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Ořechov, v popředí Ronov. Foto: Archiv obce

Informační tabule Naučné stezky Svatá hora
(zastávka č. 3 - „Smírčí kámen“). Foto: Alois Koukola
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Vážení čtenáři,
na přání mnohých z Vás pokračujeme druhou částí seriálu, který započal „Svatou 
horou“, pokračoval obcemi heřmanovské farnosti - nejsevernější části Bítešska, dále 
obcemi farností Březí a Osová Bítýška a skončil opět pod „Svatou“ – ve Skřinářo-
vě. Celkově bylo takto představeno čtrnáct obcí spadajících výkonem státní správy 
2. stupně pod MÚ ve Velké Bíteši (mimo Borovník). Popisy strukturované - středo-
věké i nedávné - historie obcí se zabývá více publikací a periodik, proto bude nyní 
větší důraz kladen na různé přírodní, geografické i historické zajímavosti, ale též na 
aktuality ze současnosti.

OŘECHOV s místní částí RONOV
I.

N a u č n á  s t e z k a

Ještě do roku 2002 patřil Ořechov výkonem státní správy 2. stupně pod MÚ ve 
Velké Bíteši (matrika, stavební úřad aj.), potom přešel na vlastní žádost přímo pod 
MÚ ve Velkém Meziříčí. Přesto považuji za objektivní pokládat Ořechov za přiroze-
nou součást bítešského regionu i za jednu z obcí čtyřúhelníku (Heřmanov, Skřinářov, 
Ořechov a Kadolec) vymezujícího nejzachovalejší a nejvýše položenou oblast Bítešska 
- oblast kolem Svaté hory, což snad dokáží následující řádky.

Obec, přiléhající svou severovýchodní částí ke svahům lesnatého hřbetu Kuní hory 
(643 m.n.m.), který se táhne až od „Svaté“, je ve své střední nejnižší části (vzato společ-
ně s Ronovem) proložena několika rybníky, nad kterými směrem k jihu trůní Ronov, se 
svou historickou tvrzí a kostelem svatého Antonína Paduánského.

Co můžeme Ořechovu závidět, je jeho dopravní „obslužnost“. S  Velkou Bíteší, 
od které je vzdálen 8 km směrem severozápadním, jej spojuje dosud poměrně kvalit-
ní státní silnice první třídy I/37 vedoucí do Žďáru nad Sázavou a dále přes Pardubi-
ce až do Trutnova. Kolem jeho rybníků prochází moderní, dvoukolejná železniční trať 
Brno – Havlíčkův Brod se zastávkou ve středu obce na okraji hráze, která spojuje Oře-
chov s Ronovem. Ořechovské nádraží je také výchozím bodem Naučné stezky „Svatá 
hora“, kterou obdivovatelům zdejší krajiny připravily Lesy České republiky s.p., Les-
ní správa Náměšť nad Oslavou. Protože se jedná o skutečně výjímečné dílo, budeme 
se popisem této naučné stezky v  tomto článku zabývat především. Jednotlivé zastáv-
ky stezky jsou opatřeny informačními tabulemi a  jsou číslovány ve směru prohlídky 
od Ořechovského nádraží:

1. Železniční stanice Ořechov
Informační tabule vítá návštěvníky, udává délku celé trasy 16,9 km (uzavřený okruh 

zpět do výchozího bodu), seznam všech patnácti zastávek s mapkou (vzadu na obalu) 
a grafem převýšení.



4 Zpravodaj Velká Bíteš

Vyjdeme z nádraží na státní silnici směrem na Křižanov a dáme se doprava první 
prolukou mezi domy, označenou bílým rovnoramenným trojúhelníčkem se zeleným lo-
gem Lesů České republiky. Tato značka nás bude provázet po celé trase. Pokračujeme pol-
ní cestou až na okraj lesa, kde mírně vpravo narazíme na navazující lesní cestu, kre-
rá nás dovede k další zastávce. Informační tabule je přímo u cesty vpravo a vlastní ská-
la asi 50m nad ní.

