ZPRAVODAJ
Velká Bíteš
Prosinec 2011

Živý betlém.

Foto: Jan Kratochvíla

Vážení spoluobčané,
prožíváme nyní adventní dobu a očekáváme příchod vánočních svátků, které pro nás
znamenají zklidnění našich uspěchaných všedních dní s jejich problémy a starostmi, a které
většině z nás každoročně přinášejí okamžiky klidu a pohody v kruhu svých nejbližších, rodiny
a přátel. Dovolte i nám, abychom Vám všem popřáli příjemné prožití těchto svátečních dní
a rovněž úspěšné zakončení letošního roku.
Vstoupit do toho příštího, nového roku 2012, můžeme společně hned 1. ledna při odpoledním
přivítání nového roku s ohňostrojem na Masarykově náměstí nebo 8. ledna při Tříkrálovém
koncertu v kostele sv. Jana Křtitele.
Ing. Milan Vlček					
starosta města						
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Ing. Tomáš Kučera
místostarosta města
Zpravodaj Velká Bíteš

ZVEME VÁS
Celý prosinec v otvírací době Kreative Café
VÝSTAVA OBRAZŮ MARKÉTY BÁBKOVÉ
Společným námětem děl je panenka. K obrazům budou přiloženy i skici, autorka poskytne také deník
o průběhu maleb. Jsou v něm zaznamenány pocity, jimiž během tvorby procházela a které tak ovlivňovaly
jednotlivé obrazy. Výstava potrvá do konce ledna.
Kreative Café, Hrnčířská 121
Celý prosinec v otvírací době městského muzea
VÝSTAVA POZNEJTE SVŮJ REGION
Menší výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5, výstava potrvá do konce ledna 2012
Každý pátek cvičení s dětmi od 15.30 do 16.30 hodin
Pod vedením paní Chmelíčkové
Sportovní hala TJ Spartak
Pondělí dne 5. prosince 2011 v 9 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – pro mateřské školy a seniory
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 7. prosince 2011 v 9.30 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách recepce solné jeskyně
Středa dne 7. prosince v 17 hodin
PREVENCE PROTI VYHOŘENÍ, POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE, VLIV STRAVY NA PSYCHIKU
Přednáší: Mgr. Luboš Novotný
Městská knihovna Velká Bíteš
Středa dne 7. prosince v 18 hodin
MIKULÁŠSKÁ CIMBÁLKA S JOŽKOU ŠMUKAŘEM
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek dne 8. prosince 2011 ve 14.30 hodin
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
Územní organizace Svazu diabetiků, v jídelně 1. stupně Základní školy, Tišnovská 115
Čtvrtek dne 8. prosince 2011 do úterý dne 13. prosince 2011
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. č. 5.
Pořádá: Základní organizace Českého svazu včelařů ve Velké Bíteši
Výstava bude přístupná vždy od 9.00 do 17.00 hodin
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Neděle dne 11. prosince 2011 v 6.30 hodin
VÁNOČNÍ VÍDEŇ
Organizuje: Seniorklub ve spolupráci s CK Reko
Neděle dne 11. prosince 2011 od 8 hodin
VÁNOČNÍ JARMARK
Možnost nákupu originálních vánočních dárků: šperky, brože, malované šátky, paličkované výrobky,
ručně malovaná přání, vánoční ozdoby a dekorace, vitráže a další
Kreative Café, Hrnčířská 121
Neděle dne 11. prosince 2011 v 9 hodin
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Požární stanice
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů
Neděle dne 11. prosince 2011 v 11 hodin
SLAVNOSTNÍ NÁSTUP
u příležitosti předání nového dopravního automobilu Renault Trafic 2,5 dCi
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů
Úterý dne 13. prosince 2011 ve 14 hodin – POZOR ZMĚNA!
SENIORKLUB – zveme Vás na předvánoční posezení s hudbou
Kulturní dům, Vlkovská 482
Úterý dne 13. prosince 2011 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
V MŠ na Masarykově náměstí
Středa dne 14. prosince 2011 v 9.30 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách recepce solné jeskyně
Sobota dne 17. prosince 2011 od 7.30 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Zadní trakt za Lesáckou restaurací
Neděle dne 18. prosince 2011 ve 14.30 hodin
ŽIVÝ BETLÉM – před kostelem sv. Jana Křtitele
Srdečně zve Bítešská farnost
Úterý dne 20. prosince 2011 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
V MŠ na Masarykově náměstí
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Středa dne 21. prosince 2011 ve 14.30 hodin
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Organizuje: MŠ U Stadionu
Čtvrtek dne 22. prosince v 16 hodin
ŽÁKOVSKÉ KOLEDOVÁNÍ
Základní umělecká škola, Hrnčířská 117
Čtvrtek dne 22. prosince 2011 v 18 hodin
ADVENTNÍ KONCERT SE SKUPINOU DÉJÀ VU
Kostel sv. Jana Křtitele
Pondělí dne 26. prosince 2011 ve 20 hodin
POSEZENÍ PŘI CIMBÁLU „NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA“
Selská hospoda u Vrány, Kostelní 69
Sobota dne 31. prosince 2011 ve 12.30 hodin
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA K POSLEDNÍMU VLKOVI
Sraz u kašny na náměstí, organizuje Seniorklub
Neděle dne 1. ledna 2012 v 17 hodin
Novoroční oslavy
Horní část Masarykova náměstí před radnicí
Organizuje: Informační centrum a klub kultury

PŘEHLED PLESŮ V ROCE 2012 V KULTURNÍM DOMĚ

14. ledna 2012 Hasičský ples, hraje Jásalka
21. ledna 2012 Sportovní ples s vyhlášením ankety „Sportovec města“ pod záštitou
pana starosty Ing. Vlčka
28. ledna 2012 Rybářský ples, hrají Pikardi
4. února 2012 Farní ples, hraje F-Box, předtančení a bohatá tombola
11. února 2012 Ples První brněnské strojírny
24. února 2012 Maškarní bál, hraje hudební skupina Živel

Děti z MŠ U Stadionu srdečně zvou všechny rodiče, prarodiče, kamarády, přátele a známé
na
ZPÍVÁNÍ KOLED
U VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí
středa dne 21. 12. 2011 ve 14.30 hodin
Přijďte si zazpívat s námi!
Prosinec 2011
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Advent a Vánoce 2011 – v kostele sv. Jana Křtitele - program

6

www.bitessko.com

Zpravodaj Velká Bíteš

NOVOROČNÍ
OSLAVY 2012

FOTOGRAFIE K ČLÁNKU POZNÁVÁME SVŮJ REGION

1. ledna 2012 v 17 hodin

Horní část Masarykova náměstí před radnicí

Program:
Novoroční přání starosty Velké Bíteše
Vystoupí skupina Kamarádi s Vojtou Polanským
Novoroční ohňostroj
Během programu prodej teplých nápojů,
produktů a výrobků
od Českého svazu včelařů – Velká Bíteš
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Èasopis Exit162 ve spolupráci se sportovními oddíly
si Vás dovoluje pozvat

na

Sportovní ples

s vyhlášením ankety
Sportovec mìsta Velká Bíteš
Pátý roèník ankety Sportovec mìsta se blíží
Vyhlášení výsledkù ankety se stalo souèástí Sportovního plesu, který pøipravuje
redakce Exitu162 spoleènì se sportovními oddíly a partnery, tentokrát pod záštitou
starosty mìsta Velká Bíteš Ing. Milana Vlèka.
V prùbìhu slavnostního veèera – v sobotu 21. ledna – vyhlásíme výsledky
v jednotlivých sportovních kategoriích: sportovec do 18 let, sportovec nad 18 let,
trenér, mužstvo a udìlí se podìkování za celoživotní sportovní pøínos i ocenìní
za sportovní výkon roku.
Jednotlivé nominace jsou zveøejnìny v prosincovém vydání mìsíèníku
Exit162 a na webových stránkách www.exit162.cz
Známí jsou již pozvaní sportovní hosté, mezi kterými nebude chybìt napøíklad
žokej Josef Váòa.
Zahájení Sportovního plesu je v rukou moderátorù Marcely Doubkové a Martina
Hrdinky,a je naplánováno hned po ukonèení vyhlašování ankety.
K tanci a poslechu zahraje SABRIN BAND, na pódiu vystoupí Karel Vágner a jako
hlavní host veèera zazpívá Petra Janù.
Tradiènì v horním patøe zahraje cimbálka Grajcar.
Souèástí Sportovního plesu bude i Oldies diskotéka Martina Hrdinky.
Byla by škoda, nechat si takovou sportovnì-taneèní pøíležitost ujít.
Vstupenky budou v pøedprodeji od 10. 12. 2011
na Recepci Restaurace U Raušù - vhodný vánoèní dárek.

V sobotu 21. ledna 2012 v 19.00 hod.
Kulturní dùm Velká Bíteš
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SLOVO Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
zhodnocení činnosti vedení města za právě končící rok se
stává pomalu a jistě tématem, které Vás, občany města, právem
zajímá. Z tohoto důvodu jsme se spolu s radními rozhodli
připravit pro Vás malou rekapitulaci naší činnosti za rok 2011,
která Vám bude doručena, stejně jako běžná vydání Zpravodaje,
na Vaše adresy v první polovině prosince.
I v posledním měsíci roku se chod odborů městského úřadu
ani na okamžik nezastaví. Zejména odboru majetkového
a odboru výstavby a ŽP. Vždyť do konce roku je ještě nutno
dokončit opravu ploch v Chobůtkách u řadových domů, která
se díky neprofesionálnímu přístupu dodavatele části stavebních
prací – společnosti OUTULNÝ – zdržela oproti sjednanému postupu prací více jak
o 14 dní. Dále pak přechod v Chobůtkách u mlýna, výměnu oken v nejstarších bytových domech
U Stadionu a zejména pak rekonstrukci restaurace a kuchyně v kulturním domě. Souběžně
s tím je nutno připravit podklady pro žádost o dotaci na rekonstrukci části náměstí pro účely
dopravního terminálu, rozpracovat změnu územního plánu č. 6, převzít část agendy od
společnosti ENCOM, týkající se nebytových prostor v objektech města a zajistit další činnosti
a agendy odborů.
Ve vedení města připravujeme nezbytné změny pro efektivní chod našeho města. Nutnost
jejich přijetí se vždy snažíme v předstihu vysvětlit občanům. Zejména těm, kterých se budou
osobně dotýkat. Časové rozložení kroků je vždy vedeno tak, aby jejich dopad na občany byl
co možná snesitelný. Stejně tak jako byl nastaven systém sjednocení nájemného v bytových
domech města od 1. 1. 2012 a jeho plánovaná valorizace v následujících letech, bylo nutno
stejným způsobem přikročit k úpravě výše nájemného ve stejném termínu i v nebytových
prostorách města. Zanedbaný bytový a zvláště nebytový fond města totiž vyžaduje na svoji
opravu finanční zdroje, které jsme se i přes nepopulárnost tohoto kroku rozhodli touto cestou
řešit. Souběžně se zvýšením nájmu u nebytů, které čeká většinu pronajímaných prostor, bude
nově zřízený majetkový odbor města provádět pasportizaci prostor včetně dokumentace jejich
technického stavu. Tyto materiály budou podkladem pro následnou aktualizaci kategorizace
pronajímaných prostor dle účelu jejich užívání nájemcem při současném zohlednění lokality,
ve kterém se dotčené prostory nacházejí. Dále pak též pro plánované opravy konkrétních
pronajímaných prostor. Takto připravený materiál by měl být nejpozději k začátku roku
2013 podkladem pro aktualizaci výše nájemného v nebytových prostorách města.
Jednou z otázek, kterou v současné době ve vedení města řešíme, je výše finančního spolupodílu
města na zajištění dopravní obslužnosti. Částka, kterou se město podílí na úhradách provozu
autobusových linek soukromých dopravních společností v letošním roce dosáhne částky
cca 500 tisíc Kč. Zejména úhrada dvou přímých ranních linek v 5.15 a 7.05 hodin z Velké
Bíteše do Brna a zpět znamená zátěž okolo 360 tisíc korun ročně. Společně se společností
KORDIS JMK, která zabezpečuje integrovanou dopravu (IDOS) v Jihomoravském kraji, jsme
přijali řešení, v rámci kterého bude od 11. 12. 2011 nahrazena stávající linka v 5.15 linkou
Prosinec 2011
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IDOS č. 401 s odjezdem v 5.06. Toto řešení městu ušetří ročně cca sto tisíc korun a současně
zajistí kapacitní přepravu pracujících do Brna, jako je tomu v nahrazované stávající lince.
Studentská linka v 7.05 zatím zůstane beze změn, ačkoliv i v tomto případě máme možnost
varianty linky IDOS.
Rád bych touto cestou veřejnosti na závěr sdělil skutečnost, že v lokalitě Na Výsluní již
od listopadu vyrůstají 2 domky chráněného bydlení Kraje Vysočina pro klienty z bývalého
jinošovského zámku. Tato zařízení, která jsou součástí transformace Ústavu sociální péče
Jinošov, umožní na konci příštího roku začlenění 12 lidí s lehkým tělesným či duševním
hendikepem do normálního života. Jsem přesvědčen o tom, že spolužití s nimi bude naprosto
bezproblémové a bude nám inspirací při hledání řešení v oblasti sociální péče a pomoci pro
sociálně potřebné a seniory v našem městě.
Ing. Milan Vlček, starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE
OPRAVA KOMUNIKACE V ULICI CHOBŮTKY
Rada města rozhoduje opravit jednosměrnou komunikaci v ulici Chobůtky od křižovatky
po výjezd na silnici I/37. Dále RM rozhoduje uzavřít s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,
190 00 Praha 9 smlouvu o dílo číslo JI/ZR/2011/108a v předloženém znění.
POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku osadním výborům na Mikulášskou
nadílku ve výši 100 Kč na 1 dítě do 15 let na základě žádosti osadního výboru.
ODPRODEJ STARŠÍHO POUŽITÉHO NÁBYTKU
Dle návrhu finančního odboru Rada města rozhoduje nabídnout případným zájemcům
k odprodeji starší použitý nábytek.

