kdo tam byl a prožíval dennodenně to, 
co oni.  My Evropané bychom si to vůbec neuměli představit. Proto by si každý měl vážit 
toho, co má, neboť někdo je na tom mnohem, ale mnohem hůř. 

Přednáška byla velmi zajímavá a poučná, neboť jsme se dozvěděli něco nového o Indii, o 
chudobě, s níž se tamější obyvatelé denně setkávají. 

Lenka Plechatá
Informační centrum a Klub kultury

PODZIM V KNIHOVNĚ
Začátkem října se naše knihovna 
připojila k celorepublikové akci 
„Týden knihoven“, ve kterém jsme 
pořádali řadu akcí zejména pro 
děti. V rámci tohoto týdne se nám 
přihlásilo přes sto nových čtenářů. 
Uskutečnila se beseda se starostou 
města pro žáky II.stupně.  Zároveň 
knihovnu navštívili žáci místních i 
okolních škol na knihovnické lekce 
a besedy.
Koncem října jsme připravili pro děti 
I. stupně ZŠ večerní halloweenské 
strašení. 
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Foto Otto HasoňV knihovně dnes večer straší.
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Všechny děti měly úžasné kostýmy a určitě se jich zalekl nejeden kolemjdoucí. 
Celá banda upírů, čarodějek, víl, kostlivců se sešla před Základní školou. Za správné 
duchařské nálady se všichni vydali směrem ke knihovně. Tady na ně čekala světly svíček  
a lampiónů ozářená knihovna, kde jsme koukali na film, četli pohádky a také nutno dodat 
tancovali a tancovali. Připravené byly i soutěže a kvízy.
Večer byl dost náročný, ale doufám, že se líbil, mně moc. Těším se, že se příští rok zase 
navzájem postrašíme. 
Začátkem listopadu nelenili žáci II. stupně ZŠ a připravili pro nás  návrhy na logo knihovny. 
Vymýšleli, malovali a plánovali, takže návrhů máme velkou spoustu, proto jsme se rozhodli, 
že uspořádáme výstavu. Ta se bude konat začátkem prosince, datum bude v brzké době 
zveřejněno u nás v knihovně a na webových stránkách (http://knihovna.velkabites.cz). 

za knihovnu Kateřina Brychtová

HALLOWEENSKÝ VEČER V KNIHOVNĚ
 V bítešské knihovně je k vidění přírodní úkaz – jinak se nápady sršícící vedoucí 
Kateřina nedá popsat! Mimo viditelné změny v prostorových dispozicích je znát především 
veliká změna v atmosféře knihovny.
 Vytváří příležitosti, které přivedou do knihovny další  čtenáře a k mé radosti 
zejména dětské. Proto se tu před podzimními prázdninami přemýšlelo, zdobilo a chystalo, 
aby mohl proběhnout trošku netypický Halloweenský večer. 
Průvod strašidel se 26. října po setmění vydal za vytí a ječení Kostelní ulicí k popisnému 
číslu 14, aby si vyzkoušel „koledování“, jako v zemi, kde je tenhle zvyk tradicí. Díky 
ochotným rodičům! 
 Pak už se bubáci vydali děsit čarodějnici Kateřinu do knihovny – počítala s daleko 
menší účastí, a tak pečlivě připravený program musela kreativně přizpůsobit. Strašidla se 
mohla dívat na film – jaký jiný, než  Ať žijí duchové! Akčnější s baterkou v ruce potmě hledali 
zbloudilé knihy, počítali matematické příklady. Pro menší bylo dostatek vymalovánek, mohli 
poslouchat živě! čtenou  pohádku nebo za mlsnou odměnu zazpívat nebo zabásnit. Největším 
trhákem se ale stala neplánovaná diskotéka – rodiče, kteří si přicházeli pro děti, své řádící 
ratolesti občas nepoznávali…
 
Někomu se může zdát, že Halloween není to pravé ořechové pro knihovnu…ale kdo tady byl 
na nedávné výstavě kaktusů, ví své. Pro děti, které rády čtou, to jistě není neznámé území, 
ale pro většinu dětí zde dříve „byli lvi“. A to už neplatí, protože knihovna je místo známé, 
příjemné, kde se na vás těší a dělají všechno proto, aby tu bylo dobře.                        

DUCHna, 
 jedna z maskovaných účastnic
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ODCHÁZENÍ
Dne 1. 11. 2010 v 9 hodin opustilo 
třicet jedna posledních klientů 
Ústavu sociální péče v Jinošově 
svůj dlouholetý domov a nikdy se 
do něj již nevrátí.  Mnozí z nich 
zde prožili téměř celý svůj život. 
Osud Schönwaldu, jeho obyvatel 
a zaměstnanců předurčila havárie 
stropu v roce 2008. Od té doby 
se událo mnoho změn. Více než 
polovina klientů musela být ihned 
bez jakýchkoliv příprav přestěhována 
z důvodů bezpečnosti na ubytovnu 
panelákového typu na sídliště do 
Náměště nad Oslavou. K dnešnímu 
dni žije spokojeně v Náměšti třicet 
devět klientů v několika ubytovnách 

