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NOVOROČNÍOSLAVY
úterý 1. ledna 2013 v 17 hodin 
na Masarykově náMěstí
Program:
Novoroční přání starosty města Velké Bíteše
Vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským 
a Bítešská schola
Novoroční ohňostroj

Během programu prodej teplých nápojů

NOVOROČNÍOSLAVY
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SLOVO Z RADNICE

Vážení spoluobčané,

ani konec letošního kalendářního roku neznamená pro 
vedení města a zaměstnance úřadu období výrazného zpo-
malení tempa při své činnosti.

Odbor finanční dokončuje návrh rozpočtu města na rok 
2013, který byl ve své první variantě projednáván již na pra-
covním semináři zastupitelstva 19. listopadu 2012. S ohledem 
na připravované investiční akce příštího roku tento rozpo-
čet město potřebuje schválit v co možná nejbližším termínu.  
Z rozpočtu tak totiž bude, zřejmé jaké konkrétní akce město 
bude realizovat a jaké zdroje financování na to budou určeny. 
V návrhu rozpočtu také již byly předloženy částky, které město bude směřovat do školství 
a zdravotnictví, kultury a sportu. Všechny požadavky z těchto oblastí budou, díky novému 
rozpočtovému určení daní a tím předpokladu mírného navýšení rozpočtu města v těchto jeho 
kapitolách, uspokojeny bez významného omezení.

Při přípravě úvodníku minulého Zpravodaje, v polovině měsíce října, jsem měl informace 
o dokončení rekonstrukce prvního úseku vozovky ulice Vlkovské, od fotbalového stadionu 
po čerpací stanici BDS, ke konci měsíce října. Ze své minulé profese a praxe s investory na 
stavbách obdobného charakteru jsem předpokládal, že zprůjezdnění je projednáno a koordi-
nováno tak, že bude následovat bezprostředně po dokončení, tj. od začátku listopadu. Bohužel 
jsem se v tomto předpokladu zmýlil. Administrativní příprava otevření provozu dokončené 
komunikace ze strany investora stavby, i přes aktivní pomoc města, trvala až do poloviny 
měsíce listopadu. První chodci a řidiči si tak otevření rekonstruovaného úseku mohli užít až 
16. listopadu. Za uvedenou nepřesnou informaci se vám tímto omlouvám. Byla však vedena 
dobrou vírou přiblížit vám termín ukončení poměrně komplikovaného úseku rekonstruo-
vané vozovky. Z této situace si však pro sebe osobně odnáším velkou zkušenost. Lidé, kteří  
v uvedené oblasti žijí a na uvedený rozpor reagovali osobně nebo e-mailem, porozuměli 
tomuto vysvětlení celé záležitosti a přijali moji osobní omluvu. Na druhé straně se však v této 
situaci opět zviditelnila skupina konkrétních lidí, která uvedenou záležitost přijala se škodoli-
bou radostí a šíří ji ve stejném duchu dál po městě. Vlastní názor si prosím, udělejte sami.

V příštím roce nás všechny společně čeká poměrně hektický rok. Mám tím na mysli ome-
zení dopravy města a života jeho obyvatel vzhledem k plánované rekonstrukci náměstí, při-
pravované rekonstrukci komunikace kpt. Jaroše a dokončení druhé etapy ulice Vlkovské po 
PBS. Jen s vaší tolerancí, pochopením náročných situací během výstavby a dočasnému při-
způsobení se určitému omezení vašeho občanského života či podnikatelské činnosti během 
provádění těchto staveb, však projdeme touto etapou oprav ve městě v příštím roce úspěšně.  

www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com
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K tomu jistě dopomůže plánovaná daleko větší informovanost vás, občanů, a to prostřednic-
tvím nejen stávajících prostředků - internetových stránek města a Zpravodaje, ale i v příštím 
roce plánovaných pravidelných setkání starosty a členů vedení města s občany města.

Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám popřál příjemné a klidné prožití adventního času  
a zejména pak vánočních svátků. Vše nejlepší do nového roku 2013, úspěchy v osobním i profes-
ním životě a zejména pak pevné zdraví Vám a Vašim blízkým. Současně s tím bych vás také velice 
rád osobně pozval na rozsvícení vánočního stromu před radnicí v neděli 2. prosince v 17 hodin. 

Ing. Milan Vlček
starosta města 

ZVEME VÁS

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

Od 5. prosince do 11. prosince 2012 
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. 5
Výstava bude otevřena vždy od 9 do 17 hodin
Organizuje: Základní organizace Českého svazu včelařů 

Středy dne 5. prosince, 12. prosince a 19. prosince 2012 od 7 do 17 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ TRHY
Ukázky lidových řemesel, možnost nákupu drobných vánočních dárků 
Spodní strana Masarykova náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 13. prosince do 21. prosince 2012
PRODEJNÍ VÝSTAVA VYŠÍVANÝCH VÁNOČNÍCH UBRUSŮ SPOJENÁ 
S VÝSTAVOU BETLÉMŮ
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. 5
Výstava bude otevřena po – pá od 8.00 do 15.30 hodin.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Od 8. do 31. prosince 2012
VÝSTAVA BETLÉMŮ
Betlémy jsou zapůjčeny z Muzea Vysočiny Třebíč a tvoří ojedinělou součást tamějšího sbír-
kového fondu.Vernisáž výstavy proběhne v pátek 7. prosince v odpoledních hodinách (čas 
bude upřesněn).
Otevírací doba muzea bude jako v období sezóny, ve svátky 25. a 26. prosince otevřeno od 
13 do 18 hodin. Více na www.vbites.cz/cs/zivot-ve-meste/kultura/muzeum.

Neděle dne 2. prosince 2012 od 8 do 12 hodin
VÁNOČNÍ JARMARK V KREATIVE CAFÉ 
K dostání budou originální šperky, vinuté perly, vánoční ozdoby a dekorace, přání, tašky, 
hedvábné šátky, zdobené perníčky, dřevěné hračky a mnoho dalšího. Přijdťe nakoupit oso-
bité vánoční dárky. Těšíme se na vás.
V prostorách kavárny na Hrnčířské ul., Velká Bíteš

Neděle dne 2. prosince 2012 v 17 hodin
ROZSVÍCENÍ ADVENTNÍHO STROMU
Vystoupí děti z mateřských škol z Velké Bíteše, děti Základní školy Velká Bíteš a Houslová 
muzika Bítešan. Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Město Velká Bíteš

Úterý dne 4. prosince 2012 v 19 hodin 
KONCERT BHP - TŘIKRÁT CELLO S KLAVÍREM 
zahrají Martin Švajda a Pavel Kratochvíl
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Středa dne 5. prosince 2012 v 9 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek dne 6. prosince 2012 od 10 do 17 hodin
ŠKOLNÍ SHOW 
Kulturní dům Velká Bíteš, Vlkovská 482
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš

Pátek dne 7. prosince 2012 v 17 hodin 
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Ve sportovní hale TJ Spartak, Tyršova ul.
Organizuje: TJ Spartak
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Neděle dne 9. prosince 2012 v 9 hodin
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Účast v hasičské uniformě povinná. Požární stanice, Za loukama 583
Organizuje Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš

Úterý dne 11. prosince 2012 od 8 do 12 hodin
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ
Setkání obyvatel Domova důchodců a Domu s pečovatelskou službou s dětmi a zaměst-
nanci naší školičky.
Organizuje: MŠ U Stadionu

Čtvrtek dne 13. prosince 2012 ve 14.30 hodin
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ SVAZU DIABETIKŮ
Jídelna Základní školy, Tišnovská 115
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš 

Čtvrtek dne 13. prosince 2012 kdykoliv mezi 16.30 - 18.30 hodin
JEŽÍŠKOVA POŠTA
v MŠ na Masarykově náměstí

Pondělí dne 17. prosince 2012 v 15 hodin
TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: MŠ U Stadionu

Od 17. prosince do 20. prosince 2012 od 10 do 14 hodin
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí Velká Bíteš
Účinkují: mateřské školy, základní školy a ZUŠ Velká Bíteš

Pondělí dne 17. prosince 2012 v 17 hodin
POSÍLÁME DOPIS JEŽÍŠKOVI 
S létajícími lampiony se váš dopis s přáním dostane až přímo k Ježíškovi.
Sejdeme se na louce ve spodní části ulice Pod Spravedlností (hřiště).
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček s Kolpingovou rodinou

Úterý dne 18. prosince 2012 ve 14 hodin – POZOR ZMĚNA!
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Předvánoční vystoupení dětí z Veselé školky.
Přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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Středa dne 26. prosince 2012 ve 20 hodin
POSEZENÍ PŘI CIMBÁLU „NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA“
Selská hospoda U Vrány, Kostelní 69, Velká Bíteš

Čtvrtek dne 27. prosince 2012 od 8 hodin
TURNAJ NOHEJBAL TROJIC
Ve sportovní hale TJ Spartak, Tyršova ul.
Organizuje: TJ Spartak

Neděle dne 30. prosince 2012 v 16 hodin 
SLAVNOSTNÍ VARHANNÍ KONCERT
Hraje Petra Kujalová v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
Pořádají: Jana a Milan Vlčkovi

Pondělí dne 31. prosince 2012 ve 12.30 hodin
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA K POSLEDNÍMU VLKOVI
Sraz u kašny na Masarykově náměstí.
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI LEDNU 2013

Úterý dne 1. ledna 2013 v 17 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským, Bítešská schola, ohňostroj
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš

Neděle dne 6. ledna 2013 v 17 hodin
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT GAUDEAUMUS
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš, vstupné dobrovolně vysoké bude použito na stavbu 
nových varhan ve Březí.
Organizuje: Farnost Velká Bíteš

PŘEHLED PLESŮ V ROCE 2013 V KULTURNÍM DOMĚ  
VE VELKÉ BÍTEŠI 
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19. ledna 2013
26. ledna 2013
2. února 2013
9. února 2013

23. února 2013
9. března 2013

 - Ples města Velké Bíteše
 - Rybářský ples
 - Ples První brněnské strojírny
 - Farní ples
 - Sportovní ples s vyhlášením ankety „Sportovec města“
 - Maškarní bál
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ 

Neděle dne 9. prosince v 18.00 hodin
MADAGASKAR 3
Premiéra – 95 min. Mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč
Na cestě domů musí naši zvířecí hrdinové tentokrát projít džunglí evropských měst. Český 
dabing.

Úterý dne 18. prosince v 18.00 hodin
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Premiéra – 94 min. Mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč
Krysoveverčák Scratt způsobí katastrofu – rozdělí světadíly a s nimi i naši partičku! Český 
dabing.

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

ZPRÁVY Z RADNICE

ROZHODNUTÍ RADY MĚSTA

rada města rozhoduje stanovit termín konání akcí „Tradiční bítešské hody“ ve dnech  
4. 9. - 11. 9. 2013, 10. 9. - 17. 9. 2014 a „Bítešská pouť“ ve dnech 23. 6. 2013, 22. 6. 2014.

V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BUDE MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ 
BÍTEŠ PRO VEŘEJNOST OTEVŘEN NÁSLEDOVNĚ: 

27. – 28. 12. 2012 správní odbor 8:00 – 14:30 hod. 
31. 12. 2012 všechny odbory 8:00 – 12:00 hod. 

OZNÁMENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Upozorňujeme čtenáře, že od 20. 12. 2012 do 2. 1. 2013 bude Městská knihovna ve Velké 
Bíteši uzavřena z důvodu dovolené.
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ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY

LISTOPAD A PROSINEC V MATEŘSKÉM CENTRU BÍTEŠÁČEK

Přijďte s námi poslat dopis Ježíškovi! S létajícími lampiony se váš dopis s přáním dostane 
až přímo k Ježíškovi, který vám pak jistě splní všechna tajná přání. Sejdeme se v pondělí 
17. prosince v 17 hodin na louce ve spodní části ulice Pod Spravedlností (hřiště), kde pod 
dohledem dobrovolných hasičů lampiony i s vašimi přáními vypustíme. 

Lampiony bude možno zakoupit přímo na místě.
I letos naše mateřské centrum ve spolupráci s Kolpingovou rodinou uspořádalo tradiční 

Svatomartinský světýlkový průvod. Děkujeme všem, které neodradil silný vítr, a přišli 
se svými lampiony rozzářit naše město. Dík patří i všem, kteří se podíleli na organizaci 
– Kolpingově rodině za spoluorganizaci, paní Haně Sedlákové, ředitelce MŠ Masarykovo 
náměstí za zapůjčení zesilovače, manželům Janštovým za čaj a medovinu, panu Janečkovi 
za krásný ohňostroj a panu Sedlákovi za koně. 

Doufáme, že se vám průvod líbil stejně jako nám a že se příští rok znovu uvidíme! Při-
pojte se k nám na facebooku a mějte tak přehled o všech našich akcích. Informace o tom,  
co děláme, najdete i na www.bitessko.com.

Petra Pařilová, Jana Střechová, MC Bítešáček

TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU

Srdečně Vás zveme na tradiční zpívání koled u vánočního stromu pořádané Mateřskou 
školou U Stadionu, které se uskuteční na náměstí ve Velké Bíteši v pondělí 17. 12. 2012  
v 15.00 hod. Pojďte si s námi připomenout a třeba i zazpívat krásné lidové koledy a užít si 
tak plnými doušky kouzelnou předvánoční atmosféru…

Kolektiv Mateřské školy U Stadionu

ČAS ADVENTNÍ

Paní příroda, která ještě donedávna hýřila barvami, se už pomalu halí do bělostného 
pláště z prvních sněhových vloček. A my prožíváme nádhernou dobu adventní. 

Advent je slovo latinské a znamená příchod. U křesťanů příchod – narození Krista. Celé 
období vrcholí 24. prosince – Štědrým dnem, narozením Ježíška. Tento sváteční čas je spo-
jen s množstvím tradic, z nichž mnohé se dodržují stále. 

U nás ve škole právě předvánoční čas využíváme k oživení mnoha zvyků v přímé práci 
se žáky. Prioritou jsou především tvořivé činnosti. Vytváříme spoustu vánočních ozdob  
z nejrůznějších nám dostupných materiálů a též drobné dekorace. Celé toto kouzelné období 
přibližujeme dětem v příbězích o Vánocích, v pohádkách, ve verších i pranostikách a zároveň 
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ukládáme do jejich povědomí 
ucelenější pohled na Vánoce. 

Pro naši školu bylo tradicí 
vánoční tvorbu prezentovat  
v „Galerii na plotě“ – pro neza-
svěcené na plotě zahrady DPL. 
Kolemjdoucí tak měli mož-
nosti posoudit zručnost dětí 
ze ZŠ při DPL. Počasí nám 
obvykle přálo, přesto však 
vystavovaná dílka nedokázala 
odolávat povětrnostním pod-
mínkám déle než dva dny. A právě proto jsme se letos rozhodli, že výstavu uspořádáme  
v prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši. Po celý měsíc prosinec jste zváni, abyste se 
i zde setkali s vánoční atmosférou.

A co vlastně k těm pravým, tajuplným Vánocům patří? Nejen stromeček, ozdoby, světla 
svíček, vůně cukroví a jmelí, sníh, roztodivné rampouchy, ale tu sváteční atmosféru završují 
hlavně vzájemná se setkávání. Nastal čas být spolu více než kdy jindy, čas na obdarovávání 
se nejen dárky, ale především láskou…..  