ZAČÍNÁME BUDOVAT
Už tři roky uplynuly od nečekaných událostí v Ústavu sociální péče v Jinošově. V roce 2008
došlo k propadnutí stropů tamějšího zařízení. Od havárie, která narušila statiku celého objektu,
žijí naši klienti v pronajatých domech a bytech v okolí Náměště nad Oslavou. Kraj Vysočina se
proto rozhodl neprodleně situaci řešit a vytvořil záměr „Transformace ÚSP Jinošov“. Projekt
představuje změnu z velkokapacitní ústavní péče pro spoluobčany s handicapem na život
v běžném prostředí.
V první etapě transformačního projektu se proinvestuje na šedesát miliónů korun. Sto procent
uznatelných nákladů bude hrazeno z Integrovaného operačního programu z fondů Evropské
unie a neuznatelné náklady pokryje rozpočet Kraje Vysočina. Ty jsou odhadovány na čtyři
miliony korun. Nově vzniklá zařízení ve Velké Bíteši a Náměšti nad Oslavou ponesou společný
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název Domov bez zámku a zahrnují
čtyři domácnosti, ve kterých budou žít
uživatelé v šestičlenných skupinách.
V sídle Centra denních aktivit s kavárnou
a denním stacionářem se bude nacházet
zázemí pro management, který zajistí
fungování celého komplexu.
Po několika letech, kdy jsme usilovně
připravovali 1. etapu procesu transformace
je před námi konečně něco hmatatelného.
Dne 16. listopadu právě ve městech Náměšť
nad Oslavou a Velká Bíteš proběhlo
slavnostní poklepání na základní kameny Poklepání základního kamene ve Velké Bíteši.
našich staveb.
Jelikož jsme první v republice, kteří začali stavět v rámci celostátního projektu, byla celá
událost velkou slávou. Proto se jí zúčastnili mimo jiné i zástupci Ministerstva práce a sociálních
věcí České republiky v čele s náměstkem ministra pro sociální a rodinnou politiku panem
Davidem Kafkou, hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, radní pro sociální oblast
Mgr. et Bc. Petr Krčál, kteří poděkovali všem, jež se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
transformačního procesu. Slova chvály zazněla i od starostů Náměště nad Oslavou a Velké
Bíteše, Vladimíra Měrky a Ing. Milana Vlčka. Ti ocenili především myšlenku začleňování
osob s mentálním postižením do běžné společnosti, která může vést ke zkvalitnění života nás
všech. Stavby domků pro nás zajišťují firmy Outulný Náměšť n. Oslavou (domek v Náměšti),
Vlastimil Zelený z Brtnice (domek v Náměšti a Centrum denních aktivit) a Agrostav Jihlava
(domky v Bíteši). Naši uživatelé, kteří se poklepání též zúčastnili, se již nemohou dočkat, až
domky budou zabydlovat.
Ředitelka Domova bez zámku Bc. Alena Brožková poklepání zakončila větou:
„Poklepání na základní kameny a začátek stavby domů rodinného typu není jen splněním
mého snu, ale především snů našich uživatelů“.
Proto ještě jednou děkujeme všem, kteří nám k tomuto snu dopomohli!!!
Michaela Höklová
vedoucí služby DOZP v Domově bez zámku

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Další občanka z Velké Bíteše, paní Marie Antlová, se 30. listopadu 2011 dožívá významného
životního jubilea – 100 let. Blahopřejeme paní Antlové k tomuto významnému dni a přejeme
jí hodně zdraví a svěžesti.
O její oslavě v obřadní síni vám přineseme podrobnější zprávu v příštím Zpravodaji.
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poznáváme SVŮJ REGION – HOLUBÍ ZHOŘ
Poloha: Ves leží v mělkém údolí náhorní
planiny zvlněného podhůří Vysočiny,
na přímce spojující Velkou Bíteš s Tasovem,
vzdálená 6 km na západ od Velké Bíteše
a 14 km od Velkého Meziříčí.
Nadmořská výška:
487 m.n.m.
Počet obyvatel:
161 (k 1. 1. 2010)
Státní správa: Dnes je vesnice místní částí
města Velké Bíteše, dříve byla samostatnou
obcí s osadami Jáchymov (leží na jejím
katastru) a Lhotkou.

Obecní dům.

Foto: Mgr. Pavel Holánek

Charakteristika
Holubí Zhoř patří mezi vesnice, které vznikaly postupným vývojem ze středověkých dvorců
nižší venkovské šlechty a jejichž obyvatelé prošli těžkým obdobím feudálního poddanství.
Po pronikavých společenských změnách v roce 1848, tj. zrušení všech forem feudální
vázanosti, zde vznikl poměrně solidní selský stav, jehož příslušníci, spolu s ostatními drobnými
zemědělci, po nelehkém období poválečné kolektivizace, vybudovali vesnici, která se i přes
počáteční potíže stala symbolem moderní zemědělské velkovýroby. Na tyto pokrokové
i historické tradice dnes navazuje šest prosperujících soukromých zemědělských farem
a akciová společnost Agro Záblatí.
Historie chronologicky
Panovník
Již ve středověku (na počátku 14. stol.) byly na místě dnešní Holubí Zhoři čtyři svobodné
dvory, zapsané v zemských deskách. Jejich nejstarší majitelé byli páni z Tasova:
1361 – Znata z Tasova
Karel IV.
1379 – Jiří z Tasova
Václav IV.
1386 – tento letopočet považujeme za první písemnou zmínku o vsi, kdy Ondřej Nelepa
z Krevlic „... prodal k věčnému držení Janu z Meziříčí, jeho bratřím a dědicům
ohrazenou ves zvanou Nelepina Zhoř se svobodným dvorem, s obdělanými
i neobdělanými polnostmi, se zalesněnými kopci a údolími, loukami a pastvinami,
se všemi příjmy a užitky z ní pocházejícími, tak, jak ji sám držel a užíval...“
1416 – svobodný dvůr a ves Nelepinu Zhoř získává Ondřej Holub z Jablonného. Rod
Holubů pochází z Tachovska, ale již od roku 1347 se některé jeho větve objevují také
na Moravě. Rod měl ve svém erbu znamení Holuba.
Vladislav Jagelonský
1484 – svobodný dvůr je nazván „Holubuov“ a později celá ves – „Holubóv Zhoř“.
		 V 15. století ztrácí vladycký rod Holubů své postavení nižší feudální šlechty
		 a přechází postupně mezi svobodníky. V tomto období jsou ve vsi zaznamenány tři
		 svobodné dvory: Vytušovský, Dědinovský a Hunikovský. Jejich majitelé byli: Jan
		 Cendát – svobodník tasovský, bratři Jan a Alexandr z Chlévska a Martin a Mikuláš
		 ze Zhoře.
12
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Ferdinand I.
1534 – Lukáš Holub prodává svobodný dvůr za 139 kop grošů svému bratru Jiřímu.
		
Maxmilián II.
1572 – ves náleží k panství Budišovskému. Od konce tohoto století známe opět čtyři dvory:
„Roušův“, který v roce 1595 patřil Jiřímu Dvořákovi a od poloviny 17. stol.
Jiřímu Roušovi, a této rodině se s trochou nadsázky zachoval dodnes;
„Klementův Holubův“ – v rodině zůstal do počátku 20. stol.; „Maňkův“, který v roce
1530 patřil Šimonovi Kotrbovi a potom přešel do vlastnictví rodiny Šabackých;
„Haklův“ – v držení rodiny Haklovy od roku 1802.
Rudolf II.
1611 – Bartoloměj Holub odprodal dvůr, který držel společně s Jiřím Pivcem z Březí.
Karel VI.
1720 – je zmíněn Jiří Holub, který rozdělil dvůr mezi své dva syny, Antonína a Josefa.
Antonínovi dědici drželi dvůr až do roku 1899.
František I.
1794 – Josef Holub předal svoji polovinu dceři Františce, provdané za Matěje Hakla.
1830 – dochází k dalšímu dělení i u ostatních dvorů a dle písemností vedených na Budišovském
panství se v Holubí Zhoři nachází sedm svobodníků: Jakub Holub č. 14, Josef Hakl
č. 16, Josef Rouš č. 19, František Zelníček č. 20, František Buršík č. 21, Jakub Rouš č. 22,
a Jakub Rouš č. 23.
František Josef I.
1899 – je zapsáno vlastnické právo Antonínu Roušovi, který zemřel roku 1908.
Karel I.
1914 až 1918 – toto období krutého a nesmyslného válečného běsnění o nové velmocenské
rozdělení Evropy, které si vyžádalo životy milionů mladých mužů, mnohdy ještě
chlapců, těžce postihlo i obec Holubí Zhoř. Své životy položili:
Burjan František – rolník z HZ č. 37
Barták František – kovář z HZ č. 26
Vlček …
– „štraficír panský“
Bárta Petr
Burjan …
– syn rolníka z HZ č. 6
Lysý Josef
– syn rolníka ze Lhotky
Lysý Vilém
– řezník ze Lhotky
Lysý Bohumil – obuvník ze Lhotky
Novotný Petr – z Jáchymova
V samostatné republice
1918 – v tomto historickém roce se také v Holubí Zhoři konala „oslava prohlášení
		 samostatnosti“. Dne 2. listopadu, ve večerních hodinách, se v místním hostinci
		 shromáždilo četné obecenstvo, ke kterému pronesl slavnostní řeč správce školy.
		 Potom, za zpěvu národních a vlasteneckých písní, se konal slavnostní průvod
		 po návsi.
1919 – byla založena místní organizace „Republikánské strany čsl. venkovského lidu“.
1921 – proběhlo první sčítání lidu v samostatné republice. V Holubí Zhoři bylo napočítáno
		 39 domů a v nich 246 obyvatel národnosti české, náboženství římskokatolického.
		 Pouze 1 člověk neuměl číst ani psát. Ve Lhotce žilo ve 13 domech 77 lidí a v Jáchymově
		 ve 22 domech 120 osob.
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1922 – byla založena vlastenecká organizace „Domovina“
		 v rámci republikánské strany a byla otevřena místní
		 knihovna. Popud k založení dali místní studenti.
1924 – lhotečtí občané podali „ Žádost za obecní samostatnost
osady Lhotky“. Obecní zastupitelstvo žádost schválilo
a poslalo na zemský výbor,který ji zaslal na ministerstvo
vnitra do Prahy s doporučením ke schválení. Téhož roku
došlo k parcelaci panského dvora.
1925 – při stále klesajícím počtu žáků byla dosavadní dvoutřídní
		 škola redukována na jednotřídní.
1927 – proběhla volba starosty a obecní rady. Starostou byl opětně
		 zvolen Rous Jan z Holubí Zhoře č. 30, jeho náměstkem
		 Batelka Josef z Jáchymova č. 6 a dalšími radními: Historický symbol.
		 Studený František ze Lhotky č. 4 a Hakl František z Holubí Foto: Mgr. Pavel Holánek
		 Zhoře č. 13.
1929 – elektrifikace obce. Tomuto v pravdě historickému okamžiku předcházela
		 dlouhá a složitá jednání. Největší potíže byly s pořízením půjčky a financováním této
		 akce: obec Holubí Zhoř spolu s Jáchymovem zaplatila celkem 189 000,- Kč a celý
		 obnos si vypůjčila u „Spořitelny města Velké Bíteše“, osada Lhotka vybrala
		 „mezi sousedy“ 35 000,- Kč a zbytek uhradila vykácením osadního lesa.
1930 – v tomto roce byly provedeny tři „ nákladné statistiky“:
a) sčítání zemědělských a živnostenských závodů
b) sčítání stromů (zdravých, zmrzlých po mrazech v r. 1929 a po mrazech vysázených)
c) sčítání lidu: Holubí Zhoř – 222 osob, Jáchymov 115 a Lhotka 82.
1931 – volba starosty a obecní rady. Zvoleni byli: Šabacký Jan z Holubí Zhoře č. 10 – starosta,
		 Burian Antonín z Jáchymova č. 9 – náměstek starosty, Požár Alois z Holubí Zhoře
		 č. 3 – radní a Studený František ze Lhotky č. 4 – radní. Byl zasypán hluboký příkop
		 před domky Josefa Vlčka č. 36 a Františka Koláčného č. 25 a na jeho místo byly
		 položeny železobetonové roury o světlosti 1m – od mostu přes cestu, která vede
		 ke zvoničce.
Alois Koukola
(pokračování příště)

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
Ve středu 9. listopadu jsme se poprvé setkali v novém mateřském centru Bítešáček. Překvapilo
a potěšilo nás, kolik rodičů a prarodičů se svými dětmi přišlo.
Scházíme se každou středu od 9.30 do 11.30 v prostorách recepce Solné jeskyně, vstupné
14
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je dobrovolné. Děti si mohou pohrát s hračkami,
které zakoupily Technické služby (moc děkujeme)
nebo které se svými rodiči přinesly (děkujeme
všem, kteří již nějaké hračky donesli či donést
chystají). K dispozici je káva a čaj, zakoupit lze
i malou svačinku či dobrůtku.
Pokud bude o mateřské centrum pořád stejný
zájem, rádi bychom činnost rozšířili i na pondělní
odpoledne a pořádali různé akce (například
Foto: Archiv MC Bítešáček
bazárek s oblečením, tvořivé dílničky a další).
Máte-li jakýkoli tip na zlepšení fungování centra nebo vás napadá akce, která by se u nás
mohla uskutečnit, napište nám na mail mcbitesacek@seznam.cz. Vaše návrhy s vámi rádi
probereme také každou středu v budově Technických služeb na Masarykově náměstí.
							

Jana Střechová
MC Bítešáček

ZDRAVÁ ZÁDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Konečně se v naší mateřské škole rozjel projekt: „Zdravá záda na Vysočině“. Jedná se o cvičení
na gymnastických míčích a balančních podložkách (dynairech). Projekt organizuje Základní
škola Telč pod záštitou EU, MŠMT, Operačního programu Vzdělávání pro konkurence
schopnost a Evropského sociálního fondu v ČR. Naše mateřská škola se stala jedním
z partnerů. Cílem projektu je ukázat směr, jakým se lze ubírat při výchově ke zdraví a tělesné
výchově dětí a žáků ve školách. Do projektu jsme přihlásili devět dětí s vadným držením těla,
ale cvičení se účastní i všechny ostatní děti, které dovršily alespoň čtyř let.		
Šest učitelek naší školy prošlo teoretickým a praktickým proškolením pod vedením
zkušených lektorů. Toto školení začalo v říjnu letošního roku. Nejdříve jsme se zúčastnili
teoretické části v Telči. Zde jsme získali informace ohledně základní orientace na lidském těle
a páteři, o správném držení těla,
svalové dysbalanci, pohybových
stereotypech, tonickokinetickém
systému. Dále jsme se dozvěděli
i o terapeutických přístupech
u vadného držení těla v historii
i současnosti a o významu tohoto
snažení. Další část školení se již
týkala metodiky senzomotorické
stimulace a cvičebních pomůcek.
Praktická část, které se účastnily
i další učitelky MŠ z blízkého
regionu, probíhala v naší školce.
Foto: Archiv MŠ
Pod
vedením
rehabilitační
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lektorky Mgr. Petry Lustigové jsme se naučili to nejdůležitější, jak cvičit na míčích a dynairech
přímo s dětmi v MŠ. V rámci projektu tyto pomůcky škola získala.
Nyní nám již nic nebrání v tom, abychom začali cvičit s dětmi ve školce. Doufáme, že se
toto cvičení odrazí ve správném držení těla, kladném přístupu k pohybovým aktivitám a
zdravějším způsobu života.
				