2. Skála Šenkýřka – 654 m.n.m. (2 km)
Českomoravská vysočina patří převážně k prahorním útvarům. Hlavní horninou je 

rula a další již méně zastoupené jsou žula a hadec. Skála představuje obnažené skalní pod-
loží vystupující z okolních hlinito písčitých málo úrodných půd vytvořených postupným 
zvětráváním. Tyto zemědělsky těžko využitelné půdy byly ponechány lesům i po koloniza-
ci původních pralesů vysočiny, která začala na přelomu 11. a 12. století a základní osíd-
lení krajiny bylo dokončeno během dvou století. Podobné skalní útvary najdeme v blíz-
kém okolí v lesích západně od Heřmanova (Dlouhá skála 661 m.n.m.), nebo severně od 
obce Nová Ves (skála Lamperk 545 m.n.m.).

Pokračujeme dále lesní cestou asi 150 m na odbočku doprava, vyznačenou již uvedenou 
směrovou značkou (bílým trojúhelníčkem), dále asi 100 m do kopce a potom doleva na vrchol.

3. Smírčí kámen (2,4 km) – viz foto na přídeští
Smírčí kameny většinou připomínají nějaké tragické události. K tomuto smírčímu 

kamenu se váže stejná pověst jako ke krvavé svatbě u nás dobře známých „Devíti kří-
žů“ v roce 1540. Svatební průvod se ubíral lesem z Kadolce na obřad do kostela v Ro-
nově. Zhrzený nápadník zabil nevěstu, která nedodržela zásnubní slib, svatebčany, své-
ho pomocníka a nakonec sám sebe. Vypráví se o  sedmi obětech, o  čemž snad svěd-
čí dva kříže z jedné strany smírčího kamene a z druhé strany čtyři. Původně prý jich 
bylo možno rozeznat devět. Samotný smírčí kámen naleznete několik desítek metrů 
od tabule v lesíku. V našem regionu najdeme podobné smírčí kameny v okolí Ondru-
šek, za Novou Vsí, nad Myslivnou Na Rohách, nebo u silnice z Heřmanova do Kři-
žanova. Zřizovatelé těchto informačních tabulí zaslouží poděkování za podrobný po-
pis flory a fauny uváděný na většině z nich. Na této jsou popsány i vyobrazeny zdejší 
stromy a keře. Dnes převládá smrk, často v monokulturách. Jeho masívní vysazování 
začalo již koncem 19.  století z ekonomických důvodů. Původními dřevinami na Čes-
komoravské vysočině byly v nižších polohách lípy, dub zimní a habr obecný, ve výše 
položených oblastech buk lesní a jedle bělokorá.

A Vy vážení čtenáři si dáte nyní čtenářskou přestávku s tím, že se dočkáte pokračo-
vání v příštím čísle.

Alois Koukola
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Čtvrtek dne 4. března 2010 v 19 hodin
ESTRÁDA S IVANEM MLÁDKEM A JEHO BANJO BANDEM
a hosty Milanem Pitkinem a Lenkou Plačkovou
Předprodej na recepci u Raušů
Organizuje Restaurace U Raušů

Pátek dne 5. března 2010 v 17 hodin
NEFORMÁLNÍ VEŘEJNÉ SETKÁNÍ NA TÉMA PROBLÉMY ŽIV. PROSTŘEDÍ
Hlavní vchod ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579
Organizuje ZŠ Velká Bíteš

Sobota dne 6. března 2010 ve 20 hodin
MAŠKARNÍ BÁL - k tanci a poslechu hraje Pavel Helan s kapelou
Připravena bude bohatá tombola, soutěž o nejhezčí masku a malý dárek u vstupného
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, tel.: 566 532 025
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 6. března 2010 ve 20 hodin
XIV. CHARITATIVNÍ PLES - k tanci hraje Vocal Band Brno
Sokolovna Náměšť nad Oslavou
Organizuje Ústav sociální péče Jinošov a MěKS Náměšť nad Oslavou

Neděle dne 7. března 2010 v 15 hodin
KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU A FRANTIŠKEM – odpoledne pro děti
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo nám. 5, tel.: 566 532 025
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Pragokoncert a Informační centrum a Klub kultury