Krásné prožití Vánoc mezi svými blízkými přejí všem žáci spolu s vyučujícími.  

radmila Bartošová, ZŠ při DPL

JEŽÍŠKOVA POŠTA

Opět nastává čas vánoční, 
čas tužeb, přání a radostného 
očekávání. Jistě i vy všichni 
máte svá přání a přejete si, 
aby se vám a hlavně vašim 
dětem přání splnila. Proto 

pro vás zaměstnanci Mateřské školy Masarykovo 
náměstí připravili Ježíškovu poštu. Nakreslete si, 
nebo namalujte svoje přání a přijďte s ním do naší 
mateřské školy. Na všechny děti, rodiče, babičky, 
dědečky i na ostatní veřejnost bude čekat pohád-
ková babička, která vás uvede do světa pohádek. 
Na konci pohádkové cesty vám andílek orazít-
kuje vaše přinesená přáníčka vánočním razít-
kem. Přání si potom odnesete domů, a kdo si je 
vystaví za okno, tomu se určitě splní.
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Zveme srdečně každého, kdo má rád Vánoce a chce si zpříjemnit čas čekání do mateřské 
školy na Masarykově náměstí, vchod z průjezdu, ve čtvrtek 13. 12. 2012 mezi 16,30 až 
18,30 hodin.

Kolektiv MŠ Masarykovo náměst 

NEBOJÍME SE ŽÁDOSTÍ O GRANTY

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková 
organizace byla opět úspěšná při získávání finančních pro-
středků na úpravu školní zahrady. V rámci výzvy revol-
vingového fondu Ministerstva životního prostředí jsme 
zpracovali žádost o grant a uspěli.  Získaný grant ve výši 
70.000,- nám umožní přizpůsobit školní zahradu potře-

bám dětí se zdravotním postižením. Projekt „Zahrada pro handicapované žáky“ zahr-
nuje nejen rozšíření školního arboreta o nové druhy stromů a keřů, ale i vytvoření 
speciálního vyvýšeného záhonu pro vozíčkáře. 

Projekt bude realizován od listopadu 2012 do září 2013.

Mgr. Jitka Kalinová, školní koordinátor EVVO

Revolvingový fond Ministerstva životního prostřední

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Máme za sebou první třídní schůzky a plenární zasedání SrPŠ, takové seznamovací. Na 
webových stránkách školy je nový odkaz na stránky školní družiny. Z dalších aktivit vybí-
ráme:

 Nově jsme na webových stránkách školy zprovoznili výukový portál. Aplikace je určena  
zejména učitelům a žákům. Ostatní návštěvníci (rodiče, veřejnost apod.) mohou do sys-
tému vstupovat v omezené míře (bez hesla jako hosté).
Výukový portál bude nabízet následující služby:
– zveřejnění výukových materiálů jednotlivých učitelů (různá cvičení, zadání domácích  
 úkolů, podklady pro soutěže, fotografie, individuální vzdělávání apod.). Žáci si mohou  
 data učitelů pouze stahovat.
–  každý učitel bude mít speciální podsložku pro domácí úkoly, kde mohou žáci  
 odevzdávat vypracované úkoly (např. zpracované referáty, prezentace, laboratorní  
 protokoly apod.) Systém je nastavený tak, že žáci vypracované úkoly ostatních žáků  
 neuvidí a nebudou je moci opsat.

Pavel Holánek, richard Smutný

11



ZPrAVODAJ   |   Město Velká Bíteš   |   Prosinec 2012

V letošním roce jsme se opět zúčastnili logické olympiády - soutěže pořádané Mensou České 
republiky založené na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. 

V kategorii mladších žáků se do soutěže zapojilo z naší školy 9 dětí. Do nejlepší padesátky 
z 345 soutěžících a do krajského kola se probojovali Tereza Malátová (5.A – 4.místo), Jakub 
Janšta (4.B -11.), Anna Malátová a Vít Švanda z 5.A. V kategorii starších žáků se zapojilo 11 
soutěžících z naší školy. Do krajského kola, do kterého postoupilo 50 žáků z celkových 751 
účastníků, se probojoval Ondra Zeman ze 7.A.

V krajském kole byl nejúspěšnějším řešitelem dvou náročných testů z naší školy Vít 
Švanda z 5.A, který skončil na 18.místě.

Iva Syslová

24. října 2012 se všichni druháčkové sešli na podzimně vyzdobené chodbě školy, aby zahá-
jili písničkami a básničkami projektový den PODZIM. Po společném zhlédnutí výstavy 
vlastních uměleckých děl z podzimních přírodnin a pěkných obrázků hýřících teplými pod-
zimními barvami se žáčci rozešli do jednotlivých tříd. Zde se s velkým elánem pustili do vypl-
ňování pracovních listů s podzimní tématikou. Počítali, četli, psali, luštili, vyhledávali, stříhali, 
nalepovali. O velké přestávce proběhla velkolepá ochutnávka ovoce a zeleniny, kterou dětem 
připravili jejich rodiče. Podzimní dopoledne rychle uteklo, a protože se dětem podařilo splnit 
všechny úkoly, dostaly za odměnu pamětní list s usměvavým drakem.

Jitka Schwarzbachová

Dne 20. 10. si připomíná celý svět Den stromů. Poprvé se akce uskutečnila v r. 1872 ve státě 
Nebrasca. Tehdy se během jednoho dne podařilo vysadit kolem jednoho milionu stromů. 
Naše škola se letos k této akci zapojila projektovým dnem, jenž byl určen pro žáky 7. ročníku. 
V úterý 23. 10. 2012 pracovali ve čtyřech skupinách – badatelské, dramaticko-detektivní, tvo-
řivé a experimentální. Ve dvouhodinových blocích se střídali v různých činnostech.

Badatelská skupina se vypravila do přírody, kde podle klíče určovali stromy, odhadovali 
jejich výšku i stáří.

Poté pokračovali prací ve skupině dramaticko-detektivní – vyluštili si křížovku, vyhledá-
vali pověsti o stromech, které se pokusili velice úspěšně zdramatizovat.

Tvořivá skupina měla své centrum v učebně výtvarné výchovy. Nejdříve děti pracovaly  
v terénu a poté se přesunuly do učebny. Vytvářely strom skupiny, pohádkové stromy, 
nahlížely do stromoskopů.

Členové poslední - experimentální skupiny v učebně přírodopisu vyráběli recyklovaný 
papír, poznávali stromy – listy a pomocí mikroskopů pozorovali jejich průduchy. Větvičky 
listnatých a jehličnatých stromů porovnávali podle klíče.

Vyvrcholením projektového dne byla vzájemná prezentace všech činností, kterými žáci pro-
šli, ta se konala následující den ráno v učebně zeměpisu. Doplňující akcí byla soutěž o nejzele-
nější třídu – žáci se vydali do školy tentokrát téměř celí v zeleném oblečení s různými módními 
doplňky, samozřejmě rovněž zelenými.

renata Pelánková, rené Křípal, Veronika Bártová 
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Od října 2012 byla zahájena na 1. stupni ZŠ Velká Bíteš činnost kroužku „Hrajeme si  
s češtinou“. Kroužek je určen dětem přistěhovaných z jiných států. Konverzaci v českém jazyce  
a slovní zásobu si děti osvojují a rozšiřují pod vedením paní asistentky radky ráboňové formou 
her, říkadel, hádanek, básniček a vypravováním pohádek. Cílem kroužku je umožnit formou her 
a básniček snadnější zvládnutí a osvojení si mluvené češtiny.

radka ráboňová, DiS.

15. říjen je znám jako Den bílé hole, tedy čas, kdy se již tradičně koná po celé republice 
veřejná sbírka pro lidi se zrakovým postižením.

Každý z nás měl jistě možnost si někdy aspoň na chvíli vyzkoušet, jaké to je, když 
přijdeme o jeden z velmi důležitých smyslů. Ať známe tento pocit jen chvilkově, 
např. při výpadku elektřiny, je jasné, že v těchto chvílích zažíváme nervozitu, strach  
z pohybu, možného ohrožení a máme dojem, že bez zraku bychom se obešli jen velmi 
těžko. 

Vznik bílé hole je spojen se jménem fotografa Jamese Biggse z Bristolu. Ten oslepl při 
nehodě, a jelikož se cítil ohrožen automobilovým provozem kolem svého domu, natřel si  
v roce 1921 svoji vycházkovou hůl na bílo, aby se tím zviditelnil. 

Ve třídě 6.A jsme se rozhodli vyzkoušet si, jaké to je být částečně nevidomý. Dětem jsme 
zavázali látkou jedno oko. Žáci ji měli každou vyučovací hodinu a vyzkoušeli si jaké to je 
být v takové situaci, jak se s takovým handicapem pracuje a také jak se na ně dívali ostatní. 
Přidali se k nám i někteří učitelé, kteří ten den ve třídě vyučovali. Přispěli i některými svými 
zážitky a zkušenostmi s nevidomými dětmi. 

Názory žáků 6.A:
Co si myslíš o nevidomých: Myslím si, že to nemají v životě lehké a musí se s mnoha věcmi 

potýkat. - Je mi jich líto a chápu, jak jim je. Mají to opravdu těžké. - Jsou bezbranní, protože 
nejsou jako ostatní. - Myslím si, že to mají hodně těžké.

Jak bychom se měli/neměli chovat k nevidomým? Myslím si, že bychom jim měli pomáhat, 
aby zvládali normální život. - Pomáhat jim a brát je jako jiného zdravého žáka. - Měli by-
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chom jim pomáhat. - Měli bychom se k nim chovat hezky.
Jak by ses cítil/cítila v takové situaci? Moc špatně. - Nebylo to zrovna příjemné. Bylo mi 

hrozně. - Blbě. Je to těžké. - Cítila bych se hodně špatně. Hodně bych se styděla.

Mgr. Marie Vlčková, Naďa Kolková

Ačkoliv teprve nedávno začal podzim, přesto jsme se alespoň na chvíli naladili na zimní 
čas, a to 8. října 2012 v brněnském divadle Polárka, díky zhlédnutí představení známé kla-
sické ruské pohádky Mrazík.

„Před naší za naší, cesta má ať nepráší, hej!“
Sledovali jsme, jak se silný, udatný, ale také namyšlený Ivan skrze medvědí kůži změnil 

v dobrého člověka, jenž nemyslí pouze sám na sebe. Krásné a hodné Nastěnce jsme přáli, 
aby dosáhla svého štěstí po boku Ivana a byli spolu nejen šťastni, ale i bohatí, zlé maceše  
s Marfušou za jejich zlost a chamtivost trest. O to vše se přičinil dědeček Mrazík. Samo-
zřejmě nechyběli ani dědeček Hříbeček, věrný pes Ťapka s proradným kocourem. Nejvíc 
nás pobavili loupežníci s babou Jagou. Celkově se nám představení velmi líbilo, neboť sršelo 
vtipem a dobrou náladou.

Ilona Lišková, Iva Syslová

PRVNÍ MÍSTA STUDENTŮ SOŠ JANA TIRAYE NA 
STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ

V říjnu 2012 se v rámci strojírenského veletrhu MSV 2012 v Brně konala, jako každoročně, 
soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů, kterou pořádal Svaz strojíren-
ské technologie ve spolupráci s firmami Heidenhain, Siemens a Fanuc. Soutěže se zúčastnilo  
35 středních odborných škol z celé České republiky. Střední odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš 
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reprezentovali studenti čtvrtého ročníku maturitního oboru mechanik seřizovač Lukáš Hotárek  
a Ondřej Cenek (sekce Heidenhain), Lukáš Lunda a Dušan Němec (sekce Siemens). V sekci Sie-
mens obsadil Lukáš Lunda 1. místo a v sekci Heidenhain obsadil Lukáš Hotárek rovněž 1. místo.

Na soutěž se studenti připravovali na CNC obráběcích strojích v prostorách SOŠ Jana Tiraye 
pod vedením učitele Ing. Miloslava Forejta.

Vedení SOŠ děkuje žákům za výbornou reprezentaci školy a zároveň doufáme, že v tomto 
úspěchu budou pokračovat i další studenti naší školy.

Jiří Ulman a Jan Hudec, učitelé odborného výcviku 

POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ SHOW

SOŠ Jana Tiraye srdečně zve veřejnost na školní show, která je pořádána v rámci pátého 
ročníku Dne otevřených dveří. 
Termín konání: 6. prosince 2012 od 10:00 hod. do 17:00 hod. 
Místo konání: Kulturní dům Velká Bíteš, Vlkovská 482
Program: 
1) Prezentace jednotlivých oborů vzdělávání.
2) Módní přehlídka společenských a svatebních šatů a pracovního oblečení žáků.
3) Vystoupení tanečních skupin: Mighty Shake, Stream Dance, Kosatky, Licentia Poetica  
a hudební skupiny Scream rock. 
Dále příjde i kouzelník (účastník soutěže Českoskovensko má talent).
4) Prohlídka SOŠ Jana Tiraye a SPV 1.BS.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv žáků a zaměstnanců SOŠ.

Další Dny otevřených dveří budou v pátek 11. 1. 2013 od 14:00 hod. do 18:00 hod.   
a v sobotu 12. 1. 2013 od 8:00 hod. do 12:00 hod.

KULTURA

DRUHÝ KONCERT SEZÓNY BHP

Tentokrát jsme se opět setkali se „starými známými“, houslistkou Janou Vonáškovou 
– Novákovou a jejím bratrem, klavíristou Petrem Novákem.

Ale popořádku. S potěšením jsme měkce usedali ten večer na nové modré židle a hned 
po usednutí jsme zaznamenali další inovaci – po straně pomyslného pódia stál velký panel  
s logem Bítešského hudebního půlkruhu v rohu a fotografií cellistky. Vlastně jen její tváře  
a ruky, zbytek plochy zaujímalo violoncello. Vyrovnanou kompozici rozjasňovalo teplé 
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polosvětlo, ozařující detaily tváře i nástroje, 
vystupujících ze stínu…zkrátka, chtěla jsem 
říci, že zdařilý výtvor Standy Mihala vystihuje  
v podstatě to, co my, návštěvníci koncertů BHP, 
očekáváme: krásu hudby vnímanou v přívě-
tivé pohodě. Na druhé straně klavíru se obje-
vil panel s kostelem při západu slunce s nápi-
sem „Velká Bíteš: jedinečná a pohostinná“. Pan 
Mašek nás pak následně vyvedl z omylu, že ty 
pohodové židle budou patřit k dalším koncer-
tům. Nebudou. 

Drobné zklamání nám pomohly rozpustit 
zpěvné romantické kusy Antonína Dvořáka  
a Brahmsova Sonáta č.1 G dur. Po přestávce 
zazněl Furiant a Skočná z Českých tanců dalšího 

největšího českého skladatele – Bedřicha Smetany. Klasika. Stále k poslouchání, stále krásná.
Na závěr jsme si poslechli skladbu, nazvanou F.A.E., sonáta pro housle a klavír. Její zvlášt-

ností je, že jednotlivé části komponovali tři autoři – Brahms, Dietrich a Schumann. 
O jejím původu nám zajímavě vyprávěla Jana Vonášková. 
Bylo nám ten večer dobře s hudbou, blízkou našemu srdci, interpretovanou bravurně  

v sourozenecké souhře dvou mladých lidí. Věřím, že se koncert líbil i mladým posluchačům 
– školákům, jejichž přítomnost je vždy vítána.