Za kolektiv MŠ Masarykovo náměstí
Martina Porupková – koordinátor projektu

NÁVŠTĚVA ZÁCHRANÁŘŮ VE VESELÉ ŠKOLCE
Naučit se něco nového nebo si alespoň připomenout
již známé, i když trochu pozapomenuté vědomosti,
to není nikdy na škodu. A zvláště, když se jedná
o zdraví a možná i životy našich dětí.
Proto jsme si v pondělí 24. 10. 2011 do naší Veselé
školky pozvali profesionálního záchranáře pana
Davida Dvořáčka, DiS. a dobrovolného hasiče
a zdravotníka pana Jana Ventruby, aby nám pověděli
Foto: Archiv MŠ
nejen o svojí práci, ale především o tom, jak se
v případě úrazu nebo nějaké náhlé příhody zachovat.
Během vypravování pana Davida Dvořáčka jsme si uvědomili, že hlavním problémem
v krizové situaci bývá hysterie a strach účastníků, kolemjdoucích a diváků. Strach z krve,
z nezvládnutí situace, z toho, abychom nenapáchali ještě více škody a neublížili víc, než už se stalo.
Přitom jde právě o to zachovat co největší klid, uvažovat racionálně a správně si určit priority.
Na figurínách dospělého člověka i malého dítěte jsme si vyzkoušeli, jak náročná je masáž
srdce, připomněli jsme si zásady první pomoci, přikládání tlakového obvazu, fixování
zlomenin, dozvěděli jsme se jak, zareagovat v případě popálenin, otravy, při astmatickém
či epileptickém záchvatu, při kolapsovém stavu, vdechnutí cizího předmětu nebo jak rozeznat
syndrom týraného dítěte.
Vyprávění bylo zajímavé a poučné, prakticky jsme se také něčemu přiučili, ale přesto
(nebo snad právě proto) v nás sílí pouze toto přání – ať se nikdy nepřihodí nic natolik vážného,
abychom potřebovali zásah profesionálů, a ať nám v našem praktickém životě s dětmi stačí
obyčejná náplast na odřená kolena.
Panu Davidu Dvořáčkovi bychom chtěli poděkovat za ochotu i za čas s námi strávený.
Kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu
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Soutěž „ Znáte Velkou Bíteš“ přesunuta na www.bitessko.com

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116,
příspěvková organizace zve
DĚTI A RODIČE

NA PORADENSKÉ DNY PRO VEŘEJNOST
Dne: 29. 11. 2011, 10. 1., 7. 2., 6. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6. 2012
8.00 – 16.00 hod.
Poradenství se týká oblasti logopedie:
Co dělat, když dítě ŠPATNĚ VYSLOVUJE.
Jak obohatit SLOVNÍ ZÁSOBU.
Jak na to, KDYŽ DÍTĚ NEMLUVÍ.
ALTERNATIVNÍ (náhradní) zdroj KOMUNIKACE.
Co potřebují DĚTI S AUTISMEM.
Školní dovednosti:
Jak rozvinout GRAFOMOTORIKU (budu psát).
Dovednosti důležité pro ŠKOLNÍ DOCHÁZKU
(budu počítat a číst).
Konzultace jsou BEZPLATNÉ. V rámci Poradenských dnů budou o děti pečovat dva
logopedičtí pracovníci.
Vzhledem ke zvýšenému zájmu ze strany rodičů je vhodné domluvit si termín.
Kontakt:
Mgr. Blanka Gaizurová, Mgr. Irena Batelková
Tel.: 724 335 923
Mail: info@specskolabites.cz
Web: www.specskolabites.cz

SPOLUPRÁCE
Spolupráce je druh sociální interakce. Jedná se o základní formu sociálního chování.
Spolupráce (kooperace) znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří
se na něm podílejí.
Se závěrem roku je vhodné bilancovat z různých úhlů pohledu činnost školy. Tentokrát jsem
vybral oblast, která patří k těm nejzajímavějším – spolupráci.
Prosinec 2011
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Základní škola Velká Bíteš jako samostatný právní
subjekt s jistou mírou autonomie je dle mého názoru
instituce, která by měla, podobně jako jiné školy, ve
značné míře rozvíjet spolupráci s jinými subjekty,
ať už to jsou osoby právnické či fyzické, jednotlivci
či skupiny lidí, Bítešáci či „nebítešáci“. To vše za
předpokladu, že platí, co je uvedeno ve třetí větě
tohoto článku.
Pro přehlednost se pokusím subjekty spolupracující
Podpis smlouvy o partnerství mezi ZŠ Velká
s naší školou rozdělit do několika skupin.
První skupinu tvoří partneři, kteří mají nějakou Bíteš a ZŠ Tajovského Senec.
Foto: Archiv školy
vazbu na zřizovatele školy, tedy město Velká Bíteš,
které samo je bezpochyby partnerem nejvýznamnějším. Kromě standardních kontaktů
škola – zřizovatel se stalo již několikaletou tradicí slavnostní předávání pamětních listů
a odměn starostou města vycházejícím žákům 9. ročníku. Zástupci města Velké Bíteše
jsou také zváni k významnějším a slavnostnějším událostem během školního roku. Mezi
posledními bylo slavnostní předání plakety Přírodní zahrada v září tohoto roku, které bylo
vysíláno na programech České televize.
Pravidelným se pravděpodobně stane setkání starosty města s žáky II. stupně v městské
knihovně, se kterou mimořádně dobře spolupracují v posledních dvou letech učitelé
a žáci naší školy. Především žáci I. stupně a 6. a 7. ročníku se seznamují s chodem knihovny,
systémem výpůjček, doplňují si znalosti o bítešských reáliích, pověstech, pracují s krátkými
animovanými ukázkami.
Také městské muzeum skýtá prostor pro bližší spolupráci, například v 6. ročníku v rámci
tématu Naše obec se zde děti seznamují s historií města, s řemesly, zajímavými exponáty,
nebo fotografiemi.
V průběhu školního roku využíváme rovněž nabídky ICKK Velká Bíteš včetně prezentace
školy ve Zpravodaji.
Muzejní spolek Velkobítešska se spolupodílel na přípravách materiálů pro učebnici o regionu
Bítešska.
Spolupráce s dalšími pěti školami zřizovanými městem je soustavná, dlouhodobá a rozhodně
oboustranně prospěšná.
Děti z obou mateřských škol se před příchodem na naši školu coby žáci mohou dobře seznámit
především se školním prostředím I. stupně.
Využití komorního prostředí koncertního sálu bítešské ZUŠ je předpokladem důstojné
realizace výchovných koncertů a někdy i divadelních představení.
Takřka 30 žáků ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 115 má k dispozici naši tělocvičnu.
Každý rok přechází na SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš alespoň 10 našich vycházejících žáků
z 9. ročníku, čemuž napomáhá dostatečná informovanost zprostředkovaná zástupci této školy
a výchovným poradcem naší školy.
S Technickými službami města Velká Bíteš spolupracujeme při každoročních jarních akcích
Den Země a Ukliďme svět. Podporují vzdělávací akce pro pedagogy, napomáhají při soutěži
ve sběru papíru nebo při údržbě okolí školy.
Lesy města Velké Bíteše poskytují mj. materiál pro výzdobu školy v předvánočním čase.
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Operativní je spolupráce s bítešskou poliklinikou, ať už s dětskými lékařkami nebo se
závodním lékařem.
Druhou skupinu tvoří partneři v oblasti sportu a dalších pohybových aktivit.
Mládežnická družstva FC Spartak Velká Bíteš pravidelně od podzimu do jara využívají velkou
školní tělocvičnu, škola má naopak od jara do podzimu kdykoliv přístup na obě fotbalová
hřiště.
Také TJ Spartak Velká Bíteš při organizaci některých turnajů využívá uvedenou tělocvičnu.
Tuto zimu v ní budou trénovat také mladí tenisté, pro zimní přípravu ji využívali hráči
baseballového klubu Orli Velká Bíteš.
Mighty Shake Zastávka je taneční a lifestylová skupina, která nabízí týdně 6 hodin pohybové
aktivity pro děti od 1. po 9. ročník v malé tělocvičně. O její kvalitě svědčí zisk titulu mistrů
světa ve Street dance show formacích na Mistrovství světa 2011 ve slovinské Lublani na
přelomu měsíce září a října.
Škola jako člen Asociace školních sportovních klubů využívá finančních pobídek této
organizace pro zajištění účasti na školních sportovních soutěžích v atletice, košíkové, kopané,
florbalu, vybíjené nebo přespolním běhu od okrskových, přes okresní až po krajská kola.
SKI Klub Velké Meziříčí je dlouholetým partnerem při zajišťování povinného lyžařského
výcviku pro žáky 7. ročníku. Opakovaně jsme v minulých letech na Fajtově kopci realizovali
internátní formou třídenní základní nepovinný lyžařský kurz také pro žáky 3. až 5. ročníku.
Vzhledem k zájmu se tak uskuteční i letos pro žáky 4. ročníku.
Dlouholetou činností, která je vedena především v rámci aktivit školní družiny, se mohou
pochlubit mladí členové folklorního souboru Bítešan. Těžko si bez jejich účasti dovedeme
představit hlavní program bítešských hodů, stejně jako tradiční listopadový pořad s názvem
Na bítešském jarmarku, který shlédnou v předpremiéře všichni žáci (letos 560) naší školy.
O dalších oblastech spolupráce Základní školy Velká Bíteš v příštím (lednovém) čísle
Zpravodaje.
Vážení čtenáři, s blížícím se zimním slunovratem si dovoluji jménem svým a jménem svých
spolupracovníků pedagogů i nepedagogů popřát příjemně strávené Vánoce v rodinném
kruhu a následně šťastný nový rok.
Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš

ÚSPĚŠNÝ ŘÍJEN NA SOŠ JANA TIRAYE
Čestné uznání Hospodářské komory České republiky

Hospodářská komora České republiky udělila naší škole již pošesté Čestné uznání za vysokou
úroveň praktické přípravy. Čestné uznání bylo uděleno na základě výborných výsledků
u závěrečných zkoušek, v závěru školního roku 2010/2011, kde žáci museli prokázat profesní
dovednosti před zástupci Hospodářské komory ČR.
Současně sedmnáct nejlepších absolventů obdrželo osvědčení: v oborech vzdělání
Cukrář – výroba 4 absolventi, Kuchař – číšník pro pohostinství 3 absolventi, Kadeřník
3 absolventi a Obráběč kovů 7 absolventů. Součástí osvědčení je i dodatek k výučnímu
Prosinec 2011
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listu – Europass v anglickém nebo německém
jazyce, který jim umožní snadnější profesní
realizaci ve zvoleném oboru.
Udělení osvědčení předcházela přísná kritéria.
Absolventi museli během celého studia dosahovat
výborných studijních výsledků (průměr do
1,50 – prospěl(a) s vyznamenáním), včetně
závěrečné zkoušky.
Celou akci organizovala Hospodářská komora
České republiky, slavnostní předání pak proběhlo
v říjnu v Kongresovém sále HK ČR v Praze.
Čestné uznání, které naše škola obdržela, je velmi
významným a současně i zavazujícím oceněním.
Je pro nás jednak výzvou, ale i závazkem, aby
výsledky v oblasti praktické přípravy měly
i v budoucnu vysokou úroveň.
Slavnostní předání certifikátů v Praze. Zleva
N. Němcová¸ prezident HK ČR P. Kužel,
M. Batelková, M. Paligová.
Foto: Archiv školy

za vedení SOŠ Bc. Ludmila Pecinová

FOTBALOVÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SOŠ JANA TIRAYE
Dne 6. října 2011 se žáci SOŠ Jana Tiraye zúčastnili okrskového kola turnaje ve fotbale, který
se konal ve Velkém Meziříčí. Pořadatelem bylo Gymnázium ve Velkém Meziříčí, dalším
účastníkem turnaje byla Hotelová škola ve Velkém Meziříčí. Naše mužstvo oba týmy porazilo,
čímž si zajistilo první místo a postup do okresního kola.
Okresní kolo soutěže proběhlo 11. října 2011 na hřišti ve Velkém Meziříčí. Turnaje se zúčastnily
školy: Gymnázium Velké Meziříčí, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a Gymnázium Bystřice.
Naši studenti nakonec po vyrovnaném boji prohráli 1:0 s Bystřicí, remízovali s Gymnáziem
a podlehli 3:0 VOŠ a SPŠ Žďáru nad Sázavou. Žáci SOŠ Jana Tiraye se za výsledek svého
snažení rozhodně nemusí stydět. Významnou roli sehrál i brankář, který svým postřehem
pomohl ke krásnému třetímu místu. Žáci odjeli domů s pohárem, medailí a dobrým pocitem
z podaného výkonu. Radost udělali také učitelkám TV Mgr. Alexandře Mladé a Bc. Haně
Karmazínové.
Mgr. Alexandra Mladá
Bc. Hana Karmazínová
učitelky TV
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SOŠ NA STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ
Ve dnech 3.–7. 10. 2011 se v rámci strojírenského veletrhu
MSV 2011 v Brně konala soutěž mladých strojařů
v programování CNC obráběcích strojů, kterou pořádal
Svaz strojírenské technologie ve spolupráci s firmami
Heidenhain, Siemens a Fanuc. Soutěže se zúčastnilo
32 středních odborných škol z celé České republiky. Střední
odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš reprezentovali
studenti 3. ročníku maturitního oboru mechanik seřizovač
Lukáš Hotárek a Zdeněk Kopečný (sekce Heidenhain),
Lukáš Lunda a Dušan Němec (sekce Siemens). Na soutěž Naši studenti. Zleva Dušan Němec,
Foto: Archiv školy
se studenti připravovali na CNC obráběcích strojích v Lukáš Lunda.
prostorách SOŠ Jana Tiraye pod vedením učitele Ing. Miloslava Forejta.
Studenti se soutěže zúčastnili 4. 10. v dopoledním bloku. V sekci Siemens se na
pěkném 2. místě umístili Lukáš Lunda a Dušan Němec a v sekci Heidenhain obsadil
Lukáš Hotárek 3. místo.
Děkujeme žákům za výbornou reprezentaci školy a zároveň doufáme, že v tomto úspěchu
budou pokračovat i další studenti naší školy.
Ing. Miloslav Forejt
učitel odborného výcviku

KULTURA
KONCERT EVY A VAŠKA
Dne 3. listopadu 2011 v 19 hodin se uskutečnil
v Kulturním domě ve Velké Bíteši koncert známé pěvecké
dvojice Evy a Vaška. Byli skvělí, hráli své známé písničky
a všichni, kdo přišli, byli nadšení, tleskali, zpívali, dobře
se bavili a díky tomu došlo i k prodloužení koncertu. Na
závěr Eva a Vašek poděkovali obecenstvu za příjemnou
atmosféru s pozváním „snad někdy příště….“
				
Silvie Kotačková
				
pracovnice IC a KK
Foto: Ing. Otto Hasoň
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MIKULÁŠSKÁ CIMBÁLKA S JOŽKOU ŠMUKAŘEM
Informační centrum a Klub kultury Vás srdečně zve na Mikulášskou
cimbálku s Jožkou Šmukařem, která se uskuteční dne 7. prosince
2011 v 18 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská 482.
Občerstvení zajištěno pod záštitou SOŠ Jana Tiraye. Samozřejmostí
je víno z vinohradů Jožky Šmukaře, oblast Velkopavlovická.
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo
náměstí 5, Velká Bíteš.