a pronajatých domech. Klienti s nejtěžším postižením byli přemístěni do provozní budovy 
v areálu ústavu.
 Po havárii stropu zřizovatel Kraj Vysočina zjistil, že ani nákladná oprava zámecké budovy by 
nevyhovovala standardům poskytované sociální služby. Proto byl ústav vybrán do projektu 
MPSV „Transformace pobytových služeb v jiné typy zařízení,“ kdy vypracováním projektu 
a získáním finančních prostředků z evropských fondů může začlenit svých sedmdesát klientů 
do majoritní společnosti v malých skupinkách po šesti lidech v tzv. domácnostech, které 
může zřídit nákupem bytů, výstavbou nebo rekonstrukcí starých domů. Vybraný pracovní 
tým ústavu začal na projektu pracovat, přičemž první etapu transformačního projektu má již 
v současné době schválenou.
Asi v polovině letošního roku zřizovatel a majitel objektu Kraj Vysočina prodal areál 
Schönwaldu novému vlastníkovi, který si přeje, abychom areál opustili do konce roku.
Nová situace si vyžádala  přemístění klientů dříve, než budou postaveny domky z projektu. 
Protože se jedná o dospělé osoby s těžkým a kombinovaným mentálním postižením, dlouho 
jsme hledali vhodné bezbariérové ubytování v okruhu do 30 kilometrů.
Vybrali jsme ubytovnu v obci Rouchovany, ve které plánujeme v 2. etapě procesu 
transformace postavit dva domky. Ubytovna patří společnosti z Třebíče. Přesídlilo sem 
dvacet tři klientů. Do pronajatého vesnického domu v obci Vicenice jsme přestěhovali 
dalších osm klientů. 
Areál ústavu opouštíme dříve z toho důvodu, aby se do Vánoc klienti a zaměstnanci 
aklimatizovali a sžili v novém prostředí, ve kterém budou bydlet alespoň dva roky.

                                                  Ředitelka ÚSP Jinošov: Bc. Alena Brožková

Foto: Tomáš PolehlaTerapie v Rouchovanech.
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SOUROZENCI NOVÁKOVI NADCHLI
O Dušičkovém večeru přinesli 
posluchačům Bítešského hudebního 
půlkruhu vzácný zážitek sourozenci 
Jana Vonášková–Nováková – housle 
a Petr Novák – klavír. Přítomní 
houslisté se doslova rozplývali 
nad brilantním výkonem snad 
nejlepší současné české houslistky 
a klavíristé pěli ódy na Schubertova 
„Poutníka“.  Těžko se rozhodovalo, 
zda byla lepší Mozartova či Saint-
Saënsova sonáta nebo zda byly 
perlou večera Messiaenovy variace. 
Všechny bez rozdílu pak potěšil 
přídavek Bedřicha Smetany – 
Z domoviny.
Bohužel jsem byl v době koncertu 
mimo Velkou Bíteš – a tak jen spolu 
s těmi, kteří také vynechali, mohu 
tiše závidět. 

 Otto Hasoň

V BHP DOMÁCÍ
Prosincový koncert BHP bude trošku jiný. Základní jistoty zůstávají: první prosincové 
úterý (7. 12. 2010) v 19 hodin začíná v kulturním domě třetí koncert 14 sezóny Bítešského 
hudebního půlkruhu. Chceme vám však představit po dlouhé době „domácí“ interprety. Tedy 
dva mladé pedagogy – Alenu Borkovou a Ondřeje Sedláka, kteří učí od září 2009 zpěv a hru 
na kytaru na bítešské základní umělecké škole. 
Učitelé ZUŠ se obvykle do vlastního koncertování příliš nehrnou – většinou těžko hledají 
čas na cvičení. Bítešská ZUŠ si ovšem stěžovat nemůže – určitě si také vzpomenete na 
violon cellistu Martina Švajdu a flétnistu Vítězslava Drápala, ti vystoupili na koncertech 
BHP již několikrát – ať už jako sólisté nebo členové komorních uskupení s vysokým 
meziná rod ním renomé. 
Alena Borková i Ondřej Sedlák jsou na začátku své profesionální kariéry, jsou nabiti ideály
i technikou. Své umění nám předvedou v sólových i společných skladbách, klavírní doprovod 
navíc obstará maminka sopranistky.
Alena Borková ml. studuje sólový zpěv na fakultě umění Ostravské univerzity
u MgA. Evy Dřízgové-Jirušové a současně dokončuje studium speciální pedagogiky 
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Vystupuje na školních i mimoškolních 

Foto: Fr. KratochvílJana Vonášková - Nováková 
i Petr Novák předvedli 
mistrovský výkon
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koncertech v Modřicích, Rajhradě a také při mších v Červeném kostele, Židenicích a 
Ořechově. Roku 2006 se podílela na ježkovském pořadu na festivalu Mladá Smetanova 
Litomyšl. Ztvárnila roli druhé ženy v opeře Dido a Aeneas, spolupracovala s Českým 
rozhlasem, Ars Brunensis Chorus, účinkovala ve scénickém zpracování kantát od B. Martinů 
– Zpěvy země. Také se věnuje pedagogické činnosti.
Ondřej Sedlák (*1982) začal hrát na kytaru v 16 letech. Po absolvování čtyřletého gymnázia 
v Uničově vystudoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži u prof. Stanislava 
Heglase. Vedle hlavního oboru – hry na kytaru se také aktivně věnoval studiu kompozice. 
Jeho studentské práce byly s úspěchem uvedeny na školních koncertech. Poté nastoupil 
studium JAMU v Brně u doc. MgA. Vladislava Bláhy ArtD. Čtvrtým rokem vyučuje hře na 
kytaru na ZUŠ (2007 - 2009 Valašské Meziříčí a Hulín, od 2009 Velká Bíteš). Ve volném čase 
se též věnuje improvizaci a hře na exotické hudební nástroje (didgeridoo, djembe, erhu).  
Alena Borková (PhDr. et MgA.) vystudovala muzikologii na tehdejší UJEP. V letech
1978-82 absolvovala JAMU. Průběžně se zabývala činností muzikologickou i pianistickou. 
Od roku 1979 je profesorkou konzervatoře. Do konce osmdesátých let externě vyučovala na 
katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty, několik let pracovala v Hudebním oddělení 
Moravského muzea jako stipendistka ČHF. Celoživotně se věnuje umělecké kritice, publikuje, 
fotografuje. 