Zora Krupičková

 PORCELÁNOVÁ SVATBA V PŮLKRUHU

Violoncello a klavír, dva navýsost osobité nástroje. Martin Švajda a Pavel Kratochvíl, dva 
muži, kteří jimi vládnou. A už téměř dvacet let (to je ta „porcelánová svatba“) propojují jejich 

zvuky nejen na pódiích. Před 
rokem jsme měli tu čest, slav-
nostně s nimi pokřtít jejich CD  
s Francouzskými sonátami Césara 
Francka a Francise Poulence. 

Tentokrát nás „naši“ umělci – jak 
jinak nazvat interprety, kteří nám 
v Půlkruhu společně zahrají už 
popáté – zavedou do jiných končin 
hudebního světa. K newyorskému 
Martinů, k Schubertovi naklo-
něnému novinkám a k poněkud 
netradičnímu Chopinovi.
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Variace na rossiniho téma napsal Bohuslav Martinů roku 1942 v New Yorku. Námět si s sebou 
pravděpodobně přivezl už z Čech, kde coby mladík hrával houslové party v kvartetních potpourri 
z oper 19. století. Martinů zvolil stejné rossiniho téma jako Paganini ve svých houslových Varia-
cích na G struně – Mojžíš a opus věnoval tehdejší severoamerické cellistické jedničce, technicky 
brilantnímu Gregoru Piatigorskému, který s variacemi exceloval po celých Spojených státech. 

Arpeggione je hudební nástroj, který roku 1823 sestrojil vídeňský houslař Johann Georg 
Stauffer. Podobá se částečně kytaře (hmatník je opatřen pražci a má šest strun), částečně vio-
loncellu (struny neleží v jedné rovině, hraje se na ně smyčcem). Narozdíl od violoncella nemá 
arpeggione bodec a drží se mezi koleny. Instrument by jistě už dávno byl upadl v zapomnění, 
kdyby pro něj Franz Schubert nesložil Sonátu pro arpeggione a klavír a moll. Ta je jedinou 
významnou dochovanou skladbou pro tento nástroj. Provádí se často, avšak part arpeggione 
v současnosti přebírá nejčastěji právě violoncello.  

Fryderyk Chopin je znám coby autor nádherných klavírních děl. Za jeho života bylo 
vydáno pouze 9 opusů, které věnoval jiným nástrojům – klavír v nich však nikdy nechyběl. 
Cellová Sonáta g moll je poslední ze skladatelových sonát a vůbec jeho posledním dílem, 
snese bez uzardění přídomek „monumentální“. rozsáhlé půlhodinové dílo uchvacuje expre-
sivitou výrazu, výraznou harmonií i jímavou melodickou linií.  Každá z jeho čtyř částí vytváří 
kontrastní a svébytný hudební obraz, který včleněn do kontextu celku  je jeho organickou 
součástí. Charakteristický způsob Chopinova hudebního vyjadřování spolu s vzácnou for-
mální vyvážeností řadí tento opus na roveň nejvýznamnějších sonát J. Brahmse, C. Francka či  
r. Strausse.  Její výjimečná hodnota spočívá i v Chopinově očividné snaze o hledání nové cesty  
a nového stylu. Jak by asi komponoval dále, kdyby mu bývalo bylo dopřáno je najít?

Martin Švajda a Pavel Kratochvíl nám zahrají v úterý 4. prosince v 19 hodin v kulturním 
domě. Utečte čertům! Přijďte se raději zaposlouchat do andělských tónů...

Michaela Hanzelková

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ ZORY KRUPIČKOVÉ

V pondělí 12. listopadu 2012  
v 17 hodin se uskutečnila ve 
výstavní síni Klubu kultury ver-
nisáž výstavy obrazů Zory Kru-
pičkové, která je rodačkou z Velké 
Bíteše. Věnuje se výtvarné tvorbě  
s tématikou Vysočiny. Maluje přede-
vším olejem. Oblíbené náměty jsou 
krajiny a květiny. Poslední dobou 
maluje i portréty a volnou malbu. 
Její obrazy našly cestu i do Austrálie, 
Německa, Kanady i USA.
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Úvodním slovem vernisáže přivítala přítomné pracovnice Klubu kultury Jana Žáková, 
která přečetla krátký a milý pozdrav, zaslaný na adresu klubu kultury paní inženýrkou 
– architektkou Anežkou Latovou–Navrátilovou, bítešskou rodačkou a přítelkyní paní Kru-
pičkové. V úvodu kulturního programu zazněl Monthyho Čardáš v podání flétnisty Marka 
Přibyla, žáka flétnové třídy magistra Vítězslava Drápala. Na klavír doprovázel Mgr. Vítěz-
slav Drápal. Báseň Strom od bítešského rodáka Josefa Sedláka zarecitovala Mgr. Libuše 
Dražanová.

Kulturní program ukončil Dvořákův Slovanský tanec. Za klavírního doprovodu Mgr. 
Vítězslava Drápala jej na flétny zahráli jeho žáci, Marek Přibyl, Tereza Jelínková a Monika 
Brychtová ze Základní umělecké školy ve Velké Bíteši.

Paní Krupičková poděkovala všem účinkujícím, kteří přispěli ke slavnostní pohodě. 
Všem přítomným poděkovala za účast i květinové dary.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

CÉDÉČKEM PŘISPĚJÍ NA NOVÉ VARHANY

Nejnovější CD kapely Žalozpěv se jmenuje Březiny. Bylo natočeno v kostele v Březí, 
jehož krásnou akustiku si kapela moc chválila. A protože kapela má k tomuto místu vřelý 
vztah, rozhodla se kostel v Březí i podpořit. Veškerý výtěžek z prodeje CD bude věnován na 
pořízení nových varhan. Položili jsme několik otázek Jirkovi Nohelovi:

Jak vznikl název nového CD? Je to jen díky obci Březí?
Ne ne, i když i to byl jeden z důvodů – CD bylo natáčeno v Březí v kostele. Ale naše hudba 

vzniká na mých dlouhých procházkách okolní krajinou. Fascinují mě ulámané břízy – jsou 
ulámané námrazou věků. A taky jsem chtěl vzdát hold Otakaru Březinovi. Je to můj největší 
přítel v knihách.

Jak myšlenka nového CD vznikla?
My už jsme měli natočená tři cédéčka a nechtěli jsme 

točit další. Ale v březovském kostele jsme pro radio 
Proglas natáčeli některé naše písně a nápad vznikl 
až na místě. Kostel v Březí má vynikající akustiku na 
natáčení živých nahrávek a zvukaři byli při zpracování 
nahrávky tak nadšeni, že jsme CD zpracovali. Kmot-
rem CD je Petr Linhart – písničkář, který zpívá o sudet-
ských kostelích a spravuje poutní kostel ve Skokách.  
A kmotrou se stala Dagmar Andrtová–Voňková – svě-
toznámá kytaristka, která účinkovala s Hutkou a Kry-
lem. S tou jsem hrál i několikrát na společném kon-
certu, jsme stejná krevní skupina.

Co na CD posluchači najdou?
Najdete tam devět písní, z toho dvě jsou od Jiřího Smrže, držitele ceny Anděl, který 
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Složení kapely Žalozpěv
Petr Novotný - baskytara 
Markéta Štouračová - příčná 
flétna, Aleš Tomek - housle
Jiří Nohel - kytara a zpěv

CD Březiny
Cena: 300 Kč
Krásný vánoční dárek
Výtěžek je věnován na nové 
varhany v Březí
K dostání v bítešském kostele
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nežije konvenčním životem  
a je považován za nejlepšího 
českého textaře. Přespává 
často u nás na hájence a na 
dalších místech Bítešska. Je to 
zakládající člen Minnesengrů. 
Zajímavostí je, že na CD jsou 
slyšet i autentické zvuky obce 
– polední zvonění v Březí, ale je 
tam slyšet i jak kdákají slepice, 
štěká pes a do toho jede traktor. 
To místo je prostě kouzelné.

Výtěžek z prodeje je určen na nové varhany v Březí. Jak tato myšlenka vznikla?
Varhany ve Březí jsou ještě starší než samotný kostel. Už po postavení kostela byly totiž pořízeny 

„nastaro“. Jsou ovšem nevyhovující a ve špatném stavu. My máme v Níhově (patří do farnosti Březí  
a lidé z Níhova tvoří zdravé jádro farnosti) základnu kamarádů a moc hodných lidí, kteří 
naší kapele v nelehkých počátcích přáli a pomohli nám se vším možným. Ve farnosti na 
varhany vybírají už několik let a farníci už dali dohromady takřka 700 000 Kč. Celkové 
náklady výrazně přesáhnou milion. Myslím, že pomoci by nám mohl i kraj, podle mě si 
taková iniciativa lidí zaslouží podporu. 

Jak na tebe působí kostel v Březí?
Je nádherný a čistý, zbaven venkovského baroka. Když tam vejdu, zažiju pocit čistoty.  

A taky že je tam obraz mladé níhovské autorky Moniky Šmardové. To že jí dali v Březí pro-
stor, je absolutně chvályhodné.

Kde je možné CD koupit a kde si vás mohou posluchači poslechnout naživo? 
CD je k dispozici v Bíteši a v Březí v kostele a u otce Bohumila Poláčka. Prodejní cena je 300 

Kč a celý výtěžek je věnován na nové varhany. Hrát budeme 2. prosince ve Velkém Meziříčí 
(v 16.45 na náměstí při rozsvěcení vánočního stromu), 8. prosince na Vánočním koncertu 
v Jasenici. 16. prosince nás čeká adventní koncert v Březí (v 15 hodin spolu s Níhovským  
a Drásovským kostelním sborem). A 26. 12. můžete přijet do kaple sv. Barbory na zámku  
v Křižanově v 18.00.

Díky za rozhovor.
Ladislav Koubek

S KONCEM ROKU KONČÍ I BÍTEŠSKÉ KINO

Není radostné psát článek s takovýmto nadpisem. Nicméně mi nezbývá než vás na tomto 
místě seznámit se skutečností, že letošní prosinec je posledním měsícem, kdy promítá bíteš-
ské kino FLIP. Nové snímky budou od příštího roku distribuovány již pouze v digitální 
podobě, a naše kino nedisponuje potřebnou technologií, resp. nemá prostředky potřebné 
na její pořízení, takže je nebude schopno promítnout.
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Kino bylo založeno těsně po válce a po sametové revoluci se tehdejší vedení města 
rozhodlo přenechat provozování ztrátového kina soukromému subjektu. V letech 1992 – 
1993 je provozoval jako jedno z prvních soukromých kin v Čr pan Valoušek. Po skončení 
jeho podnikatelských aktivit ve Velké Bíteši jsme si kino fungující pod názvem Charlie od 
1. října 1993 společně s Oldřiškou Smolíkovou a Michalem Kratochvílou pronajali a pod 
novým názvem Kino FLIP je pak provozuji dodnes.

Podmínky provozování kina se během těchto devatenácti let výrazně měnily. První 
ránu českým kinům, resp. jejich návštěvnosti, zasadil rozjezd TV NOVA 4. března 1994 
následovaný vznikem dalších soukromých televizí a rozšířením satelitního vysílání. 
Výraznou změnu znamenal také nástup multiplexů ve velkých městech, kterým naše kino 
jak technikou, tak termíny premiér nemohlo konkurovat. Pohromou pro všechna kina se 
pak stalo stahování filmů z internetu, kdy se film dal mnohdy opatřit v nelegální kopii 
daleko dříve, než jej kino mělo možnost zaprogramovat u distribuční společnosti. 

V letošním roce filmové distribuční společnosti postupně ukončily výrobu a distribuci 
nových titulů na 35mm filmových kotoučích a od roku následujícího budou všechny filmy 
k dispozici pouze v digitální podobě. A pro tuto technologii nejsou naše stávající promí-
tací přístroje MEO5, pořízené 1. BS v roce 1990, přizpůsobeny. Kina ve velkých městech 
proto prošla tzv. digitalizací, jejíž náklady se pohybují kolem dvou milionů korun, z nichž 
polovinu je možno získat zpět od Fondu rozvoje české kinematografie. Nicméně finanční 
náročnost této investice je překážkou pro digitalizaci kin v městech menších a důvodem, 
proč se příští rok počet kin v Čr zredukuje ze stávajících 500 na cca 150 kin.

K dispozici je ještě jedno náhradní řešení, spočívající v úpravě současného zařízení  
a přizpůsobení k promítání z Blue ray disků, nicméně i zde je nutná investice 100 – 150 
tisíc Kč a vzhledem k neziskovému provozu kina ji nejsme schopni zajistit.

Tento článek píši v 1. osobě množného čísla, a nečiním tak z nějaké pýchy, jakože 
My Karel, ale proto, že provoz kina by nebyl možný bez mnoha dalších, kteří významně 
přispěli k tomu, že kino ve Velké Bíteši promítalo až do roku 2012 a neukončilo provoz 
mnohem dříve. V prvé řadě bych chtěl poděkovat organizaci OS KOVO 1. BS, jíž budova 
kina v Lánicích 59 patří a která snížením nájmu umožnila jeho finanční existenci. Za 
spolupráci dále děkuji Leoši Melicharovi, který s provozem kina od roku 2005 vydatně 
pomáhá, a v neposlední řadě mým rodičům za pomoc a podporu v průběhu celých deva-
tenácti let. 

Obrovský dík pak patří našim dvěma promítačům, pánům Karlu Doležalovi a Jiřímu 
Březinovi, kteří po celou dobu kromě vlastního promítání také udržovali v chodu potřeb-
nou techniku a nezanevřeli na nás i přesto, že se z plánovaného promítání pro ně kvůli 
neúčasti diváků občas stala pouze večerní procházka. 

Největší poděkování ale určitě zaslouží všichni ti, kteří naše kino podporovali svou 
účastí na filmových projekcích. Všem přeji mnoho dalších příjemných diváckých zážitků 
ať již v kinech v okolních městech, nebo doma u televizních obrazovek.

Karel Smolík ml.
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HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 

zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 92: 

Domovní parcela náležela zřejmě ještě počátkem 15. století k rohovému domu čp. 90 na 
náměstí. Osamostatněna byla před rokem 1594, kdy Tobiáš Podstatský prodal domek za 
119 zlatých Janu Činčurovi. Pohledávku zde měli ještě dědici Jiříka Brandejského, který asi 
byl dřívější držitel domu. V roce 1598 pořídil dům po Činčurovi Martin Hubáček, který 
jej prodal roku 1602 Pavlu Budákovi. Ten jej prodal dále roku 1604 Šimonu Třebíckému. 
Od toho jej pořídil v roce 1609 již ve vyšší částce 135 zlatých Pavel Čapek, přičemž mu 
byla připrodána mušketa a měřice pšenice. Od Čapka pak roku 1614 zakoupil dům za 140 
moravských zlatých Jan Sejkora, který jej prodal v roce 1619 za 145 moravských zlatých 
Matouši Bokrovi a připrodal mu žito zaseté „za Božími mukami“ a stůl. Bokr pak roku 
1621 prodal dům Janu Chvojkovi. Následně byl v roce 1624 pořízen zápis, že „Jan Chvojka 
ještě za zdravého života, jsa již věkem sešlý, před ouřadem se v tom skutečně prohlásil, poně-
vadž seznává při sobě ochranu nadevšecky jiné přátely své od Matouše Bednáře, aby kdyžby 
ho smrti dochoval, cobykoliv po něm na gruntě vyplaceného jako i jinde, ano i statečku jeho 
zůstalo, mimo dotčené přátely jeho to všecko on s dědici svými bez všelijaké překážky zděditi 
mohl. A poněvadž se to od nadepsaného Matouše skutečně až do smrti jeho vykonalo, tento 
grunt po něm zůstalý jemu i potomkům a přátelům jeho s tím vším příslušenstvím, jakž ho 
nebožtík Jan sobě prodaný jměl, v zápis v sumě té, totiž 145 zlatých počtu moravského, se uvo-
zuje“. Později roku 1648 zdědil dům po svém otci Tomáši Bednářovi v ceně 90 moravských 
zlatých Matouš Bednář. V následující době je na domě zmíněn Mates Klusák, který však  
v roce 1687 odešel a dům zpustl.