Úterý den 9. března 2010 v 19 hodin
KONCERT PETER TOPERCZER a jeho žáci
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Sobota dne 13. března 2010 v 19 hodin
BOHEMIACHOR – smíšený pěvecký sbor
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Pondělí 15. – 26. března 2010
Otevírací doba: po-pá 8 – 15.30 hodin, obědová přestávka 11.30 – 12 hodin, 
sobota 9 – 12 hodin, neděle 13 – 17 hodin
RETROVÝSTAVA – KNÍŽKY, KTERÉ NEODNESL ČAS A QSL LÍSTKŮ 
„600“ LET VELKÉ BÍTEŠE RADISTY PANA SLÁMY
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury 
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Úterý dne 16. března 2010 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB – hrací odpoledne pro děti, které nenavštěvují MŠ
MŠ Masarykovo náměstí, vchod z nádvoří
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí
Úterý dne 16. března 2010 od 15 hodin
ODPOLEDNE ZAMĚŘENÉ NA GRAFOMOTORIKU – pod vedením učitelky
Mgr. M. Vídenské, učitelky Základní školy Velká Bíteš
Pozvání platí i pro rodiče s dětmi, které nenavštěvují MŠ Masarykovo náměstí
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí (vchod z průjezdu)
Středa dne 17. března 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB – tentokrát s místními policisty
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
Pátek dne 19. března 2010 od 12 do 17 hodin a sobota 20. března 2010 od 8 do 15 hodin
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ A PRODEJ VELIKONOČNÍCH DEKORACÍ
Kulturní dům Zbraslav
Organizuje Centrum volného času ZUBR
Sobota dne 20. března 2010
MARIÁŠOVÝ TURNAJ HASIČSKÉ ESO ZBRASLAV 2010
Prezentace 8.30 – 9.30 hodin, přihlášky do 10. března u p. Volavky na tel.: 777 202 546
Hasičská zbrojnice Zbraslav
Pořádá SDH Zbraslav
Neděle 21. března 2010
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Odjezd autobusem od České spořitelny v 10 hodin
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Úterý dne 23. března 2010 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené třídě
Organizuje MŠ U Stadionu
Středa dne 24. března 2010 v 19 hodin
JAROMÍR NOHAVICA - sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů
Předprodej vstupenek v Informačním centru,
Masarykovo nám. 5, tel.: 566 532 025 (vstupenky není možné rezervovat)
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 27. března 2010 v 9 hodin
TURNAJ VE FLORBALE (muži)
V případě zájmu kontaktujte p. Svobodu na tel.: 605 330 263
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak
Úterý dne 30. března 2010 od 10 do 19 hodin
BEAUTY DEN KOSMETICKÉHO SALONU SALOME
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury a SALOME – Mgr. Anna Kopáčková
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VÝZVA
Čtenáři, máte doma schované svoje dávné dětské nebo jiné knížky, kuchařky, výtisky 
dávno vydaných časopisů? Přinesete-li je do informačního centra na Masarykově náměs-
tí 5 do 10. 3. 2010, stanou se součástí výstavy Knížky, které neodnesl čas, která proběh-
ne od 15. do 26. března 2010.
Děkujeme Vám.

INFORMACE RADNICE

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEdáNÍ RAdy měStA č. 02/10 
kONANéHO dNE 25. lEdNA 2010
2/02/10/RM - jako valná hromada Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.:
•	 bere	na	vědomí	Zápis	ze	7.	a 8.	zasedání	dozorčí	rady	firmy
•	 schvaluje	jednateli	výplatu	výkonnostní	odměny	za	2.	pololetí	roku	2009	v plné	výši
•	 rozhoduje	vytvořit	2.	polovinu	zákonné	rezervy	ve	výši	Kč	548.000,-	na	plánovanou	

opravu objektu dílen TS Karlov
•	 ukládá	jednateli	předložit	na	zasedání	RM	dne	22.2.2010	návrh	záměru	rozvoje	fir-

my pro rok 2010

5/02/10/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši Kč 66.240,- (vč.DPH) 
Ing. arch. Vlastimila Kunčíka, Preslova 87, 602 00 Brno, na dodávku projektové doku-
mentace „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě ve Velké Bíteši“

6/02/10/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši Kč 99.600,- (vč.DPH) fir-
my Pragoprojekt, a.s., K Ryšánci 1668/16, PSČ 147 54 Praha 4, na dodávku projekto-
vé dokumentace „Velká Bíteš - rekonstrukce ulice Vlkovská“

9/02/10/RM - schvaluje realizaci projektu dohlížecího kamerového systému města Vel-
ká Bíteš (MKDS) vč. podání žádosti o poskytnutí dotace z „Programu prevence krimi-
nality kraje Vysočina na rok 2010“

10/02/10/RM - rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci při zabezpečování místních zá-
ležitostí veřejného pořádku mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vyso-
čina a městem Velká Bíteš. Současně RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 k předmět-
né dohodě (MKDS)