Otto Hasoň

Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše
 Vás srdečně zve na

PRVNÍ BÍTEŠSKÉ
VÁNOČNÍ TRHY

3. - 5. 12. 2010
v kulturním domě 

ve Velké Bíteši, Vlkovská 482

~ ukázky lidových řemesel ~
~ možnost nákupu drobných vánočních dárků ~

 Otevírací doba:  3. a 4. 12. 2010 od 9 do 17 hodin
 5. 12. 2010 od 9 do 16 hodin

V sobotu 4. 12. 2010 bude přítomný maskot, který bude dětem rozdávat bonbony
a v neděli 5. 12. 2010 se od 13:30 uskuteční Vánoční vystoupení dětí.

24
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ZDAŘILÁ VÝSTAVA

Více než týden měli návštěvníci možnost navštívit výstavu Svazu postižených civilizačními 
chorobami. Její pořádání v předvánočním čase se stalo už tradicí. Svědčí o tom vzrůstající 
zájem návštěvníků, kteří si odnášejí drobné dárkové předměty, voňavé perníčky, vánoční 
výzdobu, nebo se jen tak projdou a nechají na sebe působit předvánoční atmosféru. 
„Sortiment“ vystavovaných prací se rok od roku rozšiřuje, takže jsme mohli vidět i dřevěné 
plastiky, tkané pokrývečky, patchworky, keramiku, obrázky z krajek, proutěné předměty a 
mnoho dalších. Vystavovali jednotlivci, kolektivy, zdomácněly tady práce obyvatel domova 
důchodců a penzionu. 
Poprvé se představilo Dětské středisko Březejc, které je domovem pro lidi se zdravotním 
postižením. Středisko se zaměřuje na Axmanovu techniku hmatového modelování, takže část 
výstavy tvořily vypalované hliněné vázy, žardiniéry, reliéfy drobné figurky, malé roztomilé 
betlémy… Vítané a zajímavé bylo předvádění tvorby samotnými klienty přímo ve výstavní 
síni klubu kultury. Cílem střediska je i příprava na budoucí povolání – košíkářství, tkaní na 
stavu, práce s keramickou hlínou, ruční práce.
Věříme, že jsme jejich práce neviděli naposledy a že o nich ještě uslyšíme.

Děkujeme organizátorkám výstavy za jejich pečlivou přípravu. Z vystavených výrobků 
vyzařuje tichá krása, vstřícnost k jiným lidem, jsou prostředníky vztahu mezi nimi a zdrojem 
malých radostí, kterých poslední dobou moc nepřibývá.

Zora Krupičková

Keramický betlém z Březejce. Foto: Zora KrupičkováPohled do 
výstavního sálu.
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FARNOST

Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče na

ŽIVÝ BETLÉM
v neděli 19. 12. ve 14.30 hodin
před kostelem ve Velké Bíteši

Dále Vás zveme:
Štědrovečerní bohoslužba pro děti 24. prosince v 16.00 hodin

Půlnoční mše svatá 24. prosince ve 24.00 hodin
Koncert bítešské scholy neděle 2. ledna v 16.00 hodin

ADVENT A VÁNOCE 2010 V KOSTELE SV. JANA 
KŘTITELE VE VELKÉ BÍTEŠI
5. 12. v 17 hodin bohoslužba slova, návštěva sv. Mikuláše

10. 12. od 17 hodin zpovídá P. Jan Nekuda, farář z Náměště

Vánoční jarmark 12. 12. při obou bohoslužbách
v 18 hodin koncert pěvecké skupiny Sourozenci – ve skupině jsou zastoupeny klavír, 
klávesy, kytara, bicí, klarinet, saxofon, flétna, basová kytara a další
(více o skupině na www.sourozenci.cz)
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2. a 3. adventní neděli -  5. a 12. 12. při obou bohoslužbách ponesou děti v obětním 
průvodě hračky pro děti v dětských domovech

Koncert 18. 12. v 17 hodin – vystoupí Lomnický sbor disharmoniků, Žalozpěv, Čtyři zdi z Pelhřimova

Živý betlém 19. 12. ve 14.30 hodin před kostelem

Zpovědní den farnosti 22. 12. od 18 do 20.30 hodin 

Betlémské světlo 24. 12. od rána od 8 hodin v kostele

Štědrovečerní bohoslužba 24. 12. v 16 hodin pro děti, v průvodu s lampičkami ponesou 
děti betlémské světlo, zpívá dětská schola
ve 24 hodin Půlnoční mše svatá

Boží hod vánoční 25. 12. v 8  a 9.30  hodin bohoslužby

Svátek sv. Štěpána  26. 12.  v 8 a 9.30 hodin bohoslužby s doprovodem houslové muziky 
Bítešan s připomínkou manželských slibů, (je sv. Štěpána a zároveň sv. Rodiny)
v 15 hodin v kostele Štěpánská koleda – folklorní pásmo národopisného souboru Bítešan

Památka sv. Silvestra 31. 12. v 17 hodin bohoslužba; od 23.45 hodin  adorace, 
ve 24 hodin zvony, které nás vyprovodí do nového roku

Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. 1. v 8 a v 9.30 hodin bohoslužby

Koncert bítešské scholy 2. 1. 2011 v 16 hodin 

Více na www.velkabites.farnost.cz

Otec Bohumil Poláček

OCHRANA OBYVATEL
POLICIE INFORMUJE
Zabezpečte svá vozidla!
Jak zabezpečit motorové vozidlo před odcizením či vykradením?
Základní zabezpečovací prvky, tzv. imobilizéry mívají moderní vozidla instalována 
standardně výrobcem. 
Doplňkové zabezpečovací prvky:
a) mechanické
- zámek na řadící páku pevně spojený s konstrukcí vozidla
- zámek blokující řadící páku a ruční brzdu
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- zámek blokující volant a brzdový pedál současně
- uzamykatelná tyč na volant
- pískování skel bezpečnostním kódem nebo identifikačním kódem vozidla VIN
- nalepení bezpečnostních fólií na okna vozidla

b) elektronické
- autoalarm s vestavěným imobilizérem
- prostorová čidla
- elektronické čipy
- pager, který Vás uvědomí na několik desítek metrů, že je s Vaším vozidlem manipulováno
- GSM tzv. pokrádežové systémy, které tvoří satelitní vyhledávací zařízení a které monitorují 
pohyb Vašeho vozidla

Záleží na každém majiteli vozidla, pro jaké zabezpečovací zařízení se rozhodne. Důležitou 
roli hraje jistě cena zařízení, stáří a hodnota vozidla, v některých případech i pojištění vozidla 
proti odcizení. Obecně však platí, že nejúčinnějším opatřením ke snížení rizika odcizení 
či vykradení je kombinace několika zabezpečovacích prvků!!!

Další cenné rady…

- Naše lhostejnost zlodějům nahrává, a proto si všímejte pohybu osob na parkovištích. Pokud 
uvidíte podezřelou osobu, která se pohybuje mezi zaparkovanými vozidly nebo už se dokonce 
do některého vloupává, volejte ihned Policii České republiky na linku tísňového volání 158. 
Nikdy nevíte, kdy všímavost např. vašich sousedů zachrání vozidlo právě vám!
- Pro případ, že by přes veškerá preventivní opatření došlo k odcizení vašeho vozidla, pořiďte 
si fotografii vozu a popis odlišných a nápadných znaků. Dále je možné označit důležité 
součásti tzv. neviditelnou fixou, jejíž nápisy se objeví až pod UV lampou. 
- V případě, že dojde k vloupání do vozidla či přímo jeho odcizení, volejte Policii České 
republiky na linku 158 nebo zajděte na nejbližší policejní služebnu. 
- Nezapomeňte na vhodné pojištění vozidla.

Chystáte se ke koupi tzv. ojetého vozidla?
Při koupi ojetého vozu můžete narazit na podvodníka a může se tedy stát, že by vámi 
zakoupené vozidlo v konečné fázi nemuselo být vlastně vaše. Nabízíme vám několik rad, jak 
se vyvarovat zklamání a ztráty peněz.

Jak zjistit původ vozidla?
V každém případě se snažte vyhnout náhodné koupi nebo koupi z tzv. „druhé ruky“. Častá 
výměna majitelů vozidla nevěstí nic dobrého. V současné době většina prodejců ojetých 
vozů provádí prověření vozidla metodou  VINTEST a VINFOTO. Toto prověření provádí 
specializované firmy v celé republice a zaručují se, že se jedná o vozidlo, které bylo skutečně  
vyrobeno a nevykazuje znaky padělané identity vozidla. Další možností je informovat se o 
původu vozidla u oficiálního dovozce jednotlivého typu vozidla do ČR. 
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Před koupí vozidla
- vyžadujte vždy platné české doklady
- jednejte zásadně s majitelem vozidla, který je uveden v dokladech k vozidlu (pokud neznáte 
prodávajícího autobazaru, trvejte na prokázání jeho totožnosti)
- uzavřete kupní smlouvu, ve které musí být zahrnuty případné konkrétní závady či 
nedostatky, na které vás prodávající upozornil
- jde-li o autobazar, nechte si předložit protokol o provedeném VINTESTU a jednejte pouze 
s osobou, která má k prodeji zmocnění. Pokud je vozidlo vázáno leasingovou smlouvou, 
ověřte si u leasingové společnosti, zda jsou všechny splátky zaplaceny a zda leasingová 
společnost souhlasí s prodejem vozidla
- zjistěte si platnost technické kontroly a emisí
- porovnejte stav tachometru s celkovým stavem vozidla
- požádejte o předložení servisní knížky
- zaplacení sjednané částky provádějte současně s přihlášením vozidla na vás a zároveň 
převezměte všechny doklady, zejména osvědčení o registraci vozidla, potvrzení o zaplacení 
zákonného pojištění vozu, protokol o technické kontrole a náhradní klíče
- nezapomeňte s prodávajícím dodržet zákonem stanovenou lhůtu na převod vozidla

Co je podezřelé?
Buďte opatrní, když je cena vozidla vzhledem k ostatním konkurenčním nabídkám s ohledem 
na daný typ vozidla a rok výroby nápadně nízká. 