Obnova domu zapo-
čala roku 1753, kdy obec 
prodala „grunt neb požár 
tak řečený Buršíkovský  
v Hrnčířskej ulici“ za 100 
moravských zlatých Janu 
Porupkovi. „Poněvadž ale 
hned z gruntu stavěti musí 
a velký náklad vynaloží“, 
bylo mu sleveno. Vypla-
tit měl celkem 40 zlatých,  
a to po vejruncích 1 zlatý 
při každém zasedání 
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Dům čp. 92 v současnosti. Foto: Jan Zduba
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soudu. Vejrunky však neplatil a dům s celým dluhem postoupila v roce 1778 již vdova Vero-
nika Porupková svému nastávajícímu zeti Janu Hájkovi. Ten později roku 1808 postoupil 
dům s polnostmi v hodnotě 900 zlatých dále svému synu Václavu Hájkovi, který měl vypla-
tit své sourozence Jana a Antonii provdanou Ventrubovou. Krejčí Hájek pak roku 1831 
prodal dům za 774 zlatých Bernardu Kuklovi. Řezník Kukla se svou manželkou Annou 
rozenou Maškovou z Deblína prodal dům roku 1836, a to za 920 zlatých obecnímu poklad-
nímu Františku Válkovi. Prodejem domu tehdy Kuklovi splatili celkem 802 zlatých růz-
ných dluhů. Od Války koupil dům roku 1838 za 900 zlatých Josef Jeřábek. A Jeřábek jej 
prodal v roce 1844 za 960 zlatých Janu a Karolíně Ščasným.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, č. 11787, fol. 59, 63, 170, č. 11788, fol. 33, 
43, č. 11789, fol. 58, č. 11793, fol. 31, 53, 84, č. 11795, fol. 261, 262.

Jan Zduba

JOSEF UNGER A ARCHEOLOGIE NA VELKOBÍTEŠSKU 

Prof. PhDr. Josef Unger, Csc. je profesorem Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity. Ve výzkumné práci se zabývá především sídly a životem šlechty ve 
středověku, archeologií církevních objektů a antropologií pohřebního ritu. Vedl celou řadu 
terénních archeologických výzkumů (zaniklé vsi Topolany, Bořanovice, motte na zaniklé vsi 
Koválov, kostely v Mušově, Hustopečích, Brně a na zaniklých vsích Divice, Narvice, Koválov, 
hrad v Lelekovicích, pohřebiště v Morkůvkách, Divákách a další). Je členem redakční rady 

časopisů Archeologické roz-
hledy, Castelollogica bohe-
mica a Jižní Morava.

Uprostřed babího léta 25. 
září jsem se zúčastnil pod 
vedením archeologa Josefa 
Ungera průzkumu oblouku 
hranic katastrů Jestřabí 
a Nových Sadů v lokalitě 
Otěchleby (viz Zpravodaj 
05/2012, str. 22). Byly pro-
vedeny sondy pedologickou 
tyčí do hloubky 60 až 80 
cm a vykopána rýha v délce 
4 m a hloubce 20 až 40 cm. 
V zaražených sondách byla 
zjištěna mocnost ornice 20 
až 30 cm. Od hloubky 30 cm 
do 50 cm se nacházejí jílo-
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Průzkum na hranici katastrů Jestřabí-Nové Sady 25. 9. 2012.  
Zleva: rNDr.  Karel Kirchner, CSc., Mgr. Markéta Burešová, Akad. arch. Ing. 
arch. Jan  Velek, Mgr. Ondrej Šedo Ph.D., prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Mgr. 
Pavel  roštínský PhD., Martin Wollthmuth, rNDr. Josef Hájek, CSc. 

Foto: Jan Zduba
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vitopísčité svahové hlíny s hojnými úlomky biotitických rul. Hlouběji se nachází úlomko-
vité eluvium hornin skalnatého podloží. 

Pane profesore, co se při průzkumu lokality Otěchleby očekávalo a k jakému  závěru se 
došlo? 

Na lokalitě jsme si chtěli ověřit, co znamenají zvláštní asi čtvrtkruhové linie vymezující 
na severní straně ostrožnu dokumentované leteckou fotografií Janem Velkem. Vzhledem  
k tomu, že na ostrožně byla nalezena i keramika, datovatelná do první poloviny 13. stol., to 
je do doby kdy byla založena Velká Bíteš, jedná se o důležité místo. Ve středověku v blíz-
kosti stávala ves Otěchleby, známá z písemných pramenů a zaniklá v 15. stol., bylo třeba se 
této záležitosti věnovat a stanovit, zda se nejedná o příkop chránící nějakou významnou 
lokalitu. Očekávaný příkop se však při průzkumu neprojevil ani v zaražených sondách, ani 
v sondě kopané. Sledovaný útvar projevující se na leteckých snímcích a mapách, odpovída-
jící i současné katastrální hranici a vytvářející současně rozmezí zemědělsky obdělávaných 
parcel, nemá v geologickém profilu žádné projevy. Vznikl zřejmě jako důsledek obdělávání 
zemědělské půdy respektující uměle vytvořenou hranici. Není vyloučeno, že máme co do 
činění s vymezením širšího areálu zaniklé vsi Otěchleby, a to jen mělkým žlábkem respek-
tovaným při orbě.

Jakými dalšími výzkumy jste se na Velkobítešsku zaobíral? 
Několik posledních let jsme se studenty antropologie Přírodovědecké fakulty Masa-

rykovy univerzity zaměřili na výzkum fary v Tasově. Podařilo se prokázat, že dnešní 
fara ve svém jádru obsahuje pozůstatky původního kostela sv. Jiří, který vznikl již na 
počátku 13. stol., a to v podobě rotundy. Kolem poloviny 13. stol. byl nahrazen kos-
telem s obdélníkovým kněžištěm, k němuž byla na severní straně přistavěna sakristie 
a na jižní straně pohřební kaple majitelů Tasova. Kostel zanikl ve 14. stol, když byl 
postaven vrcholněgotický kostel sv. Petra a Pavla, který v barokizované podobě slouží 
doposud. Zvláště objev pozůstatků rotundy byl naprosto nečekaný a svědčí o stavebním 
typu budovaném šlechtou v době kolonizace. Při výzkumu hrobů ze 13. a 14. stol. jsme 
našli významné nálezy dokládající způsob odívání mužů (dvojice přezek upevňujících 
nohavice). 

Které lokality v okolí byste si přál prozkoumat? 
V současné době se archeologické výzkumy zaměřují především na lokality bezpro-

středně ohrožené stavební činností, takže přání a zájem je až na druhém místě. V širším 
okolí je mnoho míst, která čekají na objasnění svojí historie. Patří k nim například Jasenice 
s chodbami pod bývalou tvrzí nebo tamní kostel na kopci. Málo se toho také ví o pozů-
statcích dolování v širším okolí. Především by ale bylo třeba zaměřit pozornost na všechny 
stavební práce přímo v historickém jádru Velké Bíteše, protože se vždy jedná o ojedinělou 
příležitost poznat blíže minulost tohoto města. 

Děkuji za rozhovor a přeji Vám dostatečně podnětné množství zajímavých nálezů, abyste  
i nadále mohl posouvat hranice historického poznání. 

Jan Zduba
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION - JINDŘICHOV

POHLED DO HISTORIE

V roce 1795 založili Haugwitzové v prostorách náměšťského zámku textilní továrnu na 
jemná sukna a kašmír. Protože v továrně pracovala téměř celá vesnice (původní záměr vrch-
nosti uvedený v úvodu), nechal hrabě „vydláždit“ chodník (donedávna znatelný) vedoucí 
do Náměště nejkratší cestou po polích.  

Střípky z archívu: 

31. ledna 1794 vyměňuje Karel hrabě Haugwitz Václavu Klusákovi chalupu v Košíkově za 
hájenku v Jindřichově, kterou mu spolu se 16 měřicemi pole prodal 21. srpna 1767.
Domovní seznam z roku 1878

Dvacáté století

1913 – Byl rokem nešťastným pro celou vesnici. Dne 14. srpna o 11. hodině večerní 
vznikl požár ve stodole domu č. 4 a rozšířil se na 8 obytných stavení i 6 stodol. Oheň zachvá-
til obytná stavení i se stodolami popisných čísel: 3, 4, 5, 19, 20, 21 a obytná stavení domů  
č. 2 a 22. Solidaritu s postiženými projevili rolníci z Nebštycha, Jestřabí, Jinošova, Březky  
a z Pucova. Přijížděli se svými potahy, přiváželi potraviny i peníze.

1930 – Na podzim byly do vlastnictví obce převedeny lesy od panství náměšťského a to 
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Č. domu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Příjmení a jméno

Prudík Jan

Franěk Josef

Kratochvíla Fratišek

Dufek Čeněk

Pospíšil Jan

Melkesová Kateřina

Cebejšek Václav

Dufek Jan

Musil Tomáš

Otoupal Jan

Obec Jindřichov - pastouška

Č. domu

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Příjmení a jméno

Klusák Jan

Chytka Jan a Anna

Marek Fratišek

Strašák Karel

Žák František

Hort Antonín

Otoupal Jan

Sedlák Josef

Holík Karel

Pelz Josef

Chytka František
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v lokalitách (s původními názvy i pravopisem): Dlouhé Boroví, U kopečků a U kahovky. 
Sotva se tak stalo - „byly navštíveny velikou pohromou, a sice dne 27. října od rána až do 
večera a celou následující noc za hrozného větru, deště a sněhu stromy v lese lámaly se jako 
třísky. Tisíce stromů leží  polámáno a vyvráceno, takže je do lesa smutný pohled.“ 

1932 – Pavlíček rudolf staví rodinný domek – teprve druhý (nový) od založení vesnice 
v r. 1780. 

1934 – Byl pro Jindřichov rokem velice významným, protože dne 18. března byl založen 
hasičský sbor. Podnětem byla iniciativa bítešských bratrů hasičů – místostarosty sboru 
Viléma Jiráka, ředitele školy ve V. Bíteši a okrskového náčelníka Hynka Valacha.
Složení výboru nově založeného sboru:   

  starosta   Chytka Tomáš
  místostarosta    Marek Ludvík 
  náčelník   Stráník Josef
  podnáčelník  Zedníček Čeněk
  jednatel   Sedlák Antonín ml.
  sdělovatel  Klusák František ml.
  pokladník  Sedlák Augustin
  zbrojař   Hort rudolf
  samaritán  Votoupal František
  náhradníci  Holík František
     Pavlíček rudolf 
1935 – V tomto katastrofálně suchém roce se konaly obecní volby (viz tab. v minulém 

čísle) a dne 18. srpna byl znovu postaven a posvěcen dřevěný kříž na horním konci vesnice, 
pocházející z roku 1881.

1936 – Byl úplně vyměněn „lesní personál“ z okolních mysliven a hájoven patřících  
k Jindřichovu: Na „1. hájenku“ byl dosazen Josef Horníček a to po Janu Jurkovi, který zde 
působil 30 roků, na „koškovskou myslivnu“ František Švéda po taktéž dlouhodobě sloužícím 
Josefu Eschovi a na „hájovně“ nahradil rudolfa Pavlíčka nejprve Eduard Nováček, kterého 
za dva roky vystřídal Jan Báňa. 

1945 – Dne 9. května, ve tři čtvrtě na devět ráno, se v Jindřichově objevily první tanky 
osvobozující rudé armády a to podle kronikáře zabránilo možnému násilí ze strany chao-
ticky ustupujících německých vojsk.

1946 – Ve volbách do Národního shromáždění kandidovaly 4 strany a získaly tyto počty hlasů:
  lidovci     60 
  komunisté   45
  národní socialisté   16
  sociální demokraté  3 
1948 – Další volby do Národního shromáždění se konaly v nových společensko-

politických poměrech. Pro jedinou kandidátní listinu „Národní fronty“ bylo ode-
vzdáno všech 107 vydaných volebních lístků a obec Jindřichov byla jmenována „Vlas-
teneckou obcí“.
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1949 – Byl znovu obnoven horní - tzv. „malý“ 
rybník, MNV zakoupil hasičům novou motorovou 
stříkačku, v říjnu byla s porozuměním p. Fran-
tiška Klusáka zřízena v jeho domě č. 12 „veřejná 
telefonní stanice“ a byl instalován místní rozhlas  
s linkou do Jestřabí. 

1950 – V červnu byl vyčištěn a poté zpevněn 
novou kamennou hrází „dolní“ rybník. Obec 
zorganizovala společné žně, začaly 7. července  
a pracovalo se v šesti skupinách. Následující 
výmlat „přímo z pole“ probíhal také společně –  
v pěti skupinách na pěti mlátičkách. 

1952 – Při MNV byl ustanoven „Sbor žen“, jeho 
předsedkyní byla zvolena Františka Cabejšková.

1953 – V březnu začala „...technická úprava 
zemědělské půdy a byly stanoveny hranice mezi 
Velkou Bíteší a obcí Pucov“. 

1954 – Proběhla změna v obsazení dnes již těžko představitelné funkce obecního sluhy. 
Ustanovena byla paní A. H., která musela na příkaz předsedy MNV roznášet zprávy nejen 
po domech v Jindřichově a v Jestřabí, ale i po samotách náležejících k obci. V zimě musela 
před schůzemi zatápět v kanceláři MNV, poklízet v ní a nejméně 1x měsíčně umýt pod-
lahu. V červenci rozhodla rada MNV o zboření místní pastoušky. Její obyvatelé Jan Žák 
a Anežka Kobzová se odstěhovali do Brna. Žák byl vlastenec – zasadil „Na Výhoně“ lípu 
svobody, nacvičoval divadelní hry a maloval kulisy. 

1956 – Byla opravena cesta na „Skřivánčí“ a dokončen rodinný domek r. Pavlíčka ml.
1957 – Za účasti 14 občanů a 2 zástupců ONV z V. Bíteše bylo dne 20. března v kanceláři 

MNV na ustavující schůzi oficiálně založeno JZD (Jednotné zemědělské družstvo) Jindřichov.
Do jednotlivých funci v jeho představenstvu byli zvoleni:
  předseda  Sedlák Antonín

  zootechnik  Chyba Jan (Jestř.)
  pokladník  Klusák František
  člen   Cabejšek Ludvík
  předseda rK  Zedníček Čeněk 
  členka rK  Janoušková Bož.
Členové nového JZD schválili žádosti o poskytnutí úvěrů od Investiční banky: 10 000,- Kčs 

na nákup nejnutnějších zemědělských strojů a 570 000,- Kčs na stavbu kravína. Chatě na 
„Suché louce“ patřící mysliveckému spolku „Vojles“ přidělila rada MNV popisné číslo 29.