11/02/10/RM - vydává nařízení č. 01/2010 města Velká Bíteš, kterým se vymezují ob-
lasti města Velká Bíteš, kde lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání 
vozidla jen za sjednanou cenu a přílohu č. 1 k tomuto nařízení
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12/02/10/RM - bere na vědomí žádost osadního výboru Holubí Zhoř o „Řešení pro-
blému uzavřené cesty“, přípis ve věci „Urgentního řešení odstranění překážky“, pří-
pis  Agro Záblatí, a.s., ve věci „Odstranění pevné překážky na komunikaci p.č. 5270 
v k.ú. Holubí Zhoř“ a informaci podanou MěÚ Velká Bíteš, odborem výstavby a ŽP 
jako silničním správním orgánem „K podnětu ve věci řešení odstranění překážky na 
účelové komunikaci v Holubí Zhoři“, a  to s  tím, že doporučuje orgánu státní sprá-
vy přistoupit opakovaně k přímému vynucení předmětného předběžného opatření se 
zvážením úschovy odstraněné překážky a rovněž možným souběžným uložením poku-
ty dle zákona o pozemních komunikacích

19/02/10/RM - rozhoduje odmítnout návrh „Dohody o  způsobu provedení údržby 
ochranných pásem vedení a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti“ předlože-
ný firmou Herenčák Jan. RM souhlasí s odstraněním porostu pod vedením na pozem-
cích města s podmínkou, že veškeré práce budou předem odsouhlaseny jednatelem spo-
lečnosti Lesní družstvo svazu obcí, s.r.o., Březské

21/02/10/RM - rozhoduje vybrat k realizaci akce „Velká Bíteš - průmyslová zóna Ko-
šíkov“ vítěze výběrového řízení provedeného dne 20.1.2010 zadavatelem zakázky Sva-
zem vodovodů a kanalizací Žďársko, konkrétně firmu JCZ, s.r.o., Maršovice 92, Nové 
Město na Moravě

24/02/10/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu - předmět nájmu tenisový areál, a to 
pozemek p.č. 198/1 o výměře 2718 m2 a část pozemku p.č. 197 o výměře cca 38 m2, 
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, se třemi tenisovými kurty, nájemce Tenisový Club Matador 
Velká Bíteš, IČ 26563576, Lípová 155, Velká Bíteš, výše nájemného 7,00 Kč/m2/rok,
a to na dobu určitou, konkrétně 15 roků

25/02/10/RM - bere na vědomí Protokol z přípravného jednání na akci „Velká Bíteš - 
rekonstrukce ulice Vlkovská“ konaného dne 19.1.2010

26/02/10/RM - bere na vědomí Smlouvu o zprostředkování prodeje č. 290/09 služeb-
ního vozidla Opel Frontera, předloženou jednatelem firmy lesy města Velká Bíteš s.r.o.

28/02/10/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši Kč 22.000,- (vč.DPH) 
firmy Vysplan s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, na činnost koordinátora bezpeč-
nosti práce v realizační fázi stavby „Průmyslová zóna Velká Bíteš - Košíkov - prodlouže-
ní obslužné komunikace a inženýrských sítí“

29/02/10/RM - bere na vědomí žádost o „Pronájem střech za účelem fotovoltaické elek-
trárny“ a současně rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu střech objektů základní školy na 
ul. Sadová a polikliniky na ul. Tyršova za účelem zřízení fotovoltaických elektráren s tím, 
že délka pronájmu bude činit maximálně 20 roků a zájemci ve svém návrhu provedou 
zákres umístění fotovoltaických panelů do plochy střechy
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEdáNÍ ZAStUpitElStVA měStA 
VElká BÍtEš č. 35/10 kONANéHO dNE 08. ÚNORA 2010

4/35/10/ZM: schvaluje závěrečné rozpočtové opatření č. 11/09 k rozpočtu města Velká 
Bíteš na rok 2009 dle předloženého návrhu

5/35/10/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2010 v předloženém znění 
včetně závazných ukazatelů dle § 12 zákona č. 250/2000 Sb

6/35/10/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve 
výši 1.286.648 Kč Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Velká Bíteš - průmys-
lová zóna Košíkov“ v předloženém znění

7/35/10/ZM: rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 13.11.2009 se 
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 
771.235 Kč na akci „Velká Bíteš - zajištění zásobování pitnou vodou“ v předloženém znění