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování

SETKÁNÍ ZASLOUŽILÝCH FUNKCIONÁŘŮ - HASIČŮ 
OKRSKU VELKÁ BÍTEŠ
V neděli 7. listopadu 2010 se uskutečnilo v Křižinkově každoroční setkání „Zasloužilých 

funkcionářů okrsku Velká 
Bíteš“. Účastnilo se ho 14 
funkcionářů, kterým se 
nedostalo náležitého ocenění 
ve formě vyznamenání za 
jejich celoživotní práci pro 
dobrovolné hasičské hnutí. 
Setkání navštívil vedoucí 
aktivu Zasloužilých hasičů 
bratr Ladislav Fajmon a 
bývalý vedoucí aktivu 
Zasloužilých hasičů bratr 
Karel Herold, člen výkonného 
výboru Okresního sdružení 
hasičů ve Žďáře nad Sázavou. 
Za místní Sbor dobrovolných 

hasičů přivítal hosty starosta bratr Antonín Urbánek. V úvodu proběhla minuta 

29

Foto: Archiv SDHSpolečná fotografie na památku.
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ticha za hasičské funkcionáře, kteří naše řady v letošním roce opustili. Sešli se proto, aby 
pobesedovali s vedením okrskového výboru i sami mezi sebou. Po přivítání a úvodním slově 
bratra Ludvíka Zavřela vyslechli zprávu o činnosti aktivu Zasloužilých hasičů a to jak na 
okresní, tak i na krajské úrovni. Za okrsek Velká Bíteš se účastnil starosta bratr Ludvík Zavřel 
a bratr Jiří Klusák, člen Výkonného výboru. Okrskový starosta bratr Ludvík Zavřel přednesl 
zprávu o dění v hasičské organizaci. Poté následovaly zprávy a zdravice hostů. Z SDH Velká 
Bíteš se zúčastnili funkcionáři: bratři Vladimír Veleba; Jan Janíček a Jaromír Poledňa. Bratr 
Jan Janíček zde při příležitosti svých 80tých narozenin převzal vysoké hasičské vyznamenání 
„Řád sv. Floriána“. Po malém občerstvení si všichni popovídali mezi sebou, sdělili si své 
problémy i radosti, popřáli si zdraví, vnesli přání dalšího setkání opět za rok a plni nových 
dojmů se rozjeli do svých domovů. Akce se všem zúčastněným líbila a těší se na následující 
ročník. 

David Dvořáček, DiS
.

SPORT
PODZIMNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Šestý listopad – pro 
někoho normální sobota, 
pro příznivce volejbalu 
nejen z Velké Bíteše 
a okolí, den D. Konal 
se totiž již tradiční 
podzimní turnaj. 
Tradiční byli vlastně 
i účastníci – prozatím 
jediný již čtyřnásobný 
vítěz turnaje družstvo 
„Smajlíků“ z Rožné, 
„Elinovci“ z Rosic, 
„Draci Velká Bíteš“, 
taktéž z Bíteše posílený 
tým „Frantíkovci“, 
„Tuhý Kořínek“ a 
tým „Včera nic“ ze 
Slavkova, „Sako“ a 

„Zbraslav II“ ze Zbraslavi, kterým zejména patří velký dík za výbornou atmosféru v hale, 
kterou vytvářeli svým neustálým povzbuzováním. Dále pak vždy dobře naladěni hráči a 
hráčky týmu „LPT Prosatín“ a družstvo „Tullamore Dew“ v čele s ředitelem turnaje Petrem 
Světlíkem. Losování se nakonec zúčastnilo pouze 9 místo 10 přihlášených týmů, neboť Draci 
a Tuhý kořínek nebyli kompletní, a tak hráli ve společném týmu. Celý turnaj probíhal v sice 
bojovné, ale v přátelské náladě a to jak v hale TJ Spartak, tak v tělocvičně ZŠ, kde se sehrály 

Foto: Věra RobotkováPři zápase.
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zápasy jedné ze skupin. Za možnost využít školní halu bych chtěl poděkovat řediteli ZŠ panu 
Kolářovi. 
I když cílem každého turnaje je vyhlášení vítěze, myslím, že při těchto kláních opravdu 
nebylo důležité vyhrát, ale dobře si zahrát. A to se nám, týmu Frantíkovci, letos opravdu 
podařilo. Navíc s výsledným efektem, jak dokládá následná tabulka:
1. Smajlíci
2. Elinovci
3. Včera nic
4. Frantíkovi
5. Tullamore
6. Sako Zbraslav
7. Tuhý a Kořínek + Draci
9. Zbraslav II.

Sponzoři turnaje: Květiny Bohumila Drlíčková, Sport Bar Klíma, Ravenol, Nešpůrek s.r.o., 
Restaurace u Raušů, Restaurace na 103, Potraviny Janda, MiniRol a Jeřábkova pekárna.

S pozdravem všech příznivců volejbalu a poděkováním sponzorům turnaje se s Vámi za tým 
Frantíkovci loučí

František Drlíček

HODNOCENÍ  TC VELKÁ BÍTEŠ 2010
   Je tu podzim, a tím i konec již 9. tenisové sezóny klubu TC Velká Bíteš (TC VB). Byl to 
rok, kdy minulá Rada města Velká Bíteš nám kurty odebrala a dala do pronájmu novému 

tenisovému subjektu 
–TC Matador Velká Bíteš 
(TC M). Nový tenisový 
subjekt vznikl odtržením 
několika členů  z TC VB 
a založením oddílu TC M. 
Důvod? Podle výkonného 
výboru TC M jsme je 
dle článku v měsíčníku 
E x i t 1 6 2 - l i s t o p a d 
„finančně nepodporovali, 
záměrně jsme poškozovali 
majetek, bylo neprůhledné 
vedení clubu, finančně 
se obohacovali, 
komletně jsme zcizili 
majetek, na kurtech 

hrála jen rodina Markova + Geisselreiter I“. Tento článek byl reakcí na článek TC VB
v říjnového Exitu 162. Napsat se dá cokoli, proto koho zajimají fakta, může je najít na