1959 – V lednu nastoupil do funkce nový lesník František Šmíd. V únoru se konaly volby 
nového představenstva JZD. Zvoleni byli: Batelka František - předseda, Karásek František 
(Jestřabí) – agronom, Chytka Tomáš – zootechnik, Chytka Vladimír – pokladník, Borůvka Jaro-
slav (Jestřabí) – účetní, Večeřa Josef (Jestřabí) - skladník, Sedlák Augustin a Chyba Jan (Jestřabí) 
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– členové. Předsedou revizní komise 
byl zvolen Stráník Josef a jejími 
členy Svoboda František a Svoboda 
Blahoslav, oba z Jestřabí. Do JZD 
vstoupili téměř všichni zbývající 
rolníci z Jindřichova a Jestřabí.

Pozn. autora: Pokládám za 
důležité a objektivní uvést na 
tomto místě výstižná slova kro-
nikáře, tak jak on  tyto historické 
události prožíval a své pocity  
v reálném čase zaznamenal:

„Nebylo však jednoduché získat všechny rolníky pro společné hospodaření. Byli zvyklí hospo-
dařit na pozemcích, které se dědily z pokolení na pokolení, mnohdy zakoupených za poslední 
peníze nebo na dluh. Považovali za samozřejmou povinnost, že i oni musí hospodářství předat 
svým nástupcům. Teď se toho měli najednou zříci ve prospěch všech. Připadalo jim, že by se 
dopustili křivdy jak na svých rodičích, kteří jim hospodářství svěřili do opatrování, tak i na 
svých potomcích, kterým je zase jednou měli předat. Ne každý se s tím dokázal stejně vypořá-
dat. Nakonec vstoupili do JZD a dnes v něm pracují stejně poctivě jako kdysi na vlastním“.

Členská schůze JZD rozhodla o vyřazení koní ze stavu. (1 kůň od Augustina Sedláka  
a 1 kůň od Františka Holíka). Tato na první pohled bezvýznamná událost však představuje 
obrovský historický předěl, kterého byla naše generace svědkem. Kůň, který po dlouhá tisí-
ciletí věrně sloužil člověku na polích i na bojištích, byl definitivně nahrazen mechanizací.

Na podzim byl opraven místní rozhlas. Léto i začátek podzimu byly velice suché – 63 dnů 
nespadla ani kapka. Slabě pršet začalo až 22. října. První sníh napadl 8. listopadu. 

V září propukla ve velké části bítešského okresu epidemie slintavky. V rámci vyhlášené            
karantény bylo zakázáno pořádání tanečních zábav i jiných kulturních a společenských 
akcí. Po necelém měsíci byla karanténa odvolána. 

1960 – Z hlediska územního a státoprávního uspořádání to byl rok plný his-
torických změn. Původních 19 krajů, na které byla ČSr rozdělena, bylo sníženo na  
10 (5 v Čechách, 2 na Moravě a 3 na Slovensku). Vznikla nová ústava a název státu byl 
změněn na ČSSr. Bylo zrušeno mnoho okresů - z toho v našem okolí: Velká Bíteš, Velké 
Meziříčí, Tišnov a rosice. Obec Jindřichov, ležící na rozhraní tří nově vzniklých okresů, 
mohla být zařazena do kteréhokoliv z nich. Původně byla navržena do třebíčského 
okresu, potom do okresu Brno – venkov. S ohledem na tradiční spádovost požadovalo 
vedení obce stejné zařazení jako město Velká Bíteš. Zpočátku byla žádost zamítnuta  
s odůvodněním, že rozšiřování žďárského okresu směrem na jih je nežádoucí. Opě-
tovné žádosti však bylo vyhověno a Jindřichov byl spolu s Velkou Bíteší začleněn do 
okresu Žďár nad Sázavou.

pokračování příště
Alois Koukola
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OSTATNÍ

V TOMHLE POČASÍ…

Podzimní dny jsou většinou uplakané a nevlídné a člověk z toho má náladu stejně nevlíd-
nou, proto každé zpestření a ozvláštnění těchto dnů je vítáno.

My jsme se s klienty Domu s pečovatelskou službou rozhodli, že si tento čas mezi létem 
a Vánocemi zpříjemníme, a to vzděláváním! Dětem by se náš nápad zřejmě moc nelíbil, ale 
my starší už víme, že člověk se učí celý život a v současnosti je příjem nových informací 
jednou z nejdůležitějších životních činností.

rozhodli jsme se začít oborem – nám možná nejvzdálenějším, a o to více důležitým 
– informační technikou. Když řeknete v Bíteši „počítače a mobilní telefony“, většině z nás 
se asi vybaví firma pana Mazánka, na kterou jsme se samozřejmě obrátili i my, aby nám 
pomohla s prvními krůčky v této oblasti.

Beseda byla velmi zajímavá. Přes první informace o počítačových sálech, které si mnozí  
z nás, na rozdíl od mladého školitele, ještě pamatovali, jsme se dostali až k současným note-
bookům, tabletům a chytrým telefonům. Náš lektor, pan Martin, odborně a hlavně trpě-
livě a srozumitelně vysvětloval všechna ta „stahování, chatování a antiviry“. Nakonec byla  
i velká spousta zcela konkrétních dotazů.

Další dopoledne nás navštívil velitel stanice Hasičského záchranného sboru ve Velké 
Bíteši. Začátkem října proběhlo na DPS taktické cvičení, a protože po této akci vzniklo 
hodně dotazů k dané situaci – obrátili jsme se opět na osoby nejpovolanější – místní hasiče. 
Podporučík Miroslav Volf laskavě souhlasil s krátkou návštěvou. Povídali jsme si o případné 
evakuaci a vůbec o tom, jak se má člověk chovat v případě mimořádné události. V tomto 
případě je situace o to horší, že naše únikové schopnosti jsou minimální. V druhé části 

besedy jsme se seznámili se signa-
lizační a zabezpečovací technikou, 
která je v našem domě také velmi 
důležitá. I tato beseda byla velmi zají-
mavá, poněvadž tady šlo, jak se říká 
„…o život“.

Nevím, co měl klasik tak úplně 
na mysli, když pravil: „V tomhle 
počasí se dají dělat jen dvě věci  
a já šachy hrát neumím.“ Šachy jsou 
zajímavá hra, která povzbuzuje tělo, 
ale hlavně ducha, my jsme však s kli-
enty přišli na to, že ducha můžeme 
povzbudit i příjemným posezením. 
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Posezením s odborníky, kteří jsou ochotni se nám věnovat a o zrnka svých vědomostí a zku-
šeností se s námi podělit, kteří svým přístupem rozpouští tu meteorologickou nevlídnost  
a chlad a mění ji na vstřícnost a dobré vztahy mezi generacemi. Děkujeme.

Lenka Cyprisová, DPS Velká Bíteš

NOVÁ KNIHA: VELKÁ BÍTEŠ (POŠTA A POHLEDNICE)

Brzy po Novém roce 1786 
obdržel purkmistr Ignác Mrá-
zek dotazník. Jakožto představi-
tel města měl zhodnotit nového 
poštmistra, který před osmi 
měsíci zřídil v prostorách rad-
nice poštovní úřad. Co o něm 
vlastně věděl? Že se jmenuje 
Josef František Svoboda, že je 
57 let stár, ženatý, že má stu-
dia, že je dobře zběhlý v zem-
ských jazycích, totiž němčině  
a češtině, že má zkušenosti 
z Čech, rakous, Moravy  
a Slezska, že vlastní nemo-
vitosti. Jeho pracovní horli-
vost označil za střední, vztah 
k okolí za nevrlý. Na otázku po jeho kancelářských schopnostech jej nenapadla lepší 
odpověď, než latinské slovo „Agricultur“ (zemědělství). Jeho život označil za spořádaný  
a poctivý, v souladu se zbožným a křesťanským životem. 

Vést poštovní úřad nebývalo jednoduché ani tehdy, ani později, kdy již úřad nebyl dědič-
ným. O jednom poštmistrovském omezení se zmínil i Leopold Seka 19. února 1918 Ottu 
Krčovi. Na pohlednici jej zpravoval: „Včera jsme byli pozvaní ke Kryslům na zabíječku: pan 
notář, pan poštmistr, Vorel, Babák, Laďa Jelínek a já. Čtvrtku brněnského piva jsme vypili, 
bylo jedenáct hodin, pak jsme museli skrz poštmistra domů, poněvadž on musí poštu pře-
vzít, tedy nám na víno nedošlo, a to byla ta chyba. Z piva není žádná nálada, a tak jsme šli 
bez opice zase domů, zima, mrzlo až to křapělo a měsíček svítil.“

Tyto a mnohé další psané i obrazové informace přináší nová kniha. Její název zní Velká 
Bíteš (pošta a pohlednice). Je dílem trojice autorů Josefa Havelky, Jiřího Pavlíka a Jana Zduby, 
za vydatného přispění Jiřího Jeřábka, který dal knize celkovou podobu a připravil pro tisk. 
Tvoří ji tři části:

1. Historie pošty ve Velké Bíteši (1784–2012) – Josef Havelka pojednává o významné 
kapitole velkobítešských dějin, totiž o vzniku a pozvolné ztrátě výjimečnosti zdejší 

Obálka nové knihy. 
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pošty zahušťováním poštovní sítě. Navrch přidává ukázky vývoje zdejšího poštovního 
razítka.

2. Místopisné pohlednice Velké Bíteše tzv. malého formátu (1898–1958) – Jiří Pavlík 
představuje rozsáhlý výběr místopisných pohlednic, které vydávali převážně zdejší živnost-
níci. Ve své většině se vlastně jedná o rozmnožené dobové fotografie. Tyto pohlednice při-
nášejí vhled do našeho města první poloviny 20. století.

3. Originální pohlednice vytvořené architektem Leopoldem Sekou (1915–1920) 
– Jan Zduba zpracoval muzejní sbírku pohlednic, ve kterých Leopold Seka zhodnotil v prů-
běhu pěti let svou dlouholetou budapešťskou kariéru architektonického kreslíře. Satirickou 
formou v nich zpravoval své bítešské přátele na válečné frontě o dění doma ve Velké Bíteši.

Kniha obsahuje na 168 stranách téměř 300 převážně barevných vyobrazení. Vydavatelem 
se stala firma Marie Zdubová, která plánuje její představení ještě v předvánočním čase.

redakce

FEROMONY – CHEMICKÉ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE VČEL

Feromony jsou chemické látky, které slouží u hmyzu k dorozumívání. Nejedná se o hor-
mony, neboť ty vznikají ve žlázách s vnitřní sekrecí a působí v organismu téhož jedince, 
který je vytvořil. Feromony sice vznikají rovněž ve žlázách hmyzu, ale jedinec, který je 
vytvořil, je vylučuje mimo tělo jako těkavou nebo tekutou látku a ostatní jedinci stejného 
druhu je svými smysly přijímají a reagují na ně svým chování.

Včelí feromony rozdělujeme z hlediska účinku na několik skupin.
1. Pohlavní feromony – tvoří je včelí matky, trubci i dělnice. Včelí matka tvoří  
 v kusadlových žlázách feromon – mateří látku, která má na včelstvo mnohostranný  
 účinek. Tento feromon působí na soudržnost včelstva a potlačuje rozvoj vaječníků  
 u dělnic, neboť každá dělnice je samičkou, která při ztrátě matky může začít klást vajíčka.  
 Bohužel ale  tyto kladoucí dělnice, nazývané trubčice, mohou klást jen neoplozená  
 vajíčka, z kterých se líhnou jen trubci a včelstvo v takovém případě směřuje do záhuby.  
 Pohlavní feromon matky působí i na trubce – vábí říjné trubce do úlu i na trubčí  
 shromaždiště a trubci ho cítí na velkou vzdálenost. Podobný pohlavní hormon mají  
 i trubci, kterým naopak vábí říjné matky na trubčí shromaždiště.
2. Poplašné feromony – vzrušují včelí společenstvo a vyvolávají jeho agresívnost  
 a hromadnou útočnost. Tyto feromony se tvoří ve zvláštních žlázách nebo tkáních  
 v okolí žihadla a v kusadlových žlázách dělnic.  Tímto způsobem včely kolektivně chrání  
 svoje společenství.
3. Značkovací feromony – používají je především včely létavky pro označování nalezeného  
 zdroje snůšky a tvoří ho ve vonné žláze. Feromonem si včely označují i česno úlu, jednak  
 aby nebloudily, jednak aby snadno nalezly vchod. Značkovací feromony tvoří i matka  
 a patně ho mimo jiné využívá při kladení vajíček na plástech.
4. Shromažďovací feromony – mají vliv na soudržnost celého včelstva. Nejznámější  



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com 31 

 shromažďovací feromon vylučuje matka, cítí ho včely při rojení a vábí je k vytvoření  
 charakteristického rojového hroznu. Shromažďovacích feromonů je několik a všechny  
 působí na vznik dělby práce a kolektivní spolupráci ve včelstvu. 
5. Povrchové feromony – jsou to vonné látky, vázané na povrchovou voskovou vrstvičku  
 včelího těla. Nejsou příliš těkavé a včely je cítí na krátkou vzdálenost nebo jen při dotyku  
 tykadly. Nejznámější tímto feromonem je specifická vůně každého včelstva, podle které  
 se poznávají dělnice i matka. 
6. Feromony včelího plodu – je vylučován vyvíjejícím se včelím plodem. Působí na  
 soudržnost včelstva, na dělbu práce, na chování včel a stimulují létavky k přínosu pylu  
 a nektaru do úlu.

Uvedené poznatky o feromonech jistě nejsou úplné. Předpokládá se, že mohou být obje-
veny ještě další specifické feromony včel. Prozatím o jejich chemické podstatě i o účincích 
v komunikaci včel víme velmi málo.

Uplynulý včelařský rok  včelám a včelařům mnoho radosti neudělal. Jarní snůška kvě-
tových medů byla negativně ovlivněna především dlouhodobým suchem  - květy vylučo-
valy málo nektaru a doba kvetení především u řepky se téměř o 14. dnů zkrátila. Akátové 
porosty byly z velké části poškozeny jarními mrazy. V lesích zase bylo velice málo pro-
ducentů medovice, a tak ve většině lokalit se včelaři žádné lesní snůšky medů nedočkali.  
Z celorepublikového hlediska tak letošní rok byl jeden z nejhorších za uplynulá desetiletí. 
Z těchto důvodů cena medu roste a českého medu je na trhu nedostatek. Většina včelařů již 
med mezi své zákazníky rozprodala.  

Tak jako každý rok připravuje Základní organizace Českého svazu včelařů Velká Bíteš již 
tradiční včelařskou výstavu, která se bude konat ve Velké Bíteši v prostorách Klubu kultury, 
Masarykovo nám. 5., a to od středy 5. 12. do úterý 11. 12. 2012 vždy od 9 do 17 hodin. Pro 
praktické včelaře chceme předvést opět některé moderní včelařské pomůcky, letos napří-
klad elektronickou včelařskou váhu s dálkovým přenosem dat a rovněž budeme prezento-
vat naučný a dokumentární film na CD o včelaření a včelařích na Bítešsku, který vytvořili  
v minulém roce dva naši členi př. Matějka a př. Janeček. Samozřejmě nebude chybět tra-
diční exponát - včely v proskleném úlu. Z naší prodejní nabídky je trvale vysoký zájem  
o medové pečivo, medovinu v několika druzích, svíčky z včelího vosku, výrobky z včelích 
produktů a oblíbené 15˚ medové pivo. Nabídka medů bude letos asi skromnější, ale snad  
v dostatečném množství. 