14/35/10/ZM: na základě uplatněných žádostí firmy LABARA s.r.o. se sídlem Jindřichov 
20, 595 01 Velká Bíteš na dílčí změnu ÚP města Velká Bíteš na pozemcích p.č.146/8, 
p.č.146/9 a p.č.146/12 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše v lokalitě navazující na výrobní are-
ál Jindřichov a na základě podnětu města Velká Bíteš ke změně ÚP spočívající:
•	 ve	změně	textové	části	ÚP	v bodě	č.	3	(urbanistická	koncepce)	a v bodě	č.5	(dopra-

va) v souvislosti s plánovanou změnou v umístění autobusového nádraží
•	 ve	změně	funkčního	využití	stávající	plochy	pro	dopravu	D na	pozemcích	p.č.	240/1	

a 243 v k.ú. Velká Bíteš tak, aby přípustným využitím bylo rovněž využití pro auto-
busové nádraží

•	 ve	změně	vymezení	plochy	pro	dopravu	D na	pozemcích	p.č.	240/1	a 243	v k.ú.		Velká	
Bíteš pro veřejně prospěšnou stavbu tak, že místo VPS - kapacitní parkoviště bude 
tato plocha vymezena pro VPS - autobusové nádraží

•	 ve	změně	funkčního	využití	stávající	plochy	na	pozemcích	p.č.	233	a 232	v k.ú.	Vel-
ká Bíteš na plochu pro dopravu D s přípustným využitím jako parkoviště

rozhoduje podle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny č. 5 územního plá-
nu města Velká Bíteš

Zastupitelstvo města Velká Bíteš ustanovuje starostu Mgr. Miroslava Báňu tzv. ur-
čeným zastupitelem ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 5 územního 
plánu města Velká Bíteš

Zastupitelstvo města Velká Bíteš podmiňuje pořízení změny č. 5 ÚP města Velká  Bíteš 
úhradou poloviny nákladů na její zpracování a na mapové podklady firmou  LABARA s.r.o., 
Jindřichov 20



10 Zpravodaj Velká Bíteš

15/01/35/10/ZM: rozhoduje zařadit změnu funkčního využití části pozemku č. 6021 - 
orná půda v k.ú. Holubí Zhoř do zadání změny č. 4 ÚP

15/02/35/10/ZM: rozhoduje zařadit změnu funkčního využití na části pozemku
parc. KN 285 v k.ú. Košíkov do zadání změny č. 4 ÚP

15/03/35/10/ZM: rozhoduje zařadit do zadání změny č. 4 ÚP návrh města Velká Bíteš 
na vyřazení části stávající zastavitelné plochy bydlení Bm v lokalitě Na Babinci o výmě-
ře cca 3 ha (na pozemcích p.č. 2539/70, 2539/14, 2539/16, 2541 a 2542/1 v k.ú. Vel-
ká Bíteš) ze zastavitelných ploch

15/04/35/10/ZM: rozhoduje zařadit do zadání změny č. 4 ÚP návrh města Velká Bíteš 
na vyřazení části stávající zastavitelné plochy bydlení Bb v lokalitě U Stadionu o výmě-
ře cca 1,58 ha (na pozemcích p.č. 4629, 4627, 4628 a 4626 v k.ú. Velká Bíteš ) ze za-
stavitelných ploch

15/05/35/10/ZM: rozhoduje nezařadit dílčí změnu, která spočívá v rozšíření stávající plo-
chy bydlení Bm až na hranice pozemků p.č. 3876, 3877, 3878, 3879 a dále v rozšíření 
této plochy na částech pozemků p.č. 3880, 3881 a 2750 v k.ú. Velká Bíteš včetně vyzna-
čení trasy místní komunikace středem pozemků č. 3876 a 3877, do zadání změny č.4 ÚP

15/06/35/10/ZM: rozhoduje nezařadit dílčí změnu, navrženou firmou CITY FUN 
PARK s.r.o. Jihlava, která spočívá ve změně funkčního využití na pozemcích p.č. 5573, 
5575, 5644, 5574, 5642, 5641 a  5640 v  k.ú. Holubí Zhoř v prostoru u dálnice D1 
(směr Praha-Brno) na plochu pro dopravu (D) a pro občanskou vybavenost (Ov), do 
zadání změny č. 4 ÚP