31

Foto: Vladimír MarekHráči TC na vlkovských kurtech se 
starostou Vlkova.
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 www.tcvelkabites.webnode.cz. Protože TC VB-muži se s TC M nedomluvili na podmínkách 
trénování ve Velké Bíteši, hráli svá mistrovská utkání a trénovali na kurtech ve Vlkově, ve 
Velké Bíteši hrála jen mládež-starší žáci. To by bylo na úvod a teď dění tenisové.
   Letos mládež hrála poprvé v kategorii starší žáci a to soutěž KP III. třídy. Měli jsme z toho 
obavu, jak to náš potěr zvládne, ale propadák se nekonal. Ze sedmi utkání 3 x vyhrál a 
celkově v tabulce obsadil pěkné 5. místo z osmi účastníků. Na soupisce týmu byli Joura Š., 
Joura F., Kundýsek M., (Joura M.,) Sitařová K., Kratochvílová E., Brázdilová E., Bartušková 
K., Světlíková L. Z chlapců nejvíce bodoval Joura Filip, u holek Sitařová Kristina, která svoji 
stoupající formu potvrdila individuálním úspěchem na turnaji v Třebíči. (1.místo ve čtyřhře 
a 3.místo ve dvouhře.)
   Dospělí-muži „A“ se po problémech s kurty nepřihlásili do krajské soutěže, ale hráli letos 
„jen“ okresní přebor. Cíl byl jasný. Zúročit zkušenosti z krajské soutěže a stát se Přeborníky 
okresu. Cíl se stal skutkem a titul Přeborník okresu je ve Velké Bíteši. Na úspěchu se podíleli: 
Karásek P., Marek Mich., Bajer L.,Geisselreiter I.
   Dospělí-muži „B“ byli zařazeni a hráli okresní soutěž, ze které první dva postupují do 
okresního přeboru. Opět i pro „B“ tým byl cíl jasný. Postup do okresního přeboru. Po porážce 
od  jasného vítěze Sokol Radostín, pokračoval další boj jen o konečné druhé postupové 
místo. Boj o druhou postupovou příčku přišel v předposledním kole s Dolními Loučkami.
V infarktovém zápase, kdy za špatného počasí jsme po prvních dvouhrách prohrávali 2:0, 
jsme zbylé dva zápasy vyhráli a zvítězili rozdílem jediného gamu!! Družstvo hrálo ve složení 
Marek V., Geisselreiter I., Geisselreiter A., Marek Mar., Prešer J.
   Členové oddílu se představili též na 12. ročníku softenisového  turnaje v Přibyslavicích, 
kde zásluhou dvojic Bajer L.-Bajer F. a Karásek P-Geisselreiter I. získali titul a třetí místo
V  srpnu na 13. ročníku turnaje Nebštych open 2010 vybojovali dvě třetí místa ve dvouhře 
Marek Mich., Marek Vl. a druhé místo ve čtyřhře (Marek Mich.-Marek Vl.). Domácí Václavský  
turnaj čtyřher vyhrála dvojice Karásek P - Geisselreiter A. Na začátku zimní sezóny (20. 10. 
2010) jsme se poprvé zúčastnili  halového turnaje ve čtyřhře v Brně-Kohoutovice, kde náš 
pár Karásek P.- Marek Vl. obsadil celkové 5. - 8.místo. Veškeré výsledky a dění kolem tenisu 
v TC Velká Bíteš najdete na  internetové adrese www.tcvelkabites.webnode.cz  
   Co říci závěrem. Chtěli bychom, aby se vrátil rok 2002 a chyby, které se staly, se nikdy 
nestaly.
                                                                                         Za TC Velká Bíteš Marek Vladimír

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BRATR JAROMÍR POLEDŇA
V pátek 22. října 2010 oslavil významné jubileum bratr Jaromír Poledňa z Velké 
Bíteše. Narodil se 22. října 1930 na východním Slovensku ve Vranově nad Toplou. Po 
obsazení ČSR nacisty a vyhlášení Slovenského státu se v dubnu 1939 vrátil nejprve 
do Níhova a následně ještě téhož roku do Velké Bíteše. V Brně získal tovaryšský list: 
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Strojní zámečník-opravář motorových 
vozidel. Po vyučení pracoval v Brněnském podniku 
Tatra, pak přešel do Velké Bíteše, kde pracoval u 
Sboru národní bezpečnosti. Přes 25 let pracoval jako 
zámečník v První brněnské strojírně Velká Bíteš, 
nyní je v důchodu. Dne 25. února 1956 se oženil, tj. 
příští rok oslaví 55 roků společného života. 
Do Sboru dobrovolných hasičů vstoupil 1. ledna 
1948. Ve sboru zdejší bítešské organizace vykonal 
mnoho práce, jak v členské základně, tak ve 
výboru. Funkce ve vedení sboru: člen výboru Mj 
ČSPO 1968-1969; referent pro masově výchovnou 
práci 1969-1970; referent pro civilní ochranu 1970-