KONCERT RICHARDA HAANA
Jeho zvučný baryton slyšeli návštěvníci operních scén
v mnoha zemích světa, tentokrát zněl v první listopadový
večer jen pro návštěvníky koncertu Bítešského hudebního
půlkruhu.
Mnozí z dříve narozených ctitelů opery si připomněli jeho
účinkování v brněnské Janáčkově opeře před mnoha lety,
kdy i přes své mládí vynikal výkonem nad ostatní kolegy.
Vystoupení čerstvého nositele ceny Thálie a přemožitele
Foto: Ing. Otto Hasoň
kanálu La Manche patřilo, troufám si říci, k jednomu z
vrcholů koncertů BHP. Již při prvních tónech, které doslova rozvibrovaly sál KD i naše nitra, bylo
zřejmé, že na nás čeká velký zážitek. Jen jsme se vzpamatovali a vstřebali jednu árii, už nás zavalily
tóny další a další. Svým hlasem, který zněl jako příboj, vystupováním a šarmem si všechny získal.
Svědčí o tom i dvojnásobný potlesk vestoje.
Díky pohotovosti Ing. Hasoně si mohli návštěvníci již před koncertem opatřit jím pořízenou
fotografii Richarda Haana při zkoušce v sále bítešského kulturního domu. Po koncertu si je většina
návštěvníků odnášela podepsané na improvizované autogramiádě.
Co ještě dodat? Snad to, že si pan Haan posteskl při uvádění jedné z árií, že barytonisté jsou
díky skladatelům oper odsouzeni většinou k záporným rolím, hrdinné milovníky ztvárňují
vždy tenoři. Moje sousedka v hledišti mi v zápětí nato šeptla: “Kdyby opery psaly ženy, tak
by prvními milovníky byli určitě barytonisté.“ Ať pan Pavarotti a jeho slavní kolegové prominou,
ale souhlasila jsem. Alespoň pro tuto chvíli.
Zora Krupičková

SVATOJAKUBSKÉ TRIO V CHRÁMU
Opravdové skvosty čekají posluchače na třetím koncertu BHP: Vivaldiho Largo, Bachova
Regina coeli, Schubertovo Ave Maria či Bocelliho Meditace. V úterý 6. prosince je v kostele
sv. Jana Křtitele přednese vokálně-instrumentální Trio od svatého Jakuba. Soubor svým
názvem odkazuje ke kostelu svatého Jakuba Většího v Brně, kde začal roku 1993 působit.
Má poněkud atypické složení; tvoří jej zpěvák Milan Řihák, violista Karel Plocek a varhaník
22
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Martin Jakubíček. Těleso se zaměřuje především na duchovní tvorbu od renesance
až po současnost. Hudbu chce přiblížit co nejširšímu spektru posluchačů, díla proto často
interpretuje spontánně a ve vlastních úpravách. Programy koncertů umělci sestavují s ohledem
na aktuální církevní svátky. V Bíteši si tudíž poslechneme i tři adventní písně z kancionálu
Slavíček rajský. Zpěvník byl vytištěn roku 1719 v počtu 12 000 exemplářů a obsahuje na 830
jedno- až pětihlasých písní převážně s varhanním doprovodem.
Milan Řihák patří nejen k uznávaným pěveckým osobnostem v oblasti romantické chrámové
hudby, ale proslavil se i v roli studenta Mariuse v prvním pražském nastudování věhlasných
Bídníků. V současnosti se v Brně věnuje pedagogické a interpretační činnosti.
Bítešský rodák, violista Karel Plocek, hraje od roku 1991 ve Filharmonii Brno, s níž opakovaně
vystupuje jako sólista. Vedle koncertování s několika soubory se rovněž zabývá vydáváním
zvukových nosičů.
Umělecký vedoucí souboru Martin Jakubíček se už dvakrát představil v našem chrámu.
Působí jako varhaník v brněnských kostelích, doprovází pěvecké sbory (Český filharmonický
sbor, Moravští učitelé, Kantiléna atd.) a sólisty (Magdalena Kožená, Jiří Stivín, Václav Hudeček,
Pavel Šporcl a další). Upoutá i smyslem pro sebeironii, jíž oplývají jeho internetové stránky
www.martinjakubicek.cz. Vedle oficiálních informací na nich zaujmou vtipné fotomontáže
a především pak tzv. pravdivý životopis. Posuďte sami: „...po vyčerpávajících konfrontacích
s hysterickou učitelkou je vyhozen z LŠU. Nevzdává se. Během ataků pubertální lability se nenávist
k hudbě překvapivě mění v lásku a jeho klidný život se dramaticky mění. Začíná dobrovolně
cvičit na nástroj a nezdravě se upíná k modlám klasické hudby.“ ... „Podílí se na odcizení
třídní knihy a jako jediný z ročníku po dobu šesti let každý všední den konzumuje smažený sýr
s hranolkami a tatarkou.“ ... „Aby uživil svoji rodinu (pět dětí, složenky, opravy auta, nedoplatky
za elektřinu atd.), vystupuje v neuvěřitelné řadě různých sborů, souborů a orchestrů.“ ...
„Pro svou všestrannost je Martin Jakubíček vyhledávanou osobností současné hudební scény
a když si ho pozvete, uděláte mu opravdovou radost. A o to přece v životě jde, nebo snad ne?“
Tu radost mu rádi uděláme. A radovat se určitě budeme my všichni, kteří si Trio od svatého
Jakuba přijdeme poslechnout. Na viděnou 6. prosince v bítešském kostele.
Michaela Hanzelková

SVĚTÝLKA

Svatý Martin.
Foto: Ing. Otto Hasoň
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Svatý Martin, který jel na koni v čele Svatomartinského světýlkového
průvodu, nám sice letos sníh nepřivezl, ale i tak se akce vydařila.
Děkujeme všem, kteří přišli (a že vás bylo opravdu hodně, což nás
velmi příjemně překvapilo), ale i těm, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na konání této akce. Kolpingově rodině za spoluorganizaci,
Střední odborné škole Jana Tiraye, která napekla pro děti perníčky,
Jeřábkově pekárně za vynikající koláčky, panu Janštovi za čaj
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a medovinu, která nás zahřála, panu Janečkovi za krásný ohňostroj, panu Kratochvílovi za
hudbu a panu Sedlákovi za koně.
Doufáme, že jste si světýlkový průvod užili i vy a těšíme se příští rok!
										
MC Bítešáček

LISTOPAD V KNIHOVNĚ
CO PROZRAZUJE RUKOPIS

V osobně psaném textu se projevuje pisatelova povaha. A snad i proto velice zaujala přednáška
Mgr. Luboše Novotného. Psychologa a grafologa, který nás do problematiky svého oboru
uvedl. Posluchači dostali svého „průvodce základy grafologie“, do kterého si základní body
„rozluštění“ písma mohli zapisovat. Rozlišovali jsme nejen rytmus, formu, tlak či rozvržení
písma v prostoru. Jak jsme zjistili, i výběr psacího nástroje je důležitý. Samozřejmě v moderní
psychologii nelze brát výklad přímočaře, ale je potřeba se na něj zaměřit v souvislostech.
Proto nám neunikla i řada informací doplňujících. O současné společnosti, výchově dětí,
lidech určitých povahových rysů na určitých pracovních místech a v určitých situacích. Koho
přednášející zaujal, může se těšit na jeho další přednášku 7. prosince.

HALLOWEEN

Foto: Jarmila Velebová

Zábavný večer pro strašidla i strašidélka se u nás v knihovně
pořádal již po druhé. Letos se ho zúčastnili žáčci druhých
tříd zdejší ZŠ. A že děti nejsou žádní strašpytlíci, pustili jsme
se i do hrůzostrašných dýňových strašidel, které jsme pomocí
svíčky uvnitř docela i oživili. Mimo to měly děti možnost
vyrábět si různé dekorace z papíru a listí. Soutěže chtivé děti
si také přišly na své. Pokud se některému strašidélku zdálo,
že je málo děsivé, mělo možnost své maskování barevně
vylepšit. A že jsme toho využili! Abychom pořád jenom
netvořili – i aktivní odpočinek je důležitý – pustili jsme se
do tance.

VÁNOCE S TROCHOU KLASIKY
Advent v plném proudu a až na některé flegmatiky nám ostatním nastal čas popřemýšlet,
co asi udělá našim milým radost. Je to trošku problém, obzvlášť pokud se nechcete uchylovat
k zoufalým řešením bez myšlenky. Je tu však jedna ověřená možnost, která ledasco
zachrání: dobrá kniha. Můžeme použít klasiku, která díky unikátnosti svých myšlenek
nikdy nevyjde z módy – jako ta o princi, který je jenom jeden. Jen myšlenka nabádající
k přemýšlení je motivující, pro ty, kdo si chtějí připomenout, v čem tkví kouzlo lidství.
24
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A kdo že je ten princ? Je Malý a vznikl za přičinění pana Exupéryho. Pokud hledáte též
filosofickou knížku, ale rádi byste okusili tu nejnovější tvorbu, zkuste sáhnout po knize
„Alef “ P. Coelha. Jeden z nejzajímavějších spisovatelů současnosti se v tomto díle vrací ke
svému motivu pouti. Pokud se podíváme na české autory, byl by k dispozici detektivní román
K. Janečkové, „Temnota“. Zpříjemnit vánoční čas se vám rozhodli i další čeští autoři a to
v knize „Tři vánoční dárky“, třech novelách vyprávějících o vánočních setkáních, rozchodech
i schodech, vzplanutí i ochladnutí. Dalším „ověřeným“ autorem pro české čtenáře je
M. Viewegh a jeho satirou protkaná kniha „Mafie v Praze“, která (bohužel) kopíruje realitu
(a ne jen v Praze). Pokud vám současný svět neposkytuje únik k zábavě či klidu a odpočinku,
vyrazte se podívat do Anglie 16. století, a to s napínavým románem „Kacíř“ S. J. Parrisové.
U mladších ročníků jsou klasikou mezi podstromečkovými dárečky počítačové hry a řada
nového vybavení k počítačové technice. Proč ale nedarovat raději něco, co daleko více
povzbudí dětskou fantazii, nenuceně rozvine mluvený projev a přilepší slovní zásobě! Vybrat
ovšem není jednoduché. I s posledními novinkami na trhu jistě neuděláte chybu. Jen letmo
zmiňme „Hrůzostrašné pohádky pro malé strašpytlíky“ Jiřího Žáčka s krásnými ilustracemi
A. Borna, kde nejen děti najdou mnoho návodů, jak překonat vlastní strach. Pokud jste hrdým
rodičem poněkud odrostlejšího dítka, snad by se hodila „Smečka“ A. R. Cremerové. Akční,
přesto romantická fantasy míchající ověřený koktejl středoškolského života a mýtických
postav (vlkodlaků).
Ať již vyberete jakkoli, především mějte na paměti, že vánoční pohoda se koupit nedá a že
je to jedna z mála možností, jak být s rodinou. Užijte si ji, co to jen půjde!
Krásné Vánoce přejí

Kateřina Brychtová
Jarmila Velebová

VÝPŮJČNÍ DOBA V KNIHOVNĚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
23.12. a 27.12. zavřeno
28.12. a 30.12. otevřeno 8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin

NĚMECKÉ KROJOVÉ SOUBORY NAVŠTÍVILY VELKOU BÍTEŠ
V rámci prozatímní smlouvy o spolupráci Folklorního sdružení České republiky (FoS)
s Německým krojovaným svazem (Deutscher Trachtenverband e.V.) navštívily
Českou republiku německé soubory Kinder- und Jugendgruppe der Sing-,
Spiel- und Trachtengruppe Rüddingshausen a dětský soubor Kinder- und Jugendgruppe
der evangelischen Kirchengemeinde Annerod z Hessenska nedaleko Marburgu. Využily
podzimních prázdnin, které probíhaly v Německu a vypravily se na týdenní soustředění, a to
s hlavním požadavkem - setkání s několika soubory v regionu. Za doprovodu Mgr. Jana Kuči,
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působícího ve FoS jako zahraniční tajemník, se setkaly
s vedoucími souborů Vysočan z Hlinska a Slováček
z Brna. Zhlédly vystoupení souborů Groš v Dolní
Rožínce a žďárský soubor Kamínek, kde se rovněž
zapojily do programu. V závěru týdne, dne 14. října,
navštívily také Velkou Bíteš, kde se v kulturním domě
uskutečnilo jejich setkání se členy národopisného
souboru Bítešan a jeho hosty.
Program večera byl pestrý, atmosféra pohodová
Foto zástupců Bítešanu20, žen z Jinošova,
a pozitivní. Po vzájemné zdravici a představení obou
houslové muziky a města, folklorních
německých souborů, domácího Bítešanu a jeho
sdružení z Německa.
Foto: Bc. Ivo Kříž
hosta – folklorní skupiny žen z Jinošova, následoval
program s tancem a zpěvem lidových písní. Doprovázela Houslová muzika Bítešan pod
vedením velkobítešského starosty Ing. Milana Vlčka a Pěvecký sbor žen Bítešanu. Vystoupily
mladší děti Bítešanu pod vedením Elišky Hradilové, starší děti pod vedením Silvy Smutné,
Hany Sedlákové a taneční skupina dospělých Bítešan pod vedením Ing. Jany a Ing. Milana
Vlčkových. Hostující ženy z Jinošova poté předvedly několik zajímavých lidových písní
a tanců.
Ani německé soubory nezůstaly nečinné. Po představení svých členů ukázaly a popsaly
zúčastněným katolické a evangelické kroje z okolí Marburku a za hudebního doprovodu,
kde prim hrály především harmoniky, předvedly během večera několik pásem tanců a zpěvu
složených z německých lidových písní.
V závěru večera se soubory navzájem učily své tance a spontánně, mimo program, zahrály
a zatančily několik lidových českých a německých písní, přičemž do tance byli vyzváni
i rodinní příslušníci německých i zdejších souborů.
Jak při loučení sdělil Mgr. Jan Kuča: „Večer v Bíteši byl vyvrcholením celého týdenního
programu. Vše bylo velice pečlivě nachystáno a Velká Bíteš udělala na německé soubory
veliký dojem.“
Bc. Ivo Kříž
Městské muzeum ve Velké Bíteši

PŘEDSTAVENÍ REGIONÁLNÍ UČEBNICE BÍTEŠSKO

Společné foto autorů publikace.
Foto: Bc. Ivo Kříž
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V úterý 8. listopadu 2011 proběhla v Městském muzeu
ve Velké Bíteši beseda s autory Regionální učebnice
Bítešsko. Představení regionální učebnice, která vyšla
v omezeném nákladu pouze pro účely výuky, bylo
doplněno o výstavu „Poznejte svůj region“.
Po úvodním slovu Bc. Ivo Kříže následovalo
představení učebnice a seznámení se s projektem
a původním záměrem, který tento počin inicioval.
www.bitessko.com
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Mgr. Pavel Holánek podal poutavý výklad jednotlivých kapitolách a společně s dalšími
autory přidal i zákulisní perličky, které provázely tvorbu učebnice. Jako jednu uvedu grafické
zpracování, během kterého vzniklo několik verzí návrhů. Při výkladu byly mezi přítomné
rozdány výtisky regionální učebnice a následovala volná debata, dotazy návštěvníků besedy
a vzájemné podpisování výtisků určených pro autory.
V další části večera jsme se přesunuli do menší výstavní místnosti, kde byla k příležitosti
představení regionální učebnice instalována výstava „Poznejte svůj region“. Na panelech
jsou zde prezentovány informace a fotografie z učebnice, které se tímto počinem dostanou
i mimo školní lavice k širší veřejnosti. Návštěvníci výstavy mohou shlédnout informace nejen
o Velké Bíteši a jejích památkách či osobnostech, ale dozvědí se například i o chráněných
rostlinách, živočiších a památných stromech. Velká část je věnována obcím nalézajícím se
v bítešském regionu s popisem a obrazovým doprovodem, kterému vždy dominuje současný
letecký snímek.
Výstava, která je koncipovaná jako putovní s možností zapůjčení pro prezentaci regionu
i mimo Velkou Bíteš, bude v prostorách muzea ke zhlédnutí do konce ledna 2012.
Bc. Ivo Kříž
Městské muzeum ve Velké Bíteši

FALEŠNÍ OBCHODNÍCI A VYCHYTRALÍ PRODEJCI?
SENIOŘI NEDEJTE SE!
Velký autobusový zájezd spojený s obědem
a prezentací unikátního nádobí? Vlezlí podomní
prodejci, kteří přesvědčí seniora, že jejich předražený
vysavač opravdu potřebují? O takových případech
se dozvídáme stále častěji. Jak ale prodávajícím
manipulátorům nepodlehnout? Kniha Zdeňka Dufka
„Senioři nedejte se!“ vám dá návod.
Vydavatelství Joštovy akademie v úterý 1. listopadu
uvedlo na trh chytrou příručku pro seniory
od Zdeňka Dufka. Kniha nabízí mnoho praktických
příkladů manipulativního jednání prodejců
a obchodníků a především rady, jak se takovému
jednání ubránit.
Právě lidé v seniorském věku se často bezděčně
nechají přesvědčit ke koupi výrobku či služby, kterou
nepotřebují. Vychytralí prodejci totiž znají mnoho
triků, jak často osamělé seniory napálit. Příručka
Zdeňka Dufka „Senioři, nedejte se!“ čtenářům
vysvětlí, jaká jsou jejich práva, na co si dát pozor a jak se nenechat zmanipulovat.
Příručka nabízí mnoho příkladů ze života. Dozvíte se, jak nenaletět podvodníkům při převodu
nemovitostí, zjistíte, na co si dát pozor při návštěvě obchodníka u vás doma, nebo co dělat, když
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vás někdo fyzicky napadne. Kniha obsahuje rady a poznámky odborníků na tuto problematiku,
na obsahu se podílela Policie České republiky, ale i zdravotníci a právníci. Příručka by se proto
měla stát věrným pomocníkem všech seniorů, kterým záleží na jejich majetku a bezpečí.

VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO
Kratičce se vrátím dvěma poznámkami ještě zpět. Když jsem
později po vojenské službě nastoupil do PBS ve Velké Bíteši,
tak jsem asi musel předložit hodnocení z bývalého zaměstnání.
Dodatečně jsem našel lístek, na který jsem si to tužkou
poznamenal, z něhož vyjímám: „Tomáš Smutný nar. 22. 2. 1926
ve Velké Bíteši, pochází ze zemědělské rodiny (nábožensky
založené) a měli ještě mlýn. Rodiče dříve byli ve straně lidové.
V našem n.p. byl zaměstnán jako techn. úř. v odd. Výroba.
Na svém pracovišti se osvědčoval, velmi svědomitý a pilný
pracovník. Ke spolupracovníkům měl dobrý poměr a byl
u nich oblíben. Politicky organizován nebyl, ale k našemu lid.
dem. zřízení měl kladný poměr. Povahy je veselé, upřímný, Tomáš Smutný 1948–1949
společenský, osobní život velmi spořádaný.
V době od 30. 9. 1948 konal vojenskou službu a po návratu z vojny požádal náš n.p. o udělení
půlroční neplacené dovolené, neboť na vojně utrpěl těžký úraz a chtěl se ještě podrobit
plastické operaci. Po uplynutí této dovolené sám požádal o rozvázání pracovního poměru
z důvodu, že přestoupí do těžkého průmyslu v rámci akce převodu administrativních sil
do produktivní práce. Pracovní poměr mu byl rozvázán ke dni 28. 9. 1951. Míru a pětiletce
zdar! Svárovský 321 Sv/B 30. 6. 1952 (došlo 1. 8. 1952)“.
Druhá poznámka. Ještě v krátkosti se vrátím k Rýmařovu. To jsem již mnoho let pracoval
v PBS, ve středu 8326. Jednou do roka jsem připravoval a vedl několik dvou-třídenních
střediskových zájezdů. Jeden třídenní byl na severní Moravu. Mimo jiné jsem měl
domluvenou exkurzi do svého bývalého závodu. Prošli jsme několik oddělení, hlavně
rozsáhlou tkalcovnu. Tu za mnou přišel mladý muž a říká, že mu připadám známý, že jsem
tam kdysi určitě pracoval. „Mluvili
jsme včera s Jirkou Vilímcem,
byl u nás a vzal si na přečtení ty
Vaše doklady, zajímalo ho to.
Jeho strýc byl také tak postižen,
už ale také nežije. On tuší, kdo
za tím vším asi byl. Slávek Suchý
už také nežije. Jarda Horký prý
za ním jezdí. Také říkal, že Vás
provázel, jak jste byl v Rýmařově
na exkurzi“. Následovalo další
potěšující překvapení. Když jsme Milovice 15. 11. 1948, sňato v den mého vyloučení 4. 3. 1949
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už končili s prohlídkou a chystali se k odjezdu, dostal jsem pozvání k řediteli závodu.
Když jsem přicházel do míst mně kdysi velmi známých, byl jsem nesmírně překvapen.
Sekretářka mě uvedla k řediteli. Kdo jiný to byl, než Jarek Sekanina, spolužák z průmyslovky.
Okamžitě jsme se poznali. Krátce jsme si popovídali (více nebyl čas, ostatní již čekali
v autobuse). Daroval mi dvě vázanky. Krásná to vzpomínka. Jak se o mně dozvěděl,
to dodnes nevím.
Nyní se vracím k původnímu vyprávění. Nastoupil jsem tedy 1. 10. 1948 vojenskou službu.
Byl jsem přidělen k pěšímu pluku 27 minometné rotě Hanácká kasárna Olomouc, tedy
oficiálně. Do Olomouce jsem však nejel, nýbrž vojenskou službu jsem příkazem nastupoval
v Uherském Hradišti. Pro absolventy středních škol s maturitou tam probíhal základní
šestitýdenní výcvik s buzerací.
Po jeho skončení jsme byli přiděleni do různých vojenských škol s označením „vojín
aspirant“. Po jejím půlročním absolvování jsme se teprve měli vrátit k základnímu útvaru.
Podle tehdejšího systému jsme byli aspiranty na příští poddůstojníky – důstojníky v záloze.
Tolik na vysvětlenou.
(pokračování)

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ – ČP. 70
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích
i na předměstích Velké Bíteše, zabývající se dobou
před polovinou 19. století. Nyní KOSTELNÍ ULICE,
DŮM ČP. 70 (pod farou):
V roce 1414 vlastnil dům Schwarzpetr. Později v roce
1594 jej držel Vavřinec Kňour. Následně roku 1609
koupil po Kňourovi dům „ležící z jedné strany podle fary“
za 120 moravských zlatých Florián Pička.
Další zápis je až z roku 1709, kdy „z milostivého poručení
na místě Jeho Vysoce Hraběcí Excelence pána, pána našeho
milostivého, na nařízení urozeného pana Jiřího Lamberta
hejtmana hrabství náměšťského, Jejich Opatrnosti páni
milostiví pan purkmistr, páni radní prodali pustý požár
po nebožtíkovi Florian Pičkovi jinak Kmourovský (…)
se třemi kousky (rolí) od starodávna k témuž příslušejícími“
za 80 moravských zlatých Antonínu Vodičkovi.
Ten měl splácet dům po ročních vejruncích dvou zlatých
Patrový dům čp. 70 (vlevo)
pod farou v roce 1874.
až po čtyřech a půl letech, aby ten dávno shořený a neobydlený
Foto: Archiv muzea
dům neprodleně vystavěl. Neudělal to, a tak domovní parcelu
s pozemky koupil roku 1716 za stejnou částku Josef Odvářka. Vejrunky měl platit po třech
letech, aby ten dům „bez prodlívání postavil“. Ale ani on jej nevystavěl.
Prosinec 2011
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Až roku 1732 koupil „požár“ od městského úřadu za 110 zlatých Matěj Postupa, který zavdal
dvacet zlatých a vejrunky měl platit po dvou zlatých. Již o dva roky později prodal tento
dům též za 110 zlatých, a to „Václavovi Konečnýmu, mládenci svobodnému, na časy budoucí
věčné (…) Poněvadž ale nadřečený prodavač Matěj Postupa na tomž domě 20 zlatých měl,
tehdy za ty peníze kupec jemu 10 zlatých hotových položil a sekničku v tom domě na své peníze
jemu vystaviti má.“ Roku 1753 měl zdědit dům po Václavu Konečném syn Jan, „když ale
pozůstalá vdova Rosalia jse provdala a předstoupivše před Jejich Opatrnosti pana primátora,
pana purkmistra a pány radní, uctivě žádala, aby on nynější manžel až do zrostu syna jejího
Jana za hospodáře domku toho přijatý a ten domek jemu připsán byl, což bedlivě uznajíce
počestný ouřad, jeho Bernarda Pekala za hospodáře ustanovují a ten domek jemu připisuje.“
Švec Jan Konečný skutečně získal dům, a to roku 1762, kdy mu jej matka Rozálie spolu se
svým manželem Bernardem Pekalem nechala připsat. Jan pak roku 1796 nechal připsat dům
v ceně 600 zlatých svému synovi Václavu Konečnému. Václav později roku 1809 nechal
připsat grunt dále svému mladšímu bratrovi Engelbertu Konečnému.
Od Engelberta koupil roku 1818 dům „se zahradou, stodolou a při ní vorní zahradou
Za Kostelem“ a polnostmi za 1720 zlatých Antonín Šmíd. Hned následujícího roku Šmíd
směnil s Janem Vaněrkou tento dům za dům čp. 79 nacházející se též v Kostelní ulici, přičemž
mu Vaněrka doplatil 540 zlatých. Poté od roku 1853 vlastnili grunt v hodnotě 900 zlatých
Antonín a Antonie Ventrubovi. Roku 1865 byl dům rozdělen – úzkou část přiléhající ke
spodnímu domu čp. 69 (jedno okno a jedny dveře) koupili za 650 zlatých František a Amálie
Hájkovi. Tento domek tak dostal přiděleno čp. 199. Většinovou horní část dřívějšího celého
domu, kterému zůstalo čp. 70, koupili roku 1885 v dražbě za 5200 zlatých Antonín a Berta
Kotíkovi.
Prameny: SOkA ZR, AMVB, kn. č. 11787, fol. 57, kn. č. 11788, fol. 238, kn. č. 11789, fol. 78,
142, 246, kn. č. 11793, fol. 29, kn. č. 11795, fol. 146-149.
Jan Zduba

VELKÁ BÍTEŠ V ENCYKLOPEDII
Poslední říjnový den vyšel v nakladatelství Libri závěrečný osmý díl encyklopedie Města
a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (V-Ž), který autorsky zpracoval architekt Karel
Kuča. V tomto díle se již dostalo i na Velkou Bíteš. Autor během více jak patnácti let příprav
podchytil na 1400 měst a městeček po stránce historické, architektonické a urbanistického
vývoje.
redakce

NOVÉ OBJEVY Z HISTORIE BÍTEŠSKA
Stalo se už pravidlem, že kulturní nabídku podzimu obohacuje každoročně i vůně listů
Západní Moravy. Příznivci vlastivědy či regionálních dějin vědí, že nejde o opadavý keř ani
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strom, ale o časopis, který pravidelně přináší nové poznatky z historie tohoto regionu. Letošní
patnáctý ročník není výjimkou, a stejně jako řada předchozích nabízí i několik novinek
z dějin Bítešska a přilehlého okolí.
Nejrozsáhlejší novinku představuje nepochybně článek Jana Zduby, věnovaný příčinám
i katastrofickým následkům požáru z roku 1690. Toho roku ve Velké Bíteši vyhořelo
27 domů včetně radnice, jedné brány a pivovaru. Druhé pozvání do Velké Bíteše nabízí Martin
Šikula. Jeho příspěvek srší satirou, ale čtenáři z něho do smíchu nejspíš nebude. O to více se
však zájemce dozví o podílu někdejšího bítešského tisku na mediálním hanobení odpůrců
kolektivizace v průběhu padesátých let.
Tématu padesátých let zůstává věrná také Markéta Kalábová, která přibližuje další způsoby
diskriminace uplatňované vůči tzv. venkovským boháčům. Popisem jedinečného nálezu
a možných souvislostí ztráty tří cechovních pečetidel zaujme materiál Martina Štindla,
věnovaný pečetím měřínských cechů.
Na Velkobítešsko se v barevné příloze letošního svazku vrací také přehled obecních symbolů,
který popisuje i vyobrazuje nově udělené znaky a vlajky obcí Heřmanov, Křoví, Ořechov,
Radkov či Radňoves. Zájemci o dění v bítešském muzeu závěrem jistě nepřehlédnou ani
výroční zprávu kustoda Ivo Kříže.
Příjemné podzimní čtení a dostatek nových poznatků Vám přeje
redakce Západní Moravy
Sborník je k zakoupení v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.

OCHRANA OBYVATEL
DOBROVOLNÍ HASIČI VE VELKÉ BÍTEŠI FUNGUJÍ UŽ 140 LET
„Hasiči jsou lidé, kteří chodí tam, odkud jiní utíkají.“
Oslavy 140. výročí založení bítešského Sboru dobrovolných hasičů chystají jeho členové na rok
2012. Sbor funguje už od roku 1872, kdy dne 16. července Moravské c. k. místodržitelství v Brně
výnosem číslo 13921 oznámilo, že „...proti zřízení Tělocvičné hasičské jednoty Sokol ve Velké
Bíteši dle stvrzených stanov žádné námitky nečiní“. Od té doby pomáháme při ochraně osob,
zdraví a majetku obyvatel Velké Bíteše. Sbor byl a je nedílnou součástí zdejšího občanského
života, spoluvytvářel historii i současnost našeho města. Do dnešních dnů udržujeme tradici
oslav významných výročí, především kulatých výročí založení hasičského sboru. Součástí
takovýchto oslav bývají přehlídky hasičské techniky, průvody, ukázky různých forem cvičení
s výzbrojí a v dnešní době rovněž ukázky zásahu hasičů při simulovaných požárech či různé
závody a soutěže v hasičském sportu. Tyto přehlídky umožňují široké veřejnosti si hasičskou
techniku nejen zblízka prohlédnout, ale také na vlastní oči spatřit, co vše v praxi dokáže.
Navíc se veřejnost může přesvědčit, jak velké úsilí, zdatnost, dovednost, disciplínu a obětavost
vynakládají hasiči při záchraně životů a majetku.
Součástí oslav bude průvod městem a také ukázka staré i nejmodernější techniky. Oslavám
předcházejí několikaměsíční přípravy. Sbor při této příležitosti vydá velmi pěknou
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„Knihu pamětní“, která mapuje důležité okamžiky jeho historie. Jsou zhotoveny pamětní
plakety a odznaky jako upomínka na výročí.
Za 140 let se Sbor doloženě zúčastnil likvidace 222 požárů, živelných pohrom, technických
zásahů a dopravních nehod ve městě Velká Bíteš a 697 požárů, živelných pohrom
a technických zásahů v okolí. Většinou se jednalo o požáry lesů a obytných budov, v posledních
letech vyjíždíme k dopravním nehodám. Od roku 2008 se mohou hasiči pochlubit jedním
z nejmodernějších cisternových automobilů na podvozku Man TGM, od roku 2011 pak
dopravním automobilem Renault Trafic 2,5 dCi.
Jednotka SDH Velká Bíteš sdílí jednu budovu společně s HZS kraje Vysočina. Fungování
hasičské stanice je založeno na úzké spolupráci dobrovolných a profesionálních hasičů.
Naším posláním je naplňování tradic a ideálů dobrovolných hasičů tak, jak je již dávno
v minulosti formulovali naši předchůdci v myšlence „Bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně“.
Hasiči každý den bojují za to, aby naše životy, zdraví a domovy nepoznaly újmy, a proto
si zaslouží opravdovou úctu a obdiv.
						
David Dvořáček, DiS.