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

Ing. Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš

Z ČINNOSTI SVAZU DIABETIKŮ VELKÁ BÍTEŠ V ROCE 2012 
A PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Úkolem organizace Svazu diabetiků je pomáhat občanům postižených nemocí diabetes 
mellitus všeobecně známou pod názvem cukrovka. Naši členi jsou seznamováni s novými 
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metodami léčení této choroby formou odborných přednášek a besed, rekondičních pobytů, 
kulturních a jiných akcí.

Protože v tomto článku nelze všechny akce prezentovat, uvádím jen ty nejdůležitější  
z roku 2012.

V lednu na výroční schůzi s námi besedoval místostarosta Velké Bíteše Ing. Tomáš 
Kučera, který nás seznámil se situací na radnici a ve městě. Dále jsme vyslechli přednášku 
zástupce firmy Acefil pana Maria ramika o sladidlech pro diabetiky se zaměřením na sla-
didlo Stevia.

V měsíci březnu se konala beseda s fyzioterapeutkou Alžbětou Belejovou. Na této besedě 
nás seznámila s různými fyzioterapeutickými technikami, použitím ultrazvuku, laseru  
a masáží. Dále nám poradila, jak se provádí rehabilitační cvičení při bolestech zad a kloubů, 
bolestech po úraze a jaká je správná poloha při cvičení.

Koncem května a začátkem června jsme absolvovali rekondiční pobyt v hotelu Junior 
v Poděbradech. Těžiště rekondičních pobytů spočívá především v edukaci, tj. získávání 
znalostí o své nemoci a komplikacích, zvládání neobvyklých situací, sebekontrole a úpravě 
léčebného režimu. Pacient zde získá informace o léčbě diabetu, o vzájemných vztazích 
fyzického pohybu, diety a léčby. Součástí rekondičního pobytu je měření tlaku krve a gly-
kemie, turistické pochody přiměřené věku a kulturní vyžití.

Velkým přínosem pro zdraví našich členů byla akce o dietním stravování diabetiků  
s praktickou ukázkou a ochutnávkou dietních jídel a moučníků, kterou pro nás připravili 
učitelé SOŠ Jana Tiraye Bc. Pecinová  a Bc. Kratochvíl se svými žáky.

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

Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří podporují naši činnost: Městský úřad 
Velká Bíteš, První brněnská strojírna Velká Bíteš, Obecní úřad Osová Bítýška, Obecní úřad 
Krokočín, Lékárna U Tří sloupů, Jeřábkova pekárna, Mangold s.r.o. Potraviny Janda, Pen-
zion U raušů, Bytový textil réman Jiří, TurboCar Fiker, Slovnaft Štefek, Drogerie Dana 
ráčková, Květiny Bohumila Drlíčková, SportBar Klima.

Mgr. Pavlištík Josef, předseda ÚO SD Velká Bíteš

PROTOKOL O SLEDOVÁNÍ Z VÍKENDOVKY V ZASTÁVCE  
U BRNA

Druhý říjnový víkend přinesl spoustu sluníčka a zábavy. Téměř 30 dětí z velko-
bítešska se mohlo těšit z pestrého programu víkendovky, kterou připravil kolektiv 
táborníků LT Prosatín. A co se tam všechno dělo? To si můžete přečíst v protokolu  
o sledování.

OBJEKT SLEDOVÁNÍ: LT Prosatín
MÍSTO SLEDOVÁNÍ: Zastávka u Brna

32



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

Pátek 19. 10. 2012
13:15
Sledovaná skupina se pomalu 
shromažďuje před budovou ZŠ 
Velká Bíteš. Nalézá se zde 27 dětí 
a 8 dospělých.
14:00
Skupina opouští shromaždiště 
a přesouvá se dopravními pro-
středky na, pro mě doposud, 
neznámé místo. Vydávám se za nimi.
14:30
Zřejmě jsme na místě. Sledovaní vcházejí do DDM v Zastávce u Brna. Dovnitř je následovat 
nemůžu, dění sleduji zpovzdálí.
22:03
Zbytek odpoledne skupina strávila na místním hřišti, kde se společně bavili. Zásadní 
zlom přišel v 21:15, kdy se před okny objektu ozval výstřel. Pachatelé prchají. Na místě 
zůstává jedno mrtvé tělo. Po chvíli přijíždí speciální policejní jednotka, která prozkou-
mává okolí a zajišťuje důkazy okolo mrtvého. Sledovaná skupina se poté ukládá ke 
spánku. 

Sobota 20. 10. 2012
8:00
Všichni se probouzejí a společně vybíhají na rozcvičku. Při návratu nalézá náhodně jeden ze 
sledovaných koženou aktovku. Skupina ji bere s sebou. Přes okna vidím dav shromážděný 
u stolu, informace v ní jsou zřejmě důležité. 
14:00
Po obědě skupina opouští ubytovnu a míří směrem k lesu. Čas od času se zastavují a kont-
rolují svoji pozici na mapě. 
14:30
Něco objevili, ale nevidím co, bylo to schované pod zemí ve staré bedně. Po jejich odchodu 
jsem našel pouze známky po kopání.
18:00
Skupina byla znovu na cestě, tentokrát šli na vzdálenější místo, kde společně prozkoumali 
nenápadnou skalku. Zapisovali si poznámky do bloků a vypadalo to, že místo ověřovali 
podle nějaké fotografie. Na skále nacházím ornament neznámého původu.
20:00
Pokusil jsem se dostat do budovy, blíž k informacím. Byl jsem však zpozorován a musel 
jsem se vzdálit. 
21:30
Po večeři sledovaní ještě jednou vyrazili mimo ubytovnu. Měl jsem pocit, že o mně 
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vědí, často kontrolovali světly baterek prostor kolem sebe. Zastavil jsem se u krmelce 
blízko vrcholu kopce Habřina a skupinu pozoroval. Místo opět porovnávali s nějakou 
fotografií. Díky ní určili místo, kde začali kopat. Z vykopané díry vytáhli starou truhlu 
a já zahlédl její obsah. Neuvěřitelné! Jedná se nejspíš o návlek na ruku, vyrobený ze 
stříbra. Na místě uzpůsobeném pro dlaň je nějaký druh drahokamu. Je to ten artefakt, 
po kterém pátráme. Pronásledoval jsem skupinu zpět na ubytovnu. Byla tma, ale mys-
lím, že jim někdo nechal u vchodových dveří zprávu v obálce. Její obsah se mi zajistit 
nepodařilo. 
22:00
Přes okna jsem mohl vidět, jak sledovaní zpívali za doprovodu kytar. Zanedlouho se uložili 
ke spánku.

Neděle 20. 10. 2012
14:30
ráno proběhla rozcvička a poté se sledovaní zdržovali v ubytovně. Určitě se dozvěděli více 
informací, ale bohužel nevím jakých (pozn.: příště použít odposlouchávací zařízení). 
15:00
Sledované osoby opustily ubytovnu. 
15:30
Sledovaní dorazili do místa svého bydliště. Vytipoval jsem si některé z lokality V.B., které 
budu i nadále sledovat...

Zdeněk Vlček

TVOŘIVÝ JARMARK

Na netradičně strávenou sobotu vás zve „Jarmark Handmade výrobků“, který se uskuteční 
9. února 2013 ve výstavním sále Klubu kultury a potrvá celý den. V plánu jsou dvě worksho-
pové dílny a prodej ručně vyrobených doplňků, a to jak do bytu, tak i pro oživení vašich šat-
níků. Jelikož jde o akci, která proběhne několik dnů před svátkem zamilovaných, srdečně zvu 
i pány, kteří chtějí svou drahou polovičku potěšit nějakým originálním dárkem!

Pro nově vznikající kulturní událost chci tímto oslovit všechny tvůrce handmade výrobků, 
kteří mají chuť se podílet na akci, kde si budou moci nejen přivydělat, ale také poznat lidi se 
stejným zájmem a přiučit se novým tvůrčím technikám.

Zájemci se mohou přihlásit a dozvědět se více na emailu: jarmark.handmade@seznam.cz
Tak tedy v únoru na viděnou!

Kateřina Božková

POZOR NA PODOMNÍ PRODEJCE, NEJEN PŘED VÁNOCEMI
 
Každý z nás jistě zažil situaci, kdy se za dveřmi domu či bytu objevil podomní prodejce, 

nabízející nejrůznější produkty od A až do Z, nebo objevil ve schránce pozvánku na nějakou 
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tzv. předváděcí akci.  S neuvěřitelnou drzostí a vynalézavostí těchto prodejců jsme se setkali 
již před několika lety, kdy nám byly předváděny hrnce všech tvarů a velikostí, deky, kosmetika 
apod. V současnosti již nezůstávají u nabízení domácích spotřebičů a drogerie, ale postupně 
přešli přes tarify na mobilní operátory až k nabízení smluv na odběr elektřiny a plynu. 

Svým podbízivým chováním se zaměřují převážně na seniory, ale nejen na ně a jsou často 
velmi dobrými manipulátory. Proto bychom se všichni měli mít na pozoru před unáhleným 
podepisováním jakýchkoli smluv na odběr zboží či služeb. Ty nejsou vždy výhodné, ba nao-
pak, a často navíc obsahují závazky, které prodejce zamlčí. Ať už se jedná o nutnost odebírat 
služby dlouhodobě, skryté poplatky či rozhodčí doložky, jež zkomplikují možnost domoci 
se svých práv u soudu apod. 

Mezi zásady, kterých bychom se měli držet, abychom předešli těmto nepříjemným 
situacím, patří zejména:

- Nepouštět neznámé lidi k sobě do bytu či domu.
- Nebát se nevyžádané služby odmítnout, vždyť na to máme právo.
- Nic nepodepisovat hned, i kdyby tvrdili cokoli, ale před podepsáním jakékoli 

 smlouvy si smlouvu vyžádat k podrobnému prostudování a vzít si čas na  
 rozmyšlenou.

- Pokud už něco podepíšeme a nejsme si jisti, zda to bylo správně, poraďme se  
 s někým zkušenějším, od tohoto typu smluv je totiž většinou možné do 14 dnů  
 odstoupit.

- V případě podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku hned informovat  
 policii.
 Nebuďme hloupí a nenechme se hned tak napálit!

Aleš Koubek

SPORT

5. ROČNÍK PODZIMNÍHO TURNAJE VE VOLEJBALE 
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

V sobotu 10. 11. 2012 se v hale TJ Spartak a v tělocvičně na ZŠ konal 5. ročník podzim-
ního turnaje ve volejbale smíšených mixů. Tři družstva z Bíteše a okolí doplnili již pravi-
delní účastníci ze Slavkova u Brna, z Bystřice a Brna. Limit maximálně 10-ti družstev byl 
vážně ohrožen, neboť informace o našich turnajích pronikly po webu i na stránky AVL  
a tak se nám hlásila ligová družstva z Brna, ale také až z Liberce. Tyto jsme museli odmít-
nout. Přesto v sobotu ráno dorazilo jen 9 družstev, hráči SK Písečné nedojeli a ani se z tur-
naje neomluvili, čímž nám zkomplikovali určení pořadí družstev na 5. – 9. místě. 

Turnaj zahájil starosta Velké Bíteše, pan Ing. Milan Vlček, a popřál hráčům zdar ve 
hře. Následně byla družstva rozlosována do dvou skupin, kde se utkala systémem každý  
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s každým na 2 sety do 25. roli favorita ve skupině A (hala TJ Spartak) potvrdili hráči 
družstva Tuhý&Kořínek ze Slavkova u Brna, ačkoliv měli tentokráte více než zdatné sou-
peře v novém družstvu Orel KP Brno. Ve druhé skupině tuto roli suverénně zastali Smajlíci 
z Bystřice, obhájci vítězství z předchozích ročníků. 

První dva týmy z jednotlivých skupin se v pozdním odpoledni utkali o třetí a první 
místo. V boji o třetí místo byli úspěšnější Orli KP, čtvrtí skončili Křeni, obě družstva  
z Brna. V napínavém a vyrovnaném finále, kde byl k vidění krásný volejbal zkušených 
družstev, které se již dobře znají, zvítězili opět Smajlíci z Bystřice, Tuhý&Kořínek obsa-
dili druhé místo. Pořadí na dalších místech bylo následující: 5. místo Pyjonýři, dále pak 
naše družstva v pořadí Frantíkovci, Tullamore a Prosatín. Čestné poslední místo získalo 
družstvo Včera nic ze Slavkova.

Všechna družstva byla odměněna věc-
nými i sladkými cenami od našich spon-
zorů, které předal osobně pan starosta Ing. 
Vlček. Za sebe bych ještě rád poděkoval 
nejen účastníkům za sportovní zážitky, 
ale také řediteli ZŠ Velká Bíteš, panu 
Mgr. Strašákovi, za poskytnutí tělocvičny,  
a paní Holíkové za pomoc při organizaci  
a zabezpečení akce samotné. Sponzoři tur-
naje: Cafe Jana, Labara, Květiny Drlíčková, 
Jeřábkova pekárna, NEŠPŮrEK s.r.o., PBS 
a.s., Potraviny Janda, restaurace U raušů, 
restaurace Na 103 a Sportbar Klíma. Všem 
děkujeme a prosíme o podporu i v dalších 
akcích.

36

Nástup soutěžních družstev. Foto: Petr Světlík

Vítězné družstvo turnaje Smajlíci. Foto: Petr Světlík



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

A co nás čeká dál? Máme pozvánku na turnaj v Zastávce, který se koná 1. 12. 2012 a pak 
na 8. 12. do Brna na Mikulášský turnaj mixů. Příští rok turnajovou sezónu zahájíme 6. roč-
níkem turnaje ve volejbale smíšených družstev o putovní pohár TJ Spartak. Takže sportu 
zdar a volejbalu zvlášť.

Za TJ Spartak Petr Světlík

GYMNASTKY OPĚT VYBOJOVALY MEDAILE

Tentokrát si medaile přivezly z rakouska, kde se konaly 
mezinárodní závody v moderní gymnastice v podiových 
skladbách. 10. listopadu odjely děvčata z oddílu moderní 
gymnastiky Adéla Antošová, Michaela Dolíhalová a Sára 
Pivovarčíková do Vídně, kde vybojovaly bronzové medaile. 
Tělovýchovná jednota Spartak děkuje za dobrou reprezen-
taci naší tělovýchovné jednoty jak cvičenkám, tak trenérkám 
Jiřině Langové a Míše Křenkové (trenérka MG Třebíč).

za TJ Spartak Hana Holíková

TURNAJ V MARIÁŠI

V sobotu 10. listopadu 2012 odstartoval v kulturním domě ve Velké Bíteši již druhý seriál 
čtrnáctého ročníku turnajů v Mariáši ve třech o přeborníka kraje Vysočina a Brněnska. 
Sešlo se 99 mariášníků včetně čtyř žen. Za zmínku stojí fakt, že se na prvním místě umís-
tila  Žáková Marie z Dobšic, dále pak druhé místo Franc Petr z Náramče na Třebíčsku  
a třetí pozici po neskutečném boji doslova „urval“  Miroslav Janík z Velké Bíteše. Občerst-
vení zajišťovala městská restaurace Naše Bítešská. Turnajů se uskuteční ještě deset, přičemž 
poslední závěrečný proběhne 16. března 2013 opět ve Velké Bíteši, kde bude celkové vyhlá-
šení nejlepšího hráče uplynulé sezóny.