1971; člen výboru ZO SPO 1972-1973. V letech 1980-1982 vykonával funkci zástupce 
velitele sboru. V roce 1982-1985 vykonával funkci předsedy ZO SPO Velká Bíteš, člen 
výboru 1985-1990 a člen revizní komise 1993-1994. Dne 19. dubna 1985 úspěšně absolvoval 
zkoušky „Vzorný požárník III“. Zástupce ZO SPO v MěV NR. Často a aktivně se účastnil 
jako pořadatel akcí organizovaných sborem – např. ostatkové a taneční zábavy a požárnický 
ples. Paní Poledňová ochotně vypomáhala v kuchyni při pořádání kulturních akcí sboru. 
Každoročně se zúčastňoval jako člen prohlídkových skupin požárně preventivních prohlídek 
v rodinných domech a drobných provozovnách. Po několik let pravidelně zajišťoval požární 
dozor na kulturních a společenských akcích v kulturním domě. Ve funkci kulturního referenta 
našeho sboru organizoval poznávací zájezdy pro členy sboru. Jako člen soutěžního družstva 
se aktivně účastnil okrskových cvičení a přípravě materiálu na soutěže. Při významných 
příležitostech a životních jubileích navštěvoval dlouholeté zasloužilé členy našeho sboru. 
Na poslední cestě doprovázel zemřelé členy sboru. V rámci budování města Velká Bíteš se 
účastnil brigád na stavbě nového kulturního domu. Brigádnicky pracoval na stavbě nové 
hasičské zbrojnice. Při plnění závazku ZO SPO výpomoci zemědělství se účastnil brigád na 
svoz slámy. Je členem zasloužilých hasičů okresu Žďár nad Sázavou.

Za svoji aktivní dlouholetou činnost byl bratr Jaromír Poledňa oceněn těmito 
vyznamenáními:  

• 1972 Pamětní medaile při výročí 100 let založení požárního sboru
• 1972 Čestné uznání OV ČSPO Žďár nad Sázavou
• 1. 1. 1981 medaile za příkladnou práci
• 1. 1. 1985 čestné uznání Okresního výboru Svazu požární ochrany Žďár n. S.
• 1985 čestné uznání Krajského výboru Svazu požární ochrany
• 1986 medaile „Za příkladnou práci“
• 1992 čestné uznání ústředního výboru SH ČMS
• 1. 1. 1997 odznak svatého Floriána
• 20. 5. 2002 Medaile „Za zásluhy“
• 1980 medaile „Za věrnost“
• 1998 věrnostní medaile za 50 let členství ve sboru

Bratře Poledňo, k tvému životnímu jubileu Ti přejeme hodně zdraví a životní spokojenosti.

Výbor SDH Velká Bíteš

Foto: Archiv SDHManželé Poledňovi.
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OSTATNÍ

SDH VELKÁ BÍTEŠ POŘÁDÁ III. HASIČSKOU 
ZABÍJAČKU

KDY? 18. prosince 2010 
od 7.30 do 14.30 hodin 

KDE? Na hasičské stanici

Nabízíme obvyklé domácí produkty.
Konzumace zabíjačkových specialit / zabíjačková polévka, guláš, jelita, jitrnice, ovar, 

tlačenka, pravé domácí a ceny lidové ....
Novinka!!! Teplé domácí uzené škvarky. 
Horké nápoje alko i nealko, točené pivo

„Přijďte na naši zabíjačku. My přijedeme na Váš požár!“

ZIMA VE VELKÉ BÍTEŠI
Ta pořádná zima sice ještě nenastala, ale meteorologové tvrdí, že bude opravdu velmi 
krutá. Každý z nás se na ni připravuje jinak. Někomu přidělává více starostí, někomu méně. 
Nejvíce ale zajímá řidiče, neboť dobře udržovaná komunikace je jedním z důležitých bodů 
bezpečné jízdy.  A proto jsem se zeptala pana Gaizury z technických služeb, jak se připravují 
na nadcházející zimu a údržbu místních komunikací.

 Jak probíhají Vaše přípravy na zimní období?
Přípravy na zimní údržbu probíhají každoročně ve stejném režimu. Je připravena 
mechanizace pro zimní údržbu a navezeno dostatečné množství posypového materiálu.
V součinnosti s městem je vypracován plán zimní údržby a rozpis služeb pro zimní období.

Co všechno zajišťujete v tomto období, co je ve vaší kompetenci?
Rozsah zajištění zimní údržby je dán plánem zimní údržby, schvalovaným vždy pro každé 
zimní období samostatně.V krátkosti lze však konstatovat, že se jedná o údržbu místních 
komunikací a chodníků jak ve Velké Bíteši, tak i v okolních satelitních obcích.

 Jaké stroje vám usnadňují práci v zimním počasí?
Pro zimní údržbu jsou používány k plužení komunikací 3 traktory s radlicí osazenou 
gumovým břitem, dále pak 2 ks vozidel značky Multicar používané převážně na odhrnování 
sněhu z chodníků a zároveň sloužících k posypu chodníků a komunikací.V nejnutnějších 
případech je nasazen i posypový vůz Tatra 815, nebo dva čelní smykem řízené nakladače 
UNC pro odhrnování a nakládání sněhu z parkovacích ploch. V případech sněhové kalamity 
je  využívána i mechanizace externí.  

zpravodaj 12 starsi verze korekce.indd   7 30.11.2010   9:45:16



Prosinec 2010 35

Jak je to s odklízením sněhu v okolních obcích?
Zimní údržba v obcích, spadajících pod město Velká Bíteš, se řídí plánem zimní údržby. 
Ostatní obce nejsou v této činnosti nijak smluvně ošetřeny a jsou v případě jednotlivé 
objednávky pokryty až po splnění všech úkolů vyplývajících z plánu zimní údržby.