PODĚKOVÁNÍ ZA DLOUHOLETOU OBĚTAVOU SLUŽBU
Na městském úřadě poděkoval
ve čtvrtek 24. listopadu starosta
města Ing. Milan Vlček
dvěma příslušníkům HZS ČR
za dlouholetou obětavou službu.
Ppor. Miroslav Mateja a nprap.
Čestmír Hrobař ze stanice
Velká Bíteš, územní odbor
Žďár nad Sázavou, ukončiliv
listopadu služební poměr.
Velitel stanice ppor. Miroslav
Pan Hrobař přebírá medaili za věrnost 1. stupně
za 30 let u hasičů od pana Kubiceho.
Foto: Archiv SDH
Mateja vstoupil do řad
profesionálních hasičů 1. 8. 1978. Po úspěšném absolvování odborných kurzů byl v roce 1979
ustanoven na funkci strojníka na stanici Velká Bíteš. V roce 2000 byl jmenován do funkce
velitele družstva. Od 1. 1. 2003 se stává velitelem požární stanice ve Velké Bíteši. Zasloužil se
o celkovou modernizaci požární stanice. Současně je ppor. Mateja dlouhá léta aktivním
členem sboru dobrovolných hasičů v Křižínkově. Mladým hasičem se stal v osmi letech.
Řádným členem je od roku 1974, v letech 1982 až 1986 zastával funkci velitele, od roku
1986 až dosud působí jako preventista a velitel družstva. Od roku 2010 je starostou sboru.
Ve vyšších funkcích hasičstva se od roku 1978 stává instruktorem okrsku, od roku 1994 je
členem okrskového výboru. Od roku 2000 až dodnes je strojníkem okrsku, od roku 2005
až dosud hospodářem. Je člen odborné rady velitelů při OSH Žďár nad Sázavou. Hasičem
z povolání byl 33 let.
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Velitel družstva nprap. Čestmír Hrobař vstoupil do řad profesionálních hasičů 1. 10. 1981.
Byl ustanoven do funkce hasič. Po absolvování kurzů a prokázání odborných znalostí
se stává v roce 1991 velitelem družstva na stanici profesionálních hasičů ve Velké Bíteši.
V letech 2004–2007 absolvoval maturitní studium na Střední odborné škole požární ochrany
ve Frýdku-Místku. Čestmír Hrobař se však nerealizuje pouze na poli profesionálních, ale
také dobrovolných hasičů. Od roku 1991 byl vedoucí stavby nové požární zbrojnice, kterou
následující rok zdárně dokončil. Dlouhá léta velmi aktivně pracuje ve výboru SDH Velká
Bíteš. Nejprve v letech 1985–1988 vedl jako referent mládeže mladé hasiče, od roku 1988
až dodnes se věnuje preventivně výchovné činnosti. Hasičem z povolání byl 30 let.
Výše jmenovaní příslušníci jsou nositeli četných hasičských vyznamenání, medaile
„Za příkladnou práci“, medaile „Za zásluhy“, medaile „Za věrnost I. stupně“ a „Poděkování
ředitele HZS Kraje Vysočina za dlouholetou obětavou službu“. Posledně zmiňovaná medaile
se uděluje za příkladné plnění služebních povinností příslušníkům, kteří jsou ve služebním
poměru nejméně 30 let.
David Dvořáček, DiS.

POMÁHEJTE S HASIČI
Ne každý má odvahu zasahovat při požárech, živelných pohromách a dopravních nehodách.
Ale každý z nás má možnost udělat něco dobrého pro ty, co neměli v životě tolik štěstí. Hasiči
z Velké Bíteše pořádají vánoční sbírku hraček, stolních her a sladkostí. Z hygienických
důvodů prosíme o věci nové. Hračky jsou určeny pro děti na dětském oddělení Kliniky
popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno – ambulance a lůžkové
oddělení. Pokud chcete tuto akci podpořit, tak neváhejte a hračky přineste na hasičskou
zbrojnici ve Velké Bíteši v době od 1. do 14. prosince 2011 od 8 do 17 hodin. Pokud chcete
hračky darovat, ale nemáte cestu kolem požární stanice, napište nám e-mail na adresu
hasicivelkabites@seznam.cz, domluvíme odvoz těchto dárků přímo od vás. Po ukončení
sbírky budou hračky předány do Fakultní nemocnice Brno, kde budou pomáhat dětem po
popáleninových úrazech. Děti si je po propuštění odnesou s sebou domů.
SDH Velká Bíteš předem děkuje všem, kteří akci podpoří.

ŽÁDOST O POMOC
Sbor dobrovolných hasičů touto cestou prosí občany Velké Bíteše a okolí o zapůjčení fotografií
a jiných předmětů s hasičskou tématikou na výstavu ke 140 letům založení SDH.
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SETKÁNÍ ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ OKRSKU VELKÁ BÍTEŠ
V neděli odpoledne 23. 10. 2011 se sešli dříve narození hasiči – bývalí funkcionáři ve sborech
okrsku Velká Bíteš na svém pravidelném setkání v Křižínkově za účasti 12 členů a 9 hostů.
Zdejší sbor dobrovolných hasičů Křižínkov jim připravil příjemné prostředí v místní obecní
restauraci. Po přivítání účastníků starostou okrsku br. Ludvíkem Zavřelem následovala
minuta ticha, kterou si všichni připomenuli památku zasloužilých hasičů, kteří se tohoto
setkání nedožili. Dále proběhlo blahopřání k životním jubileím. Následovaly pozdravy
hostů. Bratr Antonín Teplý – náměstek starosty OSH ČMS Žďár nad Sázavou informoval
o aktuálním dění v Okresním sdružení hasičů i v samotném Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Vedoucí aktivu ZH Ladislav Fajmon hovořil o práci ZH v okrese i kraji. Setkání se
účastnil bratr Jiří Klusák – člen výkonného výboru OSH Žďár nad Sázavou a garant okrsku
Petr Fousek – okrskový velitel. Na srazu se účastníci dozvěděli o práci hasičů v okrsku, úkolech,
které je čekají v letošním roce, jak v samotném okrsku, tak i v okrese. Dříve narození hasiči se
stále zajímají o dění v našem hnutí a někteří se stále aktivně podílejí na práci ve svých sborech.
Br. Ladislav Fajmon poděkoval všem přítomným za aktivní spolupráci a popřál hodně zdraví
do dalšího setkání. Poděkování směřovalo i k rodinám, zvláště manželkám dlouholetých
funkcionářů sborů za trpělivost a podporu pro práci jejich členů. V diskuzi všichni hosté
ocenili celoživotní práci dříve narozených dobrovolných hasičů. Po společném fotografování
pokračovala přátelská beseda ještě dlouho po skončení oficiálního programu. Setkání se účastnil
br. Bohumil Jobánek, člen odborné rady ZH okresu Žďár nad Sázavou. Sbor dobrovolných hasičů
Velká Bíteš reprezentovali na této akci bratři Vladimír Veleba, Jan Janíček a Jaromír Poledňa.
Příští setkání zasloužilých dobrovolných hasičů z okrsku Velká Bíteš proběhne při příležitosti
140. výročí založení SDH ve Velké Bíteši.
Titul „Zasloužilý hasič“ je výběrové vyznamenání členů Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, které se uděluje členům – hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji
hasičstva. Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile „Za mimořádné zásluhy“
při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku. Výrazem titulu, který se předává
v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi, je medaile a diplom. Okresní sdružení
hasičů Žďár nad Sázavou má od roku 1984, kdy byl titul poprvé udělen ve svých řadách
65 nositelů titulu Zasloužilý hasič. 30 nositelů tohoto titulu již zemřelo. Dále má 80 hasičů
Řád svatého Floriána a dva záslužný Řád českého hasičstva. Nově funguje aktiv dlouholetých
funkcionářů, který čítá 40
členů. V OSH je registrováno
2360 členů nad 60 let. Setkání
funkcionářů pořádají okrsky
Nové Město na Moravě,
Svratka, Žďár nad Sázavou,
Velké Meziříčí, Velká Bíteš
a Velká Losenice.
David Dvořáček, DiS.
Účastníci setkání.
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SPORT
DALŠÍ REPUBLIKOVÁ MEDAILE PRO BÍTEŠSKÉ JUDO
V sobotu 12. 11. proběhl v Litoměřicích přebor České
republiky judo mladších žáků. Na tuto nejvyšší soutěž
se z našeho oddílu kvalifikovala Barbora Mladá.
Ve váhové kategorii do 36 kg vybojovala tři zápasy.
Dvě vítězství a jedna prohra znamenaly velice krásné
umístění na bronzové příčce a po dlouhé době opět
medaili z republikové soutěže mládeže. Především
boj o třetí místo byl velmi napínavý, zvláště pro mě
Foto: M. Mladý
jako pro trenéra. Bára v polovině zápasu prohrávala
na juko (5 pomocných bodů), ale nevzdala to a zabojovala. Díky tomuto nasazení se jí podařilo
v poslední vteřině hodit soupeřku na Ipon, což znamená v judu vítězství. Gratuluji. Ale ani
ostatní závodníci se na turnajích neztratili.
Turnaj přípravek v Brně 23. 10.: 1. místo: Mladá Barbora, Karásková Adéla, Krejčiřík Jakub,
Budzinski Marek. 2. místo: Geisselreiter Jan, Lukášek Filip, Nováčková Veronika.
3. místo: Chládek Marian, Mladý Petr.
Mezinárodní turnaj v Polné 5. 11.: 2. místo: Mladá Barbora. 3. místo: Lukášek Filip,
Karásková Adéla, Havlát Lukáš.
Děkuji všem trenérům oddílu za čas věnovaný přípravě závodníků.
					

Ondřej Blaha, vedoucí oddílu

4. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE
S nadcházejícím podzimem se přiblížil i termín již tradičního turnaje ve volejbale smíšených
družstev, který pořádá TJ Spartak. V sobotu 5. 11. 2011 se do haly začali sjíždět příznivci volejbalu
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Tento ročník byl výjimečný tím, že se přihlásilo a skutečně i přijelo
10 družstev, což je maximum, které lze v našich podmínkách organizačně zvládnout. Proto ihned
po zahájení a rozlosování družstev se začalo hrát o pořadí ve skupinách v hale TJ Spartak a v tělocvičně
ZŠ. Po odehrání kvalifikačních zápasů se všichni sportovci přemístili do haly TJ Spartak, kde proběhly
zápasy o pořadí na prvních čtyřech místech. Do prvního utkání o 3. místo se probojovala družstva
„Pyjonýři“ a „Apollo“, která obsadila 2. místa ve svých skupinách, a do finále potom družstva
„Smajlíci“ a „Tuhý & Kořínek“. Oba zápasy byly velmi pohledné a vyrovnané, o čemž svědčí dosažené
skóre. Zápas o 3. místo po nesmiřitelném boji vyhrálo družstvo „Pyjonýři“ (2:0; 27:25, 25:15)
a 1. místo obhájilo družstvo „Smajlíků“ jen lepším poměrem získaných míčů (1:1, 22:25, 25:16).
Celkové pořadí tedy bylo následující: 1. Smajlíci (Bystřice, vyhráli všechny 4 ročníky), 2. Tuhý
& Kořínek (Slavkov u Brna), 3. Pyjonýři (družstvo z Brna), 4. Apollo (družstvo z Brna), 5. Včera
nic (Slavkov u Brna), 6. Sako Zbraslav, 7. Křeni (družstvo z Brna), 8. Frantíkovci, 9. Prosatín,
10. Tullamore (družstvo z hráčů Stanovišť a Velké Bíteše).
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Na konečné vyhlášení pořadí se dostavila vzácná návštěva, současný starosta Velké Bíteše a také
bývalý aktivní volejbalista pan Ing. Milan Vlček, který jménem města předal hodnotné ceny všem
družstvům. Zvláštní ocenění obdržel pan Petr Světlík za vzorné organizování turnajů. Cenu věnoval
a předal pan Mihal starší.
Rádi bychom, jménem TJ Spartak a také jménem všech zúčastněných, poděkovali sponzorům
nejen tohoto turnaje. Jde o tradiční sponzory, kteří podporují sport v našem městě: Restaurace
na 103, Restaurace u Raušů, Sport bar Klíma, Květiny Drlíčková, Potraviny Janda, PBS a.s. Velká
Bíteš, Podhoran Černíkov – provozovna Křoví, CZ anidis, Jeřábkova pekárna, Labara Jindřichov,
Nešpůrek s.r.o., Rytectví Mihal.
Náš dík také patří řediteli ZŠ Velká Bíteš, panu Mgr. Kolářovi za možnost odehrát jednu skupinu
ve školní hale.
Turnaj jsme ukončili přátelským posezením nad zlatavým mokem a dobrým jídlem. 4. ročník turnaje
je za námi, těšíme se na následující.
TJ Spartak, oddíl volejbalu

KRASOBRUSLAŘSKÝ ODDÍL FSC HABITAT
Až donedávna musely děti z našeho regionu dojíždět za krasobruslením do Brna nebo
do Jihlavy (tam je ovšem pouze oddíl synchronizovaného krasobruslení, nikoliv individuálních
disciplín). V lednu tohoto roku nám střechu nad hlavou nebo spíše ledovou plochu pod nohama
nabídl zimní stadion v Náměšti nad Oslavou. Od loňského podzimu totiž město postavilo nový
zastřešený zimní stadion na místě původního venkovního kluziště pod zámkem. Zde jsme tedy
založili krasobruslařský klub ve formě občanského sdružení. To naše nese název FSC HABITAT
Náměšt nad Oslavou, o.s., přičemž zkratka FSC je odvozena z často používaného anglického
originálu Figure Skating Club. Jak z názvu našeho klubu vyplývá, ujala se nás a sponzorsky nám
pomohla překonat obtíže počátečních krůčků akciová společnost HABITAT a.s. Rozhodnutí
Ing. Hejátka si moc vážíme, protože současná celosvětová ekonomická situace štědrosti
a sponzorským počinům příliš nakloněná není.
Kde jsme vzali trenéry? Měli jsme štěstí a ujal se nás pan Mgr. Luděk Feňo, držitel stříbrné
medaile z juniorského mistrovství světa, který se vedle působení v Holiday on Ice
a v Kuvajtu dlouhodobě věnuje výchově mladých talentů v TJ Stadion Brno. Společně se dvěma
asistentkami připravuje naše sportovce na výkonnostní
testy a závody konané Českým krasobruslařským
svazem, jehož jsme členem.
Od ledna do konce března, kdy se zimní stadion
uzavírá, jsme bruslili tzv. seznamovací hodiny v neděli.
Přes léto jsme absolvovali intenzivní soustředění
v Brně a tzv. suchou přípravu. Od počátku této
sezony bruslíme pravidelně čtyři tréninkové hodiny,
dvě v pátek a dvě v neděli. Krasobruslení by mnozí
mohli přirovnat k rekreačnímu bruslení na rybníku
s několika obraty navíc. Je to však komplexní a fyzicky
Foto: Archiv FSC Habitat
náročný sport. Při sledování přenosů z mistrovství
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se zdá, že pirueta není v zásadě ničím jiným než dřep na jedné noze, výdrž a poté opět nahoru.
Ano, ovšem na ledě a na brusli. Takže gymnastická a baletní průprava je nejen výhodou,
ale i součástí přípravy krasobruslaře.
Pár slov k členské základně. První kategorie (a nutno říci, že silně obsazené) závodících dětí
jsou vypisovány pro děti od šesti let. To v zásadě znamená, že začne-li dítě bruslit kolem čtyř let
věku, je optimálně připravováno z hlediska budoucí sportovní kariéry. Děti z prvního stupně
základních škol však mohou tento časový skluz rychle dohnat, protože většinou bývají pohybově
i fyzicky vyzrálejší. Krasobruslení od prvních krůčků se jako zálibě jistě mohou začít věnovat
i dospělí. Nicméně až na výjimky mívají mnohem méně odvahy a výrazně horší prostorovou
koordinaci než děti. Sport je určen jak dívkám, tak chlapcům. Paradoxem je, že ačkoliv ve většině
oddílů připadá tak deset dívek na jednoho hocha, našimi reprezentanty na světové úrovni jsou
muži, Michal Březina a Tomáš Verner.
Děti většinou začínají bruslit na klasických bruslích. Pro pár prvních hodin jim to rozhodně
postačí. Pak je však vhodné přejít na krasobrusle, které se od normální brusle liší zejména výrazně
pevnějším skeletem v oblasti kotníku. Zejména při skokové přípravě poskytují krasobrusle
mnohem lepší stabilitu a jistotu jak při odrazu, tak v dopadové fázi. Povinnou výbavou jsou
rukavice. Existují i další možné prvky jako ochranné „padací kalhoty“, chránící boky a bederní
páteř při pádu na led. Pro závodící členy pak krasošaty. Šikovné maminky mohou vytvořit
vlastní model, nicméně přišívání třpytek a flitříků na elastické materiály chce opravdu hodně
trpělivosti. Pro ostatní je tu bohatá nabídka různých modelů ve všech velikostech. Na led je
vhodné vrstevnaté a savé oblečení.
Bruslíme každý pátek od 13.30 do 15.30 a každou neděli od 13.00 do 15.00 na zimáku
v Náměšti. Uvítáme každého, komu se tento sport líbí a chtěl by se k nám připojit. Může to být
i úplný začátečník – je lepší se učit správným začátkům než se odnaučovat nešvary.
Ing. Monika Kolaříková
předsedkyně klubu