Zdeněk Baláš

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 26/12 KONANÉ DNE 8. ŘÍJNA 2012 

• 2/26/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 25/12 ze dne 24. 9. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 8. 10. 2012
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• 3/26/12/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 21 o velikosti 1+0 v DPS ve Velké Bíteši, 
Družstevní 584 od 1. 11. 2012, nájemné 36,58 Kč/m2/měsíc stanovené dle podmínek přidělené dotace 
na výstavbu bytů ve 3. patře.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM, pečovatelská služba termín: 31. 10. 2012
• 4/26/12/RM – bere na vědomí předložený Organizační řád Základní školy Velká Bíteš, příspěvková 
organizace.
odpovědnost: rada města termín: 8. 10. 2012
• 5/26/12/RM – rozhoduje poskytnout informaci dle žádosti č.j. MÚVB/5875/12.
odpovědnost: tajemnice termín: 15. 10. 2012
• 6/26/12/RM – bere na vědomí informaci společnosti ELEKTrOWIN a.s. o kontrole provedené na 
sběrném dvoře.
odpovědnost: rada města termín: 8. 10. 2012
• 7/26/12/RM – souhlasí s přijetím finančního daru Informačním centrem a Klubem kultury Města 
Velké Bíteše, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/5819/12. 
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31. 10. 2012
• 8/26/12/RM – rozhoduje uzavřít s firmou  ATIKA - LYSÝ, s.r.o. dodatky č. 1 ke smlouvám o dílo, 
jejichž předmět spočívá v prodloužení lhůty výstavby. Jedná se o tyto akce a termíny dokončení:
- Oprava zadní fasády 1. budovy radnice Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš - do 31. 10. 2012
- Opevnění kolem kostela sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš – do 31. 10. 2012
- Oprava domu Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš – do 15. 10. 2012
- Oprava hřbitovní zdi, Velká Bíteš – 2. etapa – do 15. 11. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 10. 2012
• 9/26/12/RM –  souhlasí s prodloužením užívání honitby Velká Bíteš na základě smlouvy o nájmu 
honitby mezi Honebním společenstvem Velká Bíteš a Mysliveckým sdružením Velká Bíteš o.s. na 
období 2013 - 2023. 
odpovědnost: starosta termín: 31. 10. 2012
• 10/26/12/RM – pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu řešení veřejného osvětlení v místní 
části Ludvíkov. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012
• 11/26/12/RM – bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Ludvíkov ze dne 23. 9. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 8. 10. 2012
• 12/26/12/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:
- rozhoduje prodat osobní vozidlo Mitsubishi Pajero, SPZ 3 J8 5749, za cenu dle znaleckého posudku, 
který vypracoval Ing. Pavel Kratochvíla dne 14. 4. 2012,
- volí dle návrhu zastupitelstva města členem dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby 
Velká Bíteš spol. s r.o. zástupce z oboru lesního hospodářství, a to Ing. Tomáše Pelána a Ing. Bohumila 
Hejtmánka.
odpovědnost: jednatel termín: 30. 11. 2012
• 13/26/12/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o prostorovém uspořádání staveb s SVK Žďársko a VAS, a.s. 
týkající se stavby sběrného místa č. 14 na ulici Hybešova ve Velké Bíteši v ochranném pásmu kanalizace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 10. 2012
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• 14/26/12/RM – bere na vědomí zprávu informatika a rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce výpočetní 
techniky s Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí, v předloženém znění.
odpovědnost: informatik termín: 15. 10. 2012
• 15/26/12/RM – schvaluje odpisový plán pro rok 2012 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, 
příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31. 12. 2012
• 16/26/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „III/3791 Velká Bíteš 
– Vlkovská – 2. etapa“ se zhotovitelem M – SILNICE, a.s., IČ: 42196868, kterým se rozšiřuje předmět 
plnění a navyšuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 10. 2012
• 17/26/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Vybudování systému 
sběrných míst ve Velké Bíteši“ se zhotovitelem Ncorp, s.r.o., růžová 144, 595 01 Velká Bíteš,  
IČ: 27721043, kterým se mění předmět a termín plnění a navyšuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 10. 2012
• 18/26/12/RM – revokuje usnesení rady města Velká Bíteš č. 9/23/12/rM ze dne 27. 8. 2012 tak, že 
rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 2+1 v domě č. p. 276 B na ul. U Stadionu ve 
Velké Bíteši od 1. 11. 2012 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. Výše nájemného 
bude činit 55 Kč/m2/ měsíc + stanovená valorizace.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31. 10. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 27/12 KONANÉ DNE 22. ŘÍJNA 2012 

• 2/27/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 26/12 ze dne 8. 10. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 22. 10. 2012
• 3/27/12/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje města Velká Bíteš k 30. 9. 2012. 
odpovědnost: rada města termín: 22. 10. 2012
• 4/27/12/RM – rozhoduje prodloužit užívání bytu a platbu nájemného až do data skutečného vrácení bytu 
v domě Masarykovo náměstí 65 ve Velké Bíteši a současně rM rozhoduje posunout termín předání bytu  
a placení nájemného novým nájemcem tj. společností MIHAL, s.r.o. od data předání revizní zprávy plynu.
odpovědnost: odbor majetkový, ENCOM termín: 30. 11. 2012
• 5/27/12/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2012 dle žádosti Mateřské  školy Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 12. 2012
• 6/27/12/RM – rozhoduje stanovit termín konání akcí „Tradiční bítešské hody“ ve dnech 4. 9. - 11. 
9. 2013, 10. 9. - 17. 9. 2014 a “Bítešská pouť” ve dnech 23. 6. 2013, 22. 6. 2014.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: průběžně
• 7/27/12/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, 
příspěvková organizace o činnosti školy za školní rok 2011-2012. 
odpovědnost: rada města termín: 22. 10. 2012
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• 8/27/12/RM – rozhoduje souhlasit s ukončením nájemní smlouvy nájemkyně bytu č. 6 v domě 
Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš ke dni 30. 11. 2012. Současně rozhoduje odkoupit od nájemkyně 
elektrokotel za zůstatkovou hodnotu tj. max. 14.000 Kč. Podmínkou je předložení daňového dokladu 
o zakoupení kotle a potvrzení autorizovaného servisu, že elektrokotel je v pořádku a je schopen 
bezpečného provozu. 
rM rozhoduje souhlasit s ukončením nájemní smlouvy nájemce bytu č. 4 v domě Návrší 249, Velká 
Bíteš ke dni 30. 11. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový, ENCOM termín: 30. 11. 2012
• 9/27/12/RM – rozhoduje udělit plnou moc JUDr. Kristině Škampové, advokátce advokátní kanceláře 
Pellicova 8a, 602 00 Brno k zastupování v insolvenčním řízení v předloženém znění.
odpovědnost: starosta, místostarosta termín: 31. 10. 2012
• 10/27/12/RM – pověřuje odbor majetkový k převzetí písemností uzavřených případů  
s pravomocným rozhodnutím soudu od advokátky JUDr. Kristiny Škampové, Pellicova 8a, 602 00 
Brno ve věci vymáhání pohledávek města Velká Bíteš a jejich předání advokátovi Mgr. Filipu Lederovi, 
Lidická 57, 602 00 Brno.  
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012
• 11/27/12/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením elektrického sporáku MOrA v bytě č. 308,  
U Stadionu 548, Velká Bíteš a 3 ks plynového kotle  Nectra 24 F-F v bytě č. 3, U Stadionu 283 A,  
v bytě č. 6, U Stadionu 281 B a v bytě č. 2, Masarykovo náměstí 14 z evidence zařizovacích předmětů 
jmenovaných bytů.
odpovědnost: odbor majetkový, ENCOM termín: 30. 11. 2012
• 12/27/12/RM –  doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Čr – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových smlouvu č.j. UZSVM/BZr/3011/2012 –BZrM o bezúplatném převodu nemovitosti, a to 
pozemku parc. č. 544/6 v obci a k. ú. Velká Bíteš z vlastnictví Čr s příslušností hospodařit pro UZSVM 
do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 12. 2012
• 13/27/12/RM – pověřuje odbor majetkový zajištěním odborného posouzení stavu obecních lip 
před kapličkou v Ludvíkově.
odpovědnost: odbor majetkový termín: neprodleně
• 14/27/12/RM – rozhoduje nesouhlasit s uložením podzemního plynového vedení NTL na 
pozemcích města Velká Bíteš parc. č. 1339/12, 1339/13 v k. ú. Velká Bíteš a doporučuje žadateli vedení 
plynové přípojky přes pozemek parc. č. 1339/14 v k. ú. Velká Bíteš.   
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 11. 2012
• 15/27/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1127/4 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše a doporučuje ZM zamítnout žádost E.ON 
Distribuce, a.s. o úplatný převod pozemku parc. č. 849/25 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 
m2 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 11. 2012
• 16/27/12/RM - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
pověřuje jednatele společnosti přípravou návrhu změny skládkování odpadů.
odpovědnost: jednatel termín: 30. 11. 2012
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• 17/27/12/RM – rozhoduje požádat honebního starostu Honebního společenstva Velká Bíteš  
o svolání valné hromady honebního společenstva.
odpovědnost: starosta města termín: 30. 11. 2012
• 18/27/12/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo se společností Vegacom a.s., Novodvorská 
1010/14, 142 01 Praha 4-Lhotka, IČ 25788680, jejímž předmětem je výstavba „Metropolitní sítě města 
Velká Bíteš – II. etapa“.
odpovědnost: informatik termín: 30. 11. 2012
• 19/27/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 275/1 v bytovém 
domě na ul. U Stadionu č. p. 275, Velká Bíteš včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a na pozemku parc. č. 794 v  k. ú. Velká Bíteš ve výši id. 83/1000 s tím, že minimální nabídková 
cena je 750.000 Kč. Dále pověřuje odbor majetkový přípravou podkladového materiálu k prodeji 
ostatních městských bytů v bytovém domě U Stadionu č. p. 275, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 28/12 KONANÉ DNE 5. LISTOPADU 2012 

• 2/28/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 27/12 ze dne 22. 10. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 5. 11. 2012
• 3/28/12/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1. až 10. měsíc roků 2010, 2011a 2012. 
odpovědnost: rada města termín: 5. 11. 2012
• 4/28/12/RM – rozhoduje souhlasit s pokácením stromu na pozemku parc. č. 280 v obci Velká Bíteš, 
v k. ú. Košíkov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 12. 2012
• 5/28/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky parc. č. 3011/11- ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2, parc.č. 3011/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
o výměře 65 m2 a parc.č. 3011/27- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 516 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš z majetku Čr – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem rašínovo 
nábřeží 390/42, 180 00 Praha 2 – Nové Město.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 11. 2012
• 6/28/12/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce na pozemek parc. č. 322/1- ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha o výměře 1115 m2 v k. ú. Velká Bíteš s Mateřskou školou Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací, pracoviště Lánice 300, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 12. 2012
• 7/28/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt do vlastnictví města část pozemku 
parc. č. 3008 /1 – díl „a“ – o výměře 603 m2, díl „l“ – o výměře 26 m2, díl „k“ – o výměře 542 m2, díl 
„n“– o výměře 23 m2 a část pozemku parc.č.3008/1- jako nová parcela parc.č.3008/39 - o výměře 
159 m2 z majetku ŘSD Čr, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, 14505,  
s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí obdarovaný  
a dále rM doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně převést z majetku města Velká Bíteš část pozemku 
parc. č. 528 - díl „d“ – o výměře 1 m2 v k. ú. Velká Bíteš do vlastnictví ŘSD Čr, státní příspěvková 
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organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, 14505, s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN 
hradí obdarovaný.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 11. 2012
• 8/28/12/RM –  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 na 
pozemku parc. č. 940/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k. ú. a obci Velká 
Bíteš a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/20 na pozemku parc. č. 940/5 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou 
cenu 120 Kč/m2 a dále rM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 
1/10 na pozemku parc. č. 940/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k. ú. a obci Velká 
Bíteš a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/20 na pozemku parc. č. 940/5 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou 
cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí v obou případech kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 12. 2012
• 9/28/12/RM –  doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemky v k. ú. Velká Bíteš z majetku 
města Velká Bíteš, a to:
parc. č. 1543 – ostatní plocha, zeleň o výměře 102 m2