 Každý  rok se hodně diskutuje o posypu silnic, neboť je ho velmi málo. Jaká je 
situace v letošním roce? 
S posypovým materiálem jsme nikdy neměli žádný problém.V dostatečném předstihu je 
vždy navezeno tolik posypového materiálu, aby byla zabezpečena zimní údržba posypem 
minimálně pro 2/3 zimního období.V případech,  kdy posypový materiál docházel byl vždy 
navezen nový. Dále bych zde ještě vyzdvihl velice dobrou spolupráci s místní SUS, která 
v případech největší potřeby dokázala vždy s posypovým materiálen vypomoct. Posypový 
materiál používaný ve Velké Bíteši je  drť velikosti frakce 2-4 mm.Ve výjimečných případech 
se používá posypová sůl.

Všichni varují, že bude letos opravdu krutá zima. Zvýšili jste proto množství posypu? 
Jste na takovou zimu připraveni?

Jak již bylo řečeno v předešlém odstavci, posypového materiálu je na základě dlouhodobých 
zkušeností a spotřeby v jednotlivých letech navezeno v dostatečném předstihu tolik, aby 
vydržel minimálně pro 2/3 zimního období.Toto množství je pak v průběhu zimy průběžně 
kontrolováno a v případě, že by posypový materiál docházel, je navezen ihned nový.

Děkuji za rozhovor. 
Lenka Plechatá

Informační centrum a Klub kultury

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Informační centrum a Klub kultury přeje všem čtenářům 
Zpravodaje spokojené a krásné prožití vánočních svátků 

v kruhu těch nebližších.
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Vážení spolupracovníci a spoluobčané !

Ze srdce přeji Vám i Vašim rodinám jménem vedení akciové společnosti První brněnská 
strojírna Velká Bíteš i jménem svým pokojné prožití vánočních svátků, hodně splněných 
přání, pohody, lásky, vzájemné tolerance a do nového roku 2011 pevné zdraví, mnoho 
osobních i pracovních úspěchů a Boží požehnání.

Děkuji Vám za spolupráci, komunikaci, dosažené výsledky, za celoroční úsilí a obětavou 
práci pro První brněnskou strojírnu Velká Bíteš, a.s., město i farnost a těším se na 
úspěšnou spolupráci v roce 2011. 

Ing. Milan Macholán
Generální ředitel a předseda představenstva

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Vážení spoluobčané,

Střední odborná škola Jana Tiraye Vám přeje klidné a 
spokojené prožití svátků vánočních a do nového roku 2011 
pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů. 
Při vstupu do nového roku bychom rádi poděkovali 
všem kolegům z ostatních škol a školských zařízení, 
spolupracovníkům ze smluvních pracovišť školy za 
celoroční úsilí a obětavou práci při výchově mladé 
generace.

Rádi bychom Vás pozvali na Dny otevřených dveří, 
které se budou konat v pátek 10. prosince 2010 od 
14:00 do 18:00 hod. a v sobotu 11. prosince 2010 od 8:00 do 12:00 hod.,  v pátek 14. 
ledna 2011 od 14:00 do 18.00 hod. a v sobotu 15. ledna 2011 od 8:00 do 12:00 hod. 
v budově Tyršova 239 a Lánice 300. Srdečně Vás zvou žáci a zaměstnanci školy.

                                                                                   zaměstnanci SOŠ Jana Tiraye
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
PROSINEC 2010

Neděle 5. prosince v 16, 18 a ve 20 hodin Čtvrtek 16. prosince v 19.30 hodin
ROMÁN PRO MUŽE KUKY SE VRACÍ
Komedie Michaela Viewegha.   Dobrodružný i poetický rodinný příběh
Hrají M. Donutil, V. Hybnerová, M. Vladyka,  Jana Svěráka. Opelichaný Kuky utekl 
J. Budař a další. ze skládky a teď míří do kin!
Premiéra 99 minut. Vhodné od 12 let. Premiéra 95 minut. Mládeži přístupno.
Vstupné 69 Kč. Vstupné 69 Kč.

Neděle 12. prosince v 15 hodin
VÁNOCE V KINĚ
Vánoční pásmo animovaných filmů:
Dvanáct měsíčků, Dva mrazíci, Krtek, 
Mikeš, Paraplíčko a další. 
Premiéra 65 minut. Mládeži přístupno.
Vstupné 39 Kč. 
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RADNICE V NOVÉM SLOŽENÍ
ADVENT A VÁNOCE V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE

Zpravodaj města Velké Bíteše vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše.
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, tel.: 566 532 025, 566 532 342, e-mail: lenka.plechata@vbites.cz, www.velkabites.cz

Odpovědný redaktor: Lenka Plechatá
Registrace OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280.
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ZP MV ČR se zásadně vymezuje vůči pouličním 
náborářům jiných pojišťoven, kteří vás nutí ke změně 
zdravotní pojišťovny ve spěchu a bez dostatku 
potřebných informací. 

Nepodlehněte iluzím, že na ulici dostanete informace 
úplné a pravdivé. Čekají vás jen komplikace.

ZP MV ČR do ulic nikdy neposílala, neposílá a posílat 
nebude žádné pouliční náboráře.

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jen jednou ročně.

Vážení současní
i budoucí klienti, 
těšíme se na vaši 
návštěvu
v důstojném 
prostředí našich 
klientských center 
po celé ČR.

Pavel Kříž
radí

Předejděte problémům
a neuzavírejte změnu
zdravotní pojišťovny na ulici.
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