OSTATNÍ
POZVÁNÍ NA VČELAŘSKOU VÝSTAVU
Letošní včelařský rok z celorepublikového hlediska patřil k těm rokům s dobrou snůškou
květových i medovicových medů. V Evropě je ale medů stále nedostatek, a tak se musí
významná část dovážet. V loňském roce při velmi malé úrodě medů se dovozovou zemí stala
i Česká republika. Tím se otevřela cesta i dovozům medů nekvalitních. Bohužel, dovozy např.
čínského medu pokračují i v letošním roce. Pokud spotřebitel chce mít záruku původu a kvality
medu, měl by si najít svého dodavatele – včelaře ze svého okolí. Tuto možnost budeme mít
i na již tradiční včelařské výstavě, kde mimo jiné bude vystaven seznam včelařů v působnosti
naší organizace. Prezentovat se bude v letošním roce založený včelařský kroužek při ZŠ Velká
Bíteš. Na výstavě bude ke shlédnutí i zakoupení naučný a dokumentární film na CD o včelaření
a včelařích na Bítešsku, který natočili dva naši členové př. Matějka a př. Janeček.
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Chcete-li se dozvědět spoustu dalších zajímavostí ze života včel, určitě navštivte již tradiční
včelařskou výstavu, kterou pořádá Základní organizace Českého svazu včelařů ve Velké
Bíteši. V letošním roce tuto naši nejvýznamnější vzdělávací a propagační akci pořádáme
od čtvrtka 8. 12. 2011 do úterý 13. 12. 2011 v Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo
nám. č. 5. Výstava bude přístupna vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Velkou pozornost ne jenom
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 včelího vosku, výrobky z včelích produktů a oblíbené 15˚ medové pivo. V nabídce
bude i květový, medovicový a pastový med.
Na vaši účast se opět těší organizátoři a mladí členové včelařského kroužku, kteří všem
návštěvníkům rádi přiblíží život a chov včel.
Ing. Josef Janšta
předseda ZO ČSV Velká Bíteš

Informační centrum a Klub kultury
přeje všem čtenářům Zpravodaje
spokojené a krásné prožití Vánočních
svátků v kruhu těch nejbližších.

PF 2012
Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem jménem vedení akciové společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
i jménem svým pohodu a štěstí pro vánoční chvíle plné lásky, spokojenosti a radosti.
Současně vyjadřuji upřímné poděkování Vám, zaměstnancům
a spolupracovníkům První brněnské strojírny Velká Bíteš,
a.s. za celoroční úsilí a obětavou práci, tvořivou a příjemnou
spolupráci, stejně jako za dobré vzájemné vztahy. Mé
poděkování patří také všem Vašim blízkým a Vašim rodinám.
V novém roce 2012 Vám přeji pevné zdraví, kupu štěstí, mnoho
osobních a pracovních úspěchů.
Ing. Milan Macholán
generální ředitel a předseda představenstva
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
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Vážení spoluobčané,
Střední odborná škola Jana Tiraye Vám přeje klidné a spokojené prožití svátků vánočních
a do nového roku 2012 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 9. prosince od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu 10. prosince od 8.00 do 12.00 hod.,
v pátek 13. ledna od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu 14. ledna od 8.00 do 12.00 hod.
v budovách Tyršova 239 a Lánice 300. Srdečně Vás zvou žáci a zaměstnanci školy.
Zaměstnanci SOŠ Jana Tiraye

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 26/11 KONANÉ DNE 17. ŘÍJNA 2011
2/26/11/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 25/11 ze dne 3.10.2011
odpovědnost: rada města termín: 17.10.2011
3/26/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce
1668/16, 147 54 Praha 4 na výkon autorského dozoru na stavbě „Vybudování systému sběrných míst ve
Velké Bíteši“ za cenu 31.740 Kč včetně DPH
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2011
4/26/11/RM – rozhoduje uzavřít s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo číslo JI/ZR/2011/039 „Oprava komunikace mezi místními částmi Jestřabí a Březka“
v předloženém znění
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2011
5/26/11/RM – rozhoduje uzavřít s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo číslo JI/ZR/2011/108 na stavbu „Přechod přes silnici I/37 v ulici Lánice pod
výjezdem z ulice Chobůtky ve Velké Bíteši“ v předloženém znění
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2011
6/26/11/RM – rozhoduje opravit jednosměrnou komunikaci v ulici Chobůtky od křižovatky
po výjezd na silnici I/37. Dále RM rozhoduje uzavřít s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,
190 00 Praha 9 smlouvu o dílo číslo JI/ZR/2011/108a v předloženém znění
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2011
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7/26/11/RM – rozhoduje uzavřít se Státním fondem dopravní infrastruktury smlouvu o poskytnutí
dotace ve výši 364 tis. Kč na stavbu přechodu pro chodce přes silnici I/37 v ulici Lánice pod výjezdem
z ulice Chobůtky ve Velké Bíteši
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2011
8/26/11/RM – rozhoduje přidělit byt č. 7 o velikosti 1+ 0, v DPS ve Velké Bíteši, Družstevní 584 s tím, že
nájemní smlouva bude uzavřena od 1.11.2011
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.10.2011
9/26/11/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 o velikosti 2+1 v domě Masarykovo
náměstí č.p. 67 ve Velké Bíteši na dobu určitou v trvání 8 měsíců od 1.11.2011 do 30.6.2012, nájemné
55,- Kč/m2/ měsíc
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.10.2011
10/26/11/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 2+KK v domě č.p. 249 na
ulici Návrší ve Velké Bíteši od 1.11.2011 na dobu jednoho roku s možností jejího prodloužení na dobu
neurčitou, pokud bude nájemce plnit své povinnosti a řádně platit v termínu nájemné a služby, nájemné
55,- Kč/m2/ měsíc + stanovená valorizace nájemného.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.10.2011
11/26/11/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 07 v domě Lánice č.p. 42 ve Velké Bíteši
o jeden rok od 1.1.2012, nájemné 55,- Kč/m2/ měsíc
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.10.2011
12/26/11/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 2 o velikosti 2+KK v domě
č.p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši na dobu jednoho roku od 1.11.2011 s podmínkou, že bude
nájemce pravidelně každý měsíc řádně platit předepsané nájemné a služby
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.10.2011
13/26/11/RM – rozhoduje nepřistoupit k hrazení přeložek sítí na pozemku p.č. 358/3 v k.ú. Košíkov
z prostředků města Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2011
14/26/11/RM – rozhoduje uzavřít s firmou GB, spol. s r. o., Pražská 61, 642 00 Brno dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2011 na stavební práce a opravu topení II. budovy radnice
v předloženém znění
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2011
15/26/11/RM – rozhoduje pro opravu komunikace v Chobůtkách – pojízdný chodník přijmout cenovou
nabídku firmy KAMOL GROUP, s.r.o., Osová Bítýška ze dne 7.7.2011. Dále RM rozhoduje pro pokládku
podkladních vrstev a obrubníků využít plnění závazku firmy Outulný, a.s.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2011
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16/26/11/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření č. 15/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 17.10.2011
17/26/11/RM – schvaluje odpisový plán Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková
organizace na rok 2011 v předloženém znění
odpovědnost: ředitelka SOŠ termín: 31.12.2011
18/26/11/RM – schvaluje odpisový plán Základní umělecké školy Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková
organizace na rok 2011 v předloženém znění
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31.12.2011
19/26/11/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku osadním výborům na Mikulášskou nadílku
ve výši 100 Kč na 1 dítě do 15 let na základě žádosti osadního výboru
odpovědnost: odbor finanční termín: 20.12.2011
20/26/11/RM – rozhoduje o účasti města Velká Bíteš ve výběrovém řízení ÚZSVM na prodej pozemků
v obci a k.ú. Velká Bíteš
– parc. č. 4041 – orná půda, o výměře 4432 m2
– parc. č. 2861/14 – trvalý travní porost o výměře 16 m2
Dále RM rozhoduje složit kauci 4.800 Kč a souhlasí s podmínkami výběrového řízení a s návrhem
kupní smlouvy
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12.12.2011
21/26/11/RM – rozhoduje nezveřejnit záměr úplatného převodu nemovitostí – domu č.p. 202 a dále
pozemku parc. č. 226 v obci a k.ú.Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš a doporučuje ZM rozhodnout
o zamítnutí žádosti o úplatný převod nemovitostí – domu č.p. 202 a dále pozemku parc. č. 226 v obci
a k.ú.Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12.12.2011
22/26/11/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 187 - ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2011
23/2611/RM – bere na vědomí návrh poskytování příspěvku pro město Velká Bíteš v případě výstavby
BPS Holubí Zhoř zaslaný společností BIOGAS OKS, s.r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno dne 17.10.2011
odpovědnost: rada města termín: 17.10.2011
24/26/11/RM – rozhoduje nevyužít nabídky Kraje Vysočina na navázání partnerství s obcí Něvycké ze
Zakarpatské oblasti Ukrajiny
odpovědnost: rada města termín: 17.10.2011
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25/26/11/RM – rozhoduje přijmout nabídku společnosti Daruma spol. s r. o., Zelinářská 10, 301 00 Plzeň
na videoprezentaci města Velká Bíteš ve zvukovém informačním panelu ve Velkém Meziříčí umístěném
na Náměstí za celkovou cenu 7.000 Kč bez DPH na tříleté prezentační období
odpovědnost: místostarosta termín: 31.10.2011
26/26/11/RM – bere na vědomí sdělení ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
ve věci záměru umístění třídy MŠ na Základní škole Velká Bíteš
odpovědnost: rada města termín: 17.10.2011
27/26/11/RM – bere na vědomí informaci tajemnice o posuzování zveřejňování záznamů ze zasedání
zastupitelstva města na webových stránkách Úřadem pro ochranu osobních údajů a pověřuje tajemnici
jejich předložením na nejbližším zasedání ZM
odpovědnost: tajemnice termín: 12.12.2011
28/26/11/RM – bere na vědomí návrh konceptu a plánu „Bítešských trhů“ předložený ředitelem ICKK
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 17.10.2011
29/26/11/RM – rozhoduje vyloučit nabídku č. 1 uchazeče Windows Holding a.s., Hlavní 456, 250 89
Lázně Toušeň pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout
cenovou nabídku PKS MONT, a.s., Brněnská 38/126, 591 39 Žďár nad Sázavou na „Výměnu oken a dveří
BD 275, 276, 277, 278, 280, 281 a 283 U Stadionu, Velká Bíteš“ za cenu 842.644,00 Kč včetně DPH
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2011
30/26/11/RM – rozhoduje vyloučit nabídku č. 4 uchazeče Tauber s.r.o., L. Zápotockého 2171, 272 01
Kladno pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou
nabídku Elkoplast CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín na „Vybudování systému sběrných míst
ve Velké Bíteši – sběrné nádoby“ za cenu 498.400,00 Kč bez DPH
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2011
31/26/11/RM – rozhoduje vyloučit nabídku č. 3 uchazeče GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01
Velké Meziříčí, nabídku č. 5 uchazeče KELTEX spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno a nabídku
č. 7 uchazeče ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, pro nesplnění podmínek
zadávacího řízení. Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ncorp s.r.o.,
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš na „Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši – sběrná místa“
za cenu 1.605.686,00 Kč bez DPH
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2011
32/26/11/RM - souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 4 ve 1. NP domu Jihlavská
č.p. 282, Velká Bíteš
odpovědnost: starosta termín: 31.10.2011
33/26/11/RM – souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 23 ve 4. NP domu Jihlavská
č.p. 282, Velká Bíteš
odpovědnost: starosta termín: 31.10.2011
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34/26/11/RM - bere na vědomí záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2011 v Mateřské škole
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace a pověřuje odbor majetkový předložením
návrhu řešení a případným zařazením do plánu oprav
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
35/26/11/RM – schvaluje Statut Zpravodaje města Velké Bíteše v předloženém znění a souhlasí
s přechodem členů Redakční rady do Redakce Zpravodaje města Velké Bíteše.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31.10.2011
36/26/11/RM – schvaluje vyplacení odměny z dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu
„Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním
znevýhodněním“ ředitelce MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 Bc. Haně Sedlákové za rok 2011
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31.10.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 27/11 KONANÉ DNE 31.10.2011 V ZASEDACÍ SÍNI RADNICE
2/27/11/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 26/11 ze dne 17.10.2011.
odpovědnost: rada města termín: 31.10.2011
3/27/11/RM – souhlasí s vyřazením a likvidací majetku dle žádosti odboru finančního
ze dne 25.10.2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.11.2011
4/27/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny Mateřské školy
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace dle žádosti ředitelky MŠ č.j. MÚVB/6513/11
odpovědnost: tajemnice termín: 12.12.2011
5/27/11/RM – rozhoduje ve věci žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková
organizace č.j. MÚVB/6347/11 takto:
schvaluje realizaci vzduchotechniky ve školní kuchyni dle žádosti
souhlasí s bezúplatným poskytnutím prostor školy pro výuku angličtiny
bere na vědomí předložený Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
odpovědnost: odbor majetkový, ředitelka termín: 30.11.2011
6/27/11/RM – bere na vědomí informaci Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková
organizace o kontrolním zjištění podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o čestném
uznání Hospodářské komory ČR.
odpovědnost: rada města termín: 31.10.2011
7/27/11/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za měsíce I. – X. roku 2010
a roku 2011
odpovědnost: rada města termín: 31.10.2011
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8/27/11/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje ke dni 30.9.2011
odpovědnost: rada města termín: 31.10.2011
9/27/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava Donaťáka, Makovec 349/9,
664 31 Lelekovice za výkon stavebního dozoru na stavbě „Vybudování systému sběrných míst ve
Velké Bíteši – sběrná místa“ za cenu 55.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou mandátní smlouvu
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.11.2011
10/27/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti M – SILNICE, a.s., Husova 1697,
530 03 Pardubice na realizaci stavby „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“ za cenu
14.884.007,00 Kč bez DPH a uzavřít s ní smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.11.2011
11/27/11/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. arch. Vlastimilem Kunčíkem,
Preslova 87, 602 00 Brno na zhotovení projektových prací – návrh celkového řešení úprav a využití území
na akci „Velká Bíteš, nádvoří za domy č.p. 84 a 85“, kterým se prodlužuje doba plnění do 30.11.2011
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.11.2011
12/27/11/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s Ing. arch. Vlastimilem Kunčíkem,
Preslova 87, 602 00 Brno na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci
„Nádvoří za radnicí“, kterým se prodlužuje doba plnění do 30.12.2011
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.11.2011
13/27/11/RM – rozhoduje nezveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1022
v k.ú. Velká Bíteš a doporučuje ZM rozhodnout o zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku
parc. č. 1022 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 117 m2 v k.ú. Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.11.2011
14/27/11/RM – rozhoduje pronajmout část pozemku parc. č. 913 – ostatní plocha, hřbitov, urnový háj
o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš společnosti ADIE s.r.o. se sídlem nám. E. Husserla 16, Prostějov,
IČ 60703873, za nájemné 2.000 Kč/rok
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
15/27/11/RM – rozhoduje nezveřejnit záměr pronájmu garáže u byt. domu č.p. 67 na části pozemku
parc. č. 118 v k.ú. a obci Velká Bíteš a rozhoduje zamítnout žádost o pronájem garáže na části pozemku
parc. č. 118 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.11.2011
16/27/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně převést část pozemku
parc.č. 879/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, (dle GP č. 1804-374/2010 díl „a“, o výměře 8 m2)
v k.ú. Velká Bíteš firmě E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ: 28085400 za cenu 1.200,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku
a vkladem do KN uhradí kupující
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.11.2011
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17/27/11/RM – rozhoduje nevyužít nabídku na převzetí a realizaci projektu ANTI – AGING CENTRA
včetně odkupu pozemků
odpovědnost: starosta termín: 10.11.2011
18/27/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o.,
Šumavská 31, 602 00 Brno na akci „Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění
staveb (DÚR): A/ Silnice II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat – 1. etapa, B/ Silnice II/379
Velká Bíteš – severozápadní obchvat – 2. etapa“ za 508.080,00 Kč včetně DPH
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.11.2011
19/27/11/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření č. 16/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.10.2011
20/27/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Architektonická kancelář
Burian – Křivinka, Pod Vinohrady 703, 664 34 Kuřim na vytvoření projektové dokumentace „Přestupní
terminál Velká Bíteš“ za cenu 230.000,00 Kč bez DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.11.2011
21/27/11/RM – pověřuje ředitele ICKK jednáním s žadatelem Ing. Františkem Fialou, Palackého
nám. 20, 517 41 Kostelec nad Orlicí o zařazení nabídky prodeje žadatele do programu prodejních trhů
ve Velké Bíteši v roce 2012
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 30.11.2011
22/27/11/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1 v domě Jihlavská č.p. 282
ve Velké Bíteši o jeden rok od 1. 1.2012 s podmínkou, že nájemce bude řádně plnit povinnosti a nebude
mít dluh na nájemném a službách
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 15.11.2011
23/27/11/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 o velikosti 1+ 0 v domě č.p. 579 na ulici
Sadová ve Velké Bíteši na dobu určitou od 01.11.2011 do 31.8.2012 s tím, že si může nájemce požádat
o prodloužení nájemní smlouvy, pokud ZŠ Velká Bíteš nebude tento byt potřebovat pro svoje účely. Výše
nájemného bude činit 55 Kč/m2/ měsíc + stanovená valorizace
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.10.2011
24/27/11/RM – pověřuje odbor majetkový předložením návrhu postupu ve věci žádostí nájemců o vrácení
finančních prostředků, které vynaložili za výměnu oken v bytových domech ve vlastnictví města
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11.11.2011
25/27/11/RM – rozhoduje nabídnout případným zájemcům k odprodeji starší použitý nábytek dle
návrhu odboru finančního ze dne 31.10.2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.11.2011
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26/27/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4 na akci „Metropolitní síť města Velká Bíteš, etapa I., II., III. – pasivní část“ za cenu
318.938,00 Kč včetně DPH a uzavřít s ní smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor majetkový, informatik termín: 14.11.2011
27/27/11/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo se společností KAMOL GROUP, s.r.o., Osová Bítýška
50, 594 53, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava chodníku v Chobůtkách ve Velké Bíteši“
za cenu 341.875 Kč včetně DPH
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7.11.2011
28/27/11/RM – rozhoduje o zpracování Plánu zimní údržby místních komunikací města Velká Bíteš
a schvaluje jeho znění. RM žádá jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r. o. o předložení plánu
využití kapacit TS v případě příznivých klimatických podmínek v zimním období při úklidu města
a údržbě zeleně
odpovědnost: jednatel TS termín: 30.11.2011
29/27/11/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o. bere
na vědomí informaci jednatele o ukládání odpadů na skládce komunálních odpadů a ukládá jednateli TS
předložit podrobnou kalkulaci a rozbor ukládání odpadů na skládku a likvidace odpadů ve spalovně
odpovědnost: jednatel termín: 30.11.2011
30/27/11/RM – bere na vědomí stížnost č.j. MÚVB/6203/11, MÚVB/6518/11 na kontrolní prohlídky
provedené stavebním úřadem dne 8.5.2011 a 9.5.2011 na stavbě udržovacích prací na betonovém žlabu
mezi nemovitostmi č.p. 5 a č.p. 6 v Holubí Zhoři
odpovědnost: starosta termín: 14.11.2011
31/27/11/RM – schvaluje termíny konání schůzí rady města v 1. pololetí roku 2012 takto:
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6.
odpovědnost: rada města termín: průběžně
32/27/11/RM – bere na vědomí informaci starosty o jednání s plk. Mgr. Bohumilem Šlapákem,
vedoucím územního odboru Žďár nad Sázavou KŘP Kraje Vysočina Policie ČR ve věci plánovaného
zrušení Obvodního oddělení Policie ČR ve Velké Bíteši, konaném dne 27.10.2011. Pověřuje člena rady
města Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka přípravou „Petice proti plánovanému zrušení obvodního oddělení
Policie ČR ve Velké Bíteši“
odpovědnost: člen rady města termín: 7.11.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 9/11 KONANÉHO DNE 10. ŘÍJNA 2011
1/9/11/ZM: určuje ověřovateli zápisu Jiřího Blahu a Ing. Libora Buchtu.
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3/9/11/ZM: rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu, jejímž předmětem
je poskytnutí finančního příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Velká Bíteš – zajištění
zásobení pitnou vodou, SO 03 rekonstrukce řadu“ ve výši 1.232.980 Kč z rozpočtu města
odpovědnost: odbor finanční termín: 25.10.2011
4/9/11/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2011 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2011
schválené radou města dne 22.8.2011, rozpočtové opatření č. 13/2011 schválené radou města dne
5.9.2011 a příjmy a financování, výdaje k 31.8.2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 10.10.2011
5/9/11/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření města č. 14/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 10.10.2011
6/9/11/ZM: rozhoduje podle § 44 písm. d) ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 6 Územního plánu města
Velká Bíteš na základě podnětů města Velká Bíteš a Zastupitelstvo města Velká Bíteš dále ustanovuje
starostu Ing. Milana Vlčka tzv. určeným zastupitelem ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny
č. 6 Územního plánu města Velká Bíteš. Zastupitelstvo města Velká Bíteš dále rozhoduje o stanovení
lhůty 30 dnů pro možnost podávání dalších podnětů veřejnosti na dílčí změny ÚP, které budou řešeny
v rámci změny č. 6 Územního plánu města Velká Bíteš
7/9/11/ZM: rozhoduje uzavřít s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu
o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. UZSVM/4282/2011 – BZRM
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
8/9/11/ZM: rozhoduje uzavřít s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu
o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. UZSVM/3614/2011 – BZRM
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
9/9/11/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek č. 4 dle situačního plánu, tj. část pozemku
parc. č. 60 – orná půda o výměře cca 56 m2 a část pozemku parc. č. 61 – orná půda o výměře cca 976
m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš s podmínkou, že v kupní smlouvě bude uveden
závazek kupujícího dokončit výstavbu rodinného domu na předmětném pozemku do 7 let od data
nabytí, přičemž za nesplnění této podmínky bude kupující, popř. jeho právní nástupce, povinen uhradit
městu smluvní pokutu ve výši 200 Kč/m2. Pozemek bude převeden s tím, že pro město Velká Bíteš bude
sjednáno předkupní právo. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN
uhradí kupující
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2011
10/9/11/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek č. 18 dle situačního plánu, tj. část pozemku
parc. č. 84/1 – orná půda o výměře cca 836 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš
s podmínkou, že v kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího dokončit výstavbu rodinného
domu na předmětném pozemku do 7 let od data nabytí, přičemž za nesplnění této podmínky bude
kupující, popř. jeho právní nástupce, povinen uhradit městu smluvní pokutu ve výši 200 Kč/m2. Pozemek
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bude převeden s tím, že pro město Velká Bíteš bude sjednáno předkupní právo. Náklady spojené
s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN uhradí kupující
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2011
11/9/11/ZM: rozhoduje zamítnout úplatný převod pozemku č. 18 dle situačního plánu, tj. část pozemku
parc. č. 84/1 – orná půda o výměře cca 836 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25.10.2011
12/9/11/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek č. 19 dle situačního plánu, tj. část pozemku
parc. č. 84/1 – orná půda o výměře cca 917 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš
s podmínkou, že v kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího dokončit výstavbu rodinného domu
na předmětném pozemku do 7 let od data nabytí, přičemž za nesplnění této podmínky bude kupující,
popř. jeho právní nástupce, povinen uhradit městu smluvní pokutu ve výši 200 Kč/m2. Pozemek bude
převeden s tím, že pro město Velká Bíteš bude sjednáno předkupní právo. Náklady spojené s geometrickým
oddělením pozemku a vkladem KS do KN uhradí kupující
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2011
13/9/11/ZM: rozhoduje zamítnout úplatný převod pozemku č. 19 dle situačního plánu, tj. část pozemku
parc. č. 84/1 – orná půda o výměře cca 917 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25.10.2011
14/9/11/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku parc. č. 77/2 (dle GP č. 231-37/2008 parcela
č. 77/5 – zahrada o výměře 79 m2) v k.ú. Košíkov do majetku města Velká Bíteš od vlastníka. Náklady
spojené s vkladem KS do KN hradí kupující
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
15/9/11/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku parc. č. 2254 – orná půda o výměře cca 26 m2
v k.ú. Velká Bíteš do majetku města Velká Bíteš od vlastníka. Náklady spojené s geometrickým oddělením
pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
16/9/11/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 571 (dle GP č. 1639-57/2008
parc. č. 571/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2) v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady
spojené s geometrickým oddělením pozemku a s vkladem KS do KN hradí kupující
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
17/9/11/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 2294/41 – zahrada o výměře 2 m2 v k.u. Velká
Bíteš a obci Velká Bíteš do podílového spoluvlastnictví s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN
hradí kupující
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
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18/9/11/ZM: rozhoduje převést směnou:
část parc. č. 623/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 87 m2
část parc. č. 627/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 10 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš
za podíl ve výši id. 1/8 na pozemcích:
parc. č. 2535/6 – trvalý travní porost o výměře 143 m2
parc. č. 2535/7 – trvalý travní porost o výměře 809 m2
parc. č. 2535/28 – trvalý travní porost o výměře 105 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš s podmínkou posunutí plotu uzavřením kupní smlouvy. Náklady spojené
s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí obě strany rovným dílem
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
19/9/11/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 2066/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 159 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
20/9/11/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 631 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ – PROSINEC 2011
Neděle 11. prosince v 16.00 a v 18.00 hodin
ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie, kde se pojí animovaný i hraný film, nás zavede zpátky mezi dobře známé,
modré hrdiny. Český dabing.
Premiéra – 102 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč
Neděle 18. prosince v 15.00 hodin
MIKEŠ O VÁNOCÍCH
Vánoční pásmo tří animovaných pohádek o Mikešovi.
65 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 39 Kč
Program kina FLIP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip
a http://www.disco-caribic.cz/Program_kino.php
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HERNA „MOTOREST 9 KŘÍŽŮ” PŘIJME SERVÍRKU/OBSLUHU DO
HERNY. BLIŽŠÍ INFORMACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 775 590 243.