15/07/35/10/ZM: rozhoduje nezařadit dílčí změnu, která spočívá ve vyřazení z ÚP na-
vržené komunikace přes pozemek p.č. 2193 v k.ú. Velká Bíteš, do zadání změny č. 4 ÚP

15/08/35/10/ZM: rozhoduje nezařadit dílčí změnu, která spočívá ve vyřazení z ÚP na-
vržené plochy pro komunikaci přes pozemek p.č. 2194 v  k.ú. Velká Bíteš, do zadání 
změny č. 4 ÚP

15/09/35/10/ZM: rozhoduje nezařadit požadavek na zrušení JV části obchvatu města 
do zadání změny č. 4 ÚP

15/10/35/10/ZM: po projednání podkladů předložených pořizovatelem schvaluje podle 
§ 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zně-
ní pozdějších předpisů a v souladu se zákonem obcích návrh zadání změny č. 4 územní-
ho plánu města Velká Bíteš s úpravou a doplněním dle předloženého návrhu na základě 
vyhodnocení stanovisek, připomínek, podnětů a požadavků uplatněných v rámci veřej-
noprávního projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu města Velká Bíteš
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ZPRÁVY Z MĚSTA

JAk Nám ÚřAdy VycHáZEJÍ VStřÍc?
Městský úřad Velká Bíteš uvádí na pravou míru informace zveřejněné v únorovém 

vydání měsíčníku EXIT 162.

Počty úředníků: na MÚ Velká Bíteš pracuje 19 úředníků.
Pracovní doba:

Pondělí  08:00 - 17:00 hod  úřední den
Úterý  08:00 - 14:30 hod  
Středa  08:00 - 17:00 hod  úřední den
Čtvrtek  08:00 - 14:30 hod  
Pátek  08:00 - 14:30 hod  

Městský úřad Velká Bíteš je pro veřejnost otevřen od pondělí do pátku ve výše uve-
dených hodinách. Úřední záležitosti občanů vyřizujeme i mimo úřední dny, pokud tomu 
nebrání závažné důvody provozního charakteru.

JUDr. Radka Klímová
tajemnice

ROZšÍřENÍ VÝpůJčNÍ dOBy V kNiHOVNě
Od 1. března 2010 se rozšiřuje výpůjční doba Městské knihovny Velká Bíteš, a to takto:
Pondělí: 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý: 12.00 hod. - 17.00 hod.
Středa:  08.00 hod. - 12.00 hod. 13.00 hod. - 17.00 hod.
Čtvrtek: ZAVŘENO
Pátek: 08.00 hod. - 12.00 hod. 13.00 hod. - 17.00 hod.

Omlouváme se za komplikace z  minulého měsíce a  přejeme už jen pěkné čtenář-
ské zážitky.

SVOZ BiOOdpAdů VE VElké BÍtEši Od dUBNA 2010
V předcházejících článcích jsem podával informaci o průběhu realizace projektu na-

kládání s bioodpady ve Velké Bíteši. Ten je k dnešnímu dni již téměř dokončen.V jeho 
rámci byla doposud dodána dvě vozidla na svoz a přepravu jak biologicky rozložitelných 
odpadů, tak i na separované složky odpadů, kterými jsou papír, plast a sklo. Dále jsme 
převzali celkem 1500 ks nádob v objemech 120-240 litrů a 4 ks velkoobjemových kon-
tejnerů o objemu 35 m3. Nyní ještě probíhají dokončovací práce na stavbě překladiště 
biologicky rozložitelných odpadů, umístěného na skládce komunálního odpadu. To bude 
hotové v nejbližší době, a to v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách.
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Zároveň s dodávkou výše uvedených dílčích plnění projektu byly zaslány na Operač-
ní program Životní prostředí všechny potřebné podklady pro uzavření Smlouvy o po-
skytnutí dotace. Ta by v tomto případě měla činit 40% z celkové částky projektu, vyjá-
dřeno finančně jsou to téměř čtyři miliony korun.