parc. č. 1544 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 52 m2

parc. č. 1545 – zahrada o výměře 45 m2 za cenu 500 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s vkladem KS do 
KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 12. 2012
• 10/28/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout převést směnou část pozemku parc. č. 1344/1 – ostatní 
plocha, zeleň o výměře cca 13 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš za pozemek 
parc. č. 1342/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš s tím, 
že náklady spojené s geometrickým rozdělením pozemku parc. č. 1344/1 a vkladem do KN uhradí 
směňující strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 12. 2012
• 11/28/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout převést směnou část pozemku parc. č. 528 – ostatní 
plocha, neplodná půda o výměře cca 27 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš za 
pozemky v k. ú. a obci Velká Bíteš:
- část parc. č. 535 (dle GP č. 1940-41/2012 parcela č. 534/4–díl „e“ - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 29 m2)
- část parc. č. 532 – (dle GP č. 1940-41/2012 parcela č. 534/4–díl „f “ - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 7 m2)
- část parc. č. 536 – (dle GP č. 1940-41/2012 parcela č. 534/4–díl „g“ - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 9 m2)
s tím, že náklady spojené s geometrickým rozdělením pozemku parc. č. 528 a vkladem do KN uhradí 
město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 11. 2012
• 12/28/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku parc. č. 53/2 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře cca 317 m2 v k. ú. Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš do vlastnictví 
Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, Velká 
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Bíteš za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků  
a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 12. 2012
• 13/28/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout převést směnou pozemek parc. č. 1339/13 – zastavěná 
plocha o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš za pozemek parc.  
č. 1337/2 – ostatní plocha jiná plocha o výměře 6 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady spojené 
s vkladem do KN uhradí směňující strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 12. 2012
• 14/28/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku osadním výborů na Mikulášskou 
nadílku ve výši 100 Kč na 1 dítě do 15 let na základě žádosti osadního výboru.   
odpovědnost: odbor finanční termín: 21. 12. 2012
• 15/28/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy TELCONNECT s.r.o., Otakara Ševčíka 
840/10, 636 00 Brno na „Optimalizaci telekomunikací města“ a uzavřít s ní smlouvu o pronájmu 
pobočkového telefonního zařízení s měsíčním nájemným 5.132 Kč bez DPH po dobu 36 měsíců  
a současně uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na provozované telefonní zařízení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 11. 2012
• 16/28/12/RM - rozhoduje souhlasit s vyřazením elektrického sporáku v bytě č. 108, U Stadionu 548, 
Velká Bíteš, z evidence zařizovacích předmětů bytu i nájmu. 
odpovědnost: odbor majetkový, ENCOM termín: 5. 11. 2012
• 17/28/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout nemovitost ve vlastnictví 
města Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 107 v domě Masarykovo náměstí 84 o celkové ploše 24,5 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 11. 2012
• 18/28/12/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním nové světelné reklamy nad provozovnou Vlkovská 
482, Velká Bíteš za účelem hostinské činnosti pana Smolíka. Současně rM pověřuje odbor majetkový 
ke stanovení technických podmínek pro samotnou instalaci reklamy na objekt.  
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012
• 19/28/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na akci „III/3791 Velká Bíteš 
– Vlkovská – 2. etapa“ s mandatářem PrAGOPrOJEKT, a.s., K ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4,  
IČ: 452 72 387, kterým se prodlužuje doba jeho činnosti.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 11. 2012
• 20/28/12/RM – rozhoduje uzavřít s nájemcem p. Ctiborem Velebou, IČ: 12705101, Masarykovo nám. 
67, Velká Bíteš dohodu o ukončení nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v domě Masarykovo 
nám. č. p. 67 ve Velké Bíteši ke dni 31. 12. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012
• 21/28/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů 
Holubí Zhoř na zajištění průběhu Karetního turnaje v mariáši pro kraj Vysočina a kraj Jihomoravský.
odpovědnost: odbor finanční  termín: 31. 12. 2012
• 22/28/12/RM – rozhoduje poskytnout bezplatně Informačnímu centru a Klubu kultury Města 
Velké Bíteše, příspěvková organizace spodní část Masarykova náměstí ve dnech 21. 11. a 5. 12. 2012 
za účelem uspořádání předvánočního jarmarku. 
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 21. 11. 2012
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• 23/28/12/RM – souhlasí s přijetím finančních darů Informačním centrem a Klubem kultury Města 
Velké Bíteše, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/6527/12. 
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 30. 11. 2012
• 24/28/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě SWrp/06/32 se společností VErA, spol. 
s r.o. z důvodu rozšíření informačního systému městského úřadu. 
odpovědnost: informatik termín: 30. 11. 2012
• 25/28/12/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1 o velikosti 1+kk v domě č. p. 
282 na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši od 1. 1. 2013 o jeden rok nájemci s podmínkou, že nájemce bude 
řádně plnit povinnosti, nebude mít dluh na nájemném a nebude požadovat ukončení nájmu v daném 
termínu.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30. 11. 2012
• 26/28/12/RM – revokuje usnesení rady města Velká Bíteš č. 8/23/12/rM ze dne 27.08.2012 tak, že 
rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 o velikosti 1+1 v domě č.p. 84 na Masarykově náměstí 
ve Velké Bíteši od 15.11.2012 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. Výše nájemného 
bude činit 55 Kč/m2/ měsíc + stanovená valorizace. 
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 15. 11. 2012
• 27/28/12/RM – revokuje usnesení rady města Velká Bíteš č. 18/26/12/rM ze dne 08.10.2012 tak, že  
rozhoduje neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 2+1 v domě č.p. 276 B na ul. U Stadionu 
ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 15. 11. 2012
• 28/28/12/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti 3+1 v domě č.p. 84 na 
Masarykově náměstí  ve Velké Bíteši na dobu určitou jednoho roku do 1. 10. 2013.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 15. 11. 2012
• 29/28/12/RM – rozhoduje o zpracování Plánu zimní údržby místních komunikací města Velká 
Bíteš a schvaluje jeho znění.
odpovědnost: jednatel TS termín: 5. 11. 2012
• 30/28/12/RM – rozhoduje  zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést nemovitost ve 
vlastnictví města Velká Bíteš, a to budovu č. p. 157 na pozemku parc. č. 197 v k. ú. a obci Velká Bíteš 
včetně části tohoto pozemku uvedeném v oddělovacím geometrickém plánu s tím, že součástí nabídky 
musí být záměr zájemce, přičemž prvním kriteriem bude společenský přínos využití nemovitosti 
a prokázání udržitelnosti záměru po dobu min. 10 let.  Nejnižší nabídková cena bude stanovena 
znaleckým posudkem. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012
• 31/28/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy SILNIČNÍ PrOJEKT, spol. s r.o., 
Šumavská 31, Brno ze dne 25. 10. 2012 na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
pro stavbu „Velká Bíteš propojení I/37 a II/395“. Současně rM pověřuje starostu města k uzavření 
smlouvy o dílo na tuto akci s firmou SILNIČNÍ PrOJEKT, spol. s r.o., Brno. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2012
• 32/28/12/RM – bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 8/2012 ze dne 29. 10. 2012, 
pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace 
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zpracováním písemné odpovědi kontrolnímu výboru k bodu 1. a 3. zápisu a požaduje osobní účast 
ředitele ICKK na schůzi rady města dne 19. 11. 2012.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 19. 11. 2012
• 33/28/12/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města Velká Bíteš roku 2012 dle rozpočtového opatření 
města č. 10/2012. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 5. 11. 2012

Účetní firma se sídlem ve Velkém Meziříčí (pobočka pro Velkobítešsko) rozšiřuje svoji kli-
entelu. Nenechávejte vše na poslední chvíli! S blížícím se koncem roku nastává i povinnost 
podání daňového přiznání. Neváhejte a kontaktujte nás. Kontakt: 605 522 218 (Gruberová).

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zpravodaj města Velká Bíteš vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše. 
redakce: Masarykovo nám. č. 5, tel.: 566 532 342, e-mail: program@bitessko.com, www. velkabites.cz 

Odpovědná redaktorka: Silvie Kotačková, Grafický návrh: Ondřej Šimeček, Náklad: 2 100 výtisků
registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK Čr E 11280. 
Sazba, osvit, tisk: EUrOTISK s. r. o., Uherský Brod 

Uzávěrka pro leden 2013: 12. prosince 2012. redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč

Všem čtenářům Zpravodaje přejeme krásné  
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí  

a mnoho nejen pracovních úspěchů v roce 2013.
Informační centrum a Klub kultury

PODĚKOVÁNÍ 
 
Dobrý den, 
touto cestou bych chtěla ze srdce poděkovat všem členům Sboru dobrovolných hasičů z Velké 
Bíteše, kteří mi zcela bez váhání a opakovaně v uplynulé době pomohli v nelehké situaci. 
Jejich pomoc, bez které bych se v dané chvíli neobešla, si velice vážím a jsem moc ráda, že i 
v dnešní době jsou mezi námi lidé, kteří dokážou naprosto nesobecky pomoci staršímu 
člověku, který jejich pomoc potřebuje. 
Ještě jednou moc děkuji a přeji jim v životě mnoho štěstí, radosti a spokojenosti. 
   
          Božena Jirglová 
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Mikulášská nadílka a obdarování dětí. 5. prosince v 17.00 v kostele. 
Vánoční jarmark.  Nakupte ručně vyráběné vánoční dárky a přispějte na 

dobrou věc. 16. prosince po bohoslužbách v 8.00 a 9.30. 
Zpovědní den farnosti. Středa 19. prosince od 17.30 do 20.00 
Duchovní obnova, povede P. 

Miloslav Kabrda -  spirituál 
pražského semináře. Pátek 
21. prosince v 18.00 a 
v sobotu 22. prosince v 8.00 

Betlémské světlo bude 
v kostele od pátku 23. 
prosince od 16.00. 

Živý betlém v novém 
kabátě – tentokrát po 
setmění. V neděli 23. prosince v 17.00 u kostela. 

Štědrovečerní bohoslužby - bohoslužba pro rodiny s dětmi 
v 16.00. Půlnoční mše sv. ve 24.00. 

Boží hod vánoční 25. prosince v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svaté. 
Svátek sv. Štěpána 26. prosince v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svaté 

s doprovodem Houslové muziky Bítešanu.  

Žehnání vína na svátek sv. Jana 27. prosince v 8.00 
Památka sv. Silvestra 31. prosince v 17.00 poslední mše svatá v roce, ve 

23.45 adorace v kostele a naše zvony nás o půlnoci vyprovodí do 
nového roku. 

Nový rok - Slavnost Matky Boží 1. ledna v 8.00 a 9.30 slavnostní mše sv. 
Okolo Tří králů po městě chodí koledníci po Tříkrálové sbírce. 

Tříkrálový koncert pěveckého souboru Gaudeamus. 6. ledna 
v 17.00 

 

ADVENT A VÁNOCE 2012 
V kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši 

 

velkabites.farnost.cz 
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k Vašim slavnostním pøíležitostem
Prodej pyrotechnických výrobkù

Sestavený ohòostroj na paletì na jedno zapálení
-snadná manipulace -vyšší bezpeènost
Školení o zacházení s pyrotechnikou
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BYTOVÝ�DŮM “U�STADIONU”

Finanční�partner

stavební
s.r.o.

TŘEBÍČ
Hrotovická�162
průmyslová�zóna
674�01�Třebíč
GSM�602�743�950

S.O.K.�stavební,�s.r.o.
IČ:�255�48�484
web:�bydleni.sok.cz
e-mail:�bytybites@sok.cz

www.bydleni.sok.cz

Ob ané města si při svých procházkách mohli v imnout,
e na okraji centra města na ulici U Stadionu v létě zasvítila
nová zářivá fasáda dal ího dokon eného bloku bytového
domu. V domě nově vzniklo 14 bytových jednotek kategorie
od 1 + KK po 4 + KK. Dům byl zkolaudován v srpnu a
zbývající byty jsou zájemcůmobydlení k dispozici.

č

č

š

ž

š

Bytová�výstavba�ve�Velké�Bíte i�-�je tě nikdy�nebylo�bydlení�tak�dostupnéš š

Spole nost S.O.K. stavební, s.r.o., investor projektu, v sou asné době zahajuje doprodej
zbývajících 3 bytů v blokuB, který byl zkolaudován na sklonku roku 2009.
Aktuální doprodejní nabídka zahrnuje výrazné slevy zbývajících bytů v blokuBa to :

č č

1. domu o velikosti 84,60 m2 byt je dispozi ně velmi pěkně
vyře en s velkou lod ií .
Cena bytu po slevě iní 2,200.000,- K v etněDPH

2. domu o velikosti 84,60 m2 byt má rovně pěknou,
klasickou dispozici s velkou lod ií .
Cena bytu po slevě iní 2,350.000,- K v etněDPH

3. domu o velikosti 85,19 m2 zajímavě ře ený
mezonetový byt .
Cena bytu po slevě iní 1,750.000,- K .

Byt B1 3 + KK v I.NP
sleva z cenybytu - 150.000,-K

Byt B8 3 + KK ve III.NP
sleva z cenybytu - 145.000,-K

Byt B12 3 + KK ve IV.NP
sleva z cenybytu - 234.400,- K

č

č č č

č č č

č č

š ž

ž

ž

š

č

č

č

Dal ím argumentem pro vlastní bydlení
mů e být protiklad v průbě ně se zvy ujícím
nájemném na bydlení. Výdaj za měsí ní
nájemné ji téměř dosahuje vý e splátky
hypotéky na vlastní bydlení. Přitom tento výdaj
za nájemné je nav dy pry , kde to splátku na
hypoté ní úvěr si platím na vlastní byt, se
kterýmpakmohu jakkoliv nakládat.

š

ž ž š

ž š

ž ž

č

č

č

Zajímavostí pro ty, kteří uva ují o vlastnímbydlení,mů e být, e aktuálně byla sní ena diskontní
sazbu na historické minimum rovnající se prakticky nule. Diskontní sazba je úroková míra, za
kterou mohou získat komer ní banky od centrální banky úvěr. Tato skute nost jistě přinese dal í
sní ení dnes ji tak nízkých úroků z hypoté ních úvěrů. Ji dnes lze získat hypotéku i na 2,5%
úrok. Je tě nikdy nebylo financování bydlení tak dostupné.

ž ž ž ž

š

ž ž ž

š

č č

č
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Prodám garáž ve Velké Bíteši, lokalita u drůbežárny.  
Nová elektroinstalace, dřevěná podesta, nové police. Velikost 6x3 m.  
Cena 120 000 Kč, při rychlém jednání možná sleva. Tel.: 737 374 116 
e-mail: bejcek.t@seznam.cz 

        Prodej bytu 2+1 ve Velké Bíteši

lokalita U Stadionu, byt po celkové rekonstrukci 

        

                       
773 500 753        

                         Panelový byt 2+1 s balkonem, 48 m2, po celkové rekonstrukci. 

                                  Nová kuch. linka s vestavnými spotebii vetn myky. 

                                 Zdné jádro, vestavné skín, plovoucí podlahy. 
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*** Hotel Harmonie Zastávka
Vážení hosté, dovolte abychom Vám poděkovali za 
Vaši přízeň v roce 2012 a popřáli Vám
klidné prožití vánočních svátků a také úspěšný vstup 
do nového roku 2013.
Také bychom Vás rádi informovali o změně otevírací 
doby naší restaurace během vánočních
svátků.
24.12.2012 – zavřeno
25.12.2012 – zavřeno
31.12.2012 – zavřeno
26.12.2012 otevřena restaurace včetně kurtů na squash, fitness, bowlingu, sauny a solária.
1.1.2013 otevřeno od 11 hodin také včetně kurtů na squash, fitness, bowlingu, sauny a solária.
Ostatní dny – beze změn

Děkujeme Vám a těšíme se na vaši návštěvu u nás.

Kolektiv hotelu Harmonie
Hotel Harmonie
Zastávka u Brna 664 84
Cukrovarská 1230
www.harmonie-centrum . cz

Každý host na základě předložení tohoto
kuponu obdrží kávu a novoroční dezert

ZDARMA.
Těšíme se na Vaši návštěvu u nás.

Rezervace na tel.: 546 429 374 nebo
info@harmonie-centrum.cz

Kupon je platný do 31.1.2013
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Veselé Vánoce,  
bohatého ježíška  
a mnoho úspěchů, zdraví,  
štěstí a spokojenosti  
do nového roku 2013 
Vám přeje

Občanské sdružení  
za zdravé město bez kamionů

53
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BÍTEŠSKÉ
VÁNOČNÍ TRHY

Předvánoční středy
5. prosince, 12. prosince a 19. prosince 2012 

od 7 do 17 hodin

Ukázky lidových řemesel, možnost nákupu drobných 
vánočních dárků. 

Spodní strana Masarykova náměstí, Velká Bíteš
Pořádá: Informační centrum a Klub kultury





Finanční skupina AXA otevírá kancelář ve Velké Bíteši

Portfolio produktů:
■ Životní a úrazové pojištění
■ Důchodové spoření II. pilíř
■ Doplňkové penzijní spoření III. pilíř
■ Spořící účet a hypotéky
■ Pojištění vozidel■ Pojištění vozidel
■ Pojištění bydlení
■ Podílové fondy
■ Cestovní pojištění
■ AXA club                          Od ledna 2013

Finanční skupina AXA hledá nové kolegy na pozice

■ Obchodní zástupce              ■ Manažer obchodní skupiny

V rámci pobočkové sítě a obchodního zastoupení do menších měst
nabízíme nové pracovní příležitosti. Hledáme schopné lidi do
výkonného a profesionálního týmu na výše uvedené pozice.

Nabízíme:                Požadujeme:
Jistotu a zázemí silné společnostiJistotu a zázemí silné společnosti   SŠ vzdělání
Karierní růst               Znalost práce na PC
Firemní benefity             Komunikativnost a aktivní přístup
Provizní odměňování a odměny    Schopnost učit se nové věci
Kvalitní systém vzdělávání

Výběrové řízení od 1.12.2012     Kontakt:  petr.tesar1@axacz.cz
                               775 338 383