VODA – STUDNY – OPRAVY A ČIŠTĚNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE,
ZÁMKOVÉ DLAŽBY, TERASY. TELEFON 732 846 836.

Podnikatelé mají nyní možnost na webových stránkách
www.bitessko.com
zdarma uveřejnit svoji inzerci v sekci Byznys zóna.
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SBĚR ŠATSTVA
CHARITNÍ ŠATNÍK
Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale
jsou v dobrém stavu, takže by mohly ještě někomu sloužit?
Máte nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek apod. a nevíte
co s nimi?
Můžete je donést do budovy Masarykovo náměstí 84
(místnost vedle firmy David spol. s r.o.)
v pátek 9. prosince od 13.00 do 19.00 hodin
v sobotu 10. prosince od 9.00 do 13.00 hodin

Vaše věci poslouží lidem v nouzi. Děkujeme!
Co můžete darovat?

• letní a zimní oblečení – pánské, dámské, dětské – čisté a složené do
plastového pytle nebo krabice (stvrzenku z čistírny nevyžadujeme)
• lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony
• látky – minimálně 1m (prosíme nedávejte nám odstřižky a zbytky)
• domácí potřeby – nádobí bílé a černé, skleničky (vše nepoškozené)
•
•
•
•
•
•

polštáře, deky
obuv – veškerou nepoškozenou
batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot
potřeby osobní hygieny
čistící prostředky
funkční ruční nářadí

Co bohužel přijmout nemůžeme?

• nábytek, ledničky a další elektrospotřebiče určené ke zpětnému odběru
• znečištěné nebo vlhké prádlo a oděvy
• zmačkané prádlo
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TEXTILNÍ BANKA DIECÉZNÍ CHARITY BRNO
Textilní banka vznikla jako reakce na dva problémy – obdarovaných
a dárců: Poskytovatelé sociálních služeb, obecní a městské úřady,
úřady městských částí, nemocnice a další instituce potřebují čistý
a kvalitní textil pro své klienty, pro lidi, kteří se ocitli v hmotné nouzi.
Tento textil často získávají prostřednictvím dárců, kteří však nemohou znát přesné potřeby konkrétních zařízení, proto zůstává část
textilu nevyužita. Textilní banka si klade za cíl tyto nedostatky řešit
ke spokojenosti dárců i obdarovaných, uspokojovat nedostatky
a smysluplně využívat přebytky textilního zboží.
Textil získáváme různými způsoby:
• Formou veřejných sbírek, pořádanými obcemi, farnostmi, oblastními charitami
• Svážením neupotřebeného textilu od poskytovatelů sociálních služeb
• Od donorů z řad obchodních řetězců a prodejců textilu
Získaný textil třídíme podle dvou základních kritérií:
• Čistota a funkčnost
• Využitelnost pro konkrétní partnery
Vytříděný textil předáváme bezplatně poskytovatelům sociálních služeb, vždy dle jejich
požadavků a zaměření, např. dětským domovům, domovům pro matky s dětmi v nouzi, denním
centrům pro lidi bez domova ap. Sociální zařízení získávají textil přesně dle jejich potřeb a zadání.
Tato zařízení nemají své šatníky ani skladovací prostory, přesto potřebují konkrétní oděvy pro konkrétní klienty.
Díky spolupráci s obcemi na základě jejich objednávky jsme schopni operativně připravit „balíček na
míru“ pro jimi určené občany v nouzi.
Část textilu vydáváme přímo lidem, kteří se ocitli v hmotné nouzi. Textil je do určitého množství vydáván jednotlivým lidem zdarma (3 ks/6 měsíců), při vyšších odběrech je
požadován symbolický manipulační poplatek. Naší snahou je,
aby lidé navštěvovali především specializovaná sociální zařízení, která zásobujeme textilem zdarma.
Zbytek textilu předáváme našim partnerům k dalšímu využití
tak, aby nedocházelo k neekologické likvidaci neupotřebitelného textilu.
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Zpravodaj Velká Bíteš

FOTOGRAFIE K ČLÁNKU POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Náves v Holubí Zhoři
se školou – pohled západním
směrem
Foto: Mgr. Pavel Holánek

Pohled na vesnici od křižovatky
Tasov, Čikov
Foto: Ing. Alois Koukola, CSc.

Pohled na náves severním
směrem (v popředí škola
a nový most)
Foto: Ing. Alois Koukola, CSc.

Letecký snímek vesnice
Foto: Archiv obce
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