Dalším nezbytným krokem, jenž bude v  nejbližší době následovat, bude samotné 
rozdělení a umístění nádob na bioodpady do jednotlivých rodinných domů. Pro usnad-
nění a  zrychlení celého procesu proto bude v měsíci březnu, konkrétně ve dnech 20. 3. 
a 27. 3. 2010, proveden rozvoz nádob ve Velké Bíteši i přilehlých obcích. V jeho rámci bu-
dou předmětné nádoby přidělovány k bezplatnému užívání, a  to spolu s propagačním 
materiálem o tom, jak správně biologicky rozložitelný odpad třídit, i co vlastně lze, a za 
jakých podmínek, do nich ukládat. Umístění nádob k bytovým domům bude společ-
nost TS Velká Bíteš řešit samostatně. Mimo výše uvedený časový harmonogram rozvo-
zu mají občané možnost si v průběhu celého roku příslušnou nádobu vyzvednout pří-
mo na TS Velká Bíteš.

Samotný odvoz a likvidace bioodpadů bude probíhat ve 14denním režimu, pravidel-
ně vždy v úterý. Jedná se o období od dubna do listopadu příslušného roku. První vý-
voz bude proveden dne 13. 4. 2010.

Doufáme a  zároveň věříme, že rozšířením služeb v  odpadovém hospodářství Vám 
všem, kteří máte zájem a chuť se do celého procesu zapojit, nabízíme možnost podílet 
se na zkvalitnění a zlepšení našeho životního prostředí.

Ing. Pavel Gaizura, jednatel TS

VElké BÍtEši BylA přiSlÍBENA NEJVyššÍ dOtAcE NA 
OpRAVU pAmátEk ZA pOSlEdNÍ čtyři ROky

Město Velká Bíteš každoročně žádá Ministerstvo kultury ČR o dotaci na opravu pa-
mátek v městské památkové zóně (dále jen MPZ) v rámci vyhlašovaného Programu re-
generace městských památkových rezervací a MPZ. Žádost se podává formou anketního 
dotazníku zpravidla do 15. listopadu předešlého roku. Ministerstvo kultury všechny an-
ketní dotazníky vyhodnotí a během února zasedá komise, která stanovuje kvóty (před-
pokládanou výši dotace) pro jednotlivé žadatele. Následně je rozesílán Rozpis státní fi-
nanční podpory. V letošním roce nám byla tímto rozpisem přislíbena částka 1,265 mi-
lionu korun, což je nejvyšší dotace za poslední čtyři roky. Vzhledem ke škrtům ve stát-
ním rozpočtu, jež se nevyhnuly ani Programu regenerace MPZ, jsme měli velké obavy, 
kolik peněz nakonec získáme (v roce 2009 to byla zhruba polovina letošního příslibu).

Předpokládáme, že téměř celá částka bude poskytnuta na opravu střechy kostela sv. 
Jana Křtitele ve Velké Bíteši. V  rámci Programu regenerace MPZ je u  církevních sta-
veb stanovena skladba financování akce následovně: max. 70% dotace, min. 20% měs-
to a min. 10% vlastník památky. Pokud bychom získali stejnou výši dotace jako v loň-
ském roce, byla by tato akce téměř neproveditelná. Čeká nás však ještě spousta úkonů, 
než nám bude přislíbená částka skutečně připsána na účet.

Ing. Ladislav Rada
Odbor výstavby a ŽP MěÚ
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mOdERNiZAcE StřEdNÍHO OdBORNéHO Učiliště 
JANA tiRAyE V plNém pROUdU

Práce na modernizaci Středního odborného učiliště (nyní již Střední odborné školy) 
Jana Tiraye na ulici Tyršova jsou v plném proudu. Je za námi první měsíc a už je vidět, 
jak se rýsují půdorysy jednotlivých učeben. Vzhledem k provádění instalačních prací je 
patrná jejich dispozice a určení.

V přízemí bude centrum obrábění, kde bude umístěn jeden školní soustruh a jedna 
školní frézka. Na prostor s obráběcími stroji bude navazovat speciální učebna s počítači 
pro výuku na těchto strojích.

Ve 2. NP bude učebna fyziky a chemie, učebna výpočetní techniky a učebna jazyků. 
Součástí modernizace jsou kabinety, WC a další nezbytné zázemí školy, vše bude přizpů-
sobeno i osobám se sníženou pohyblivostí.

Na stavbě funguje pečlivá kontrola dodavatele ze strany investora, protože se jedná 
o jedinečný, prestižní projekt v našem regionu, spolufinancovaný Evropskou unií.

Ing. Pavel Bednář
Odbor výstavby a ŽP MěÚ

OZNAčENÍ OSOBy V mOBilNÍm tElEfONU V přÍpAdě 
NOUZE (icE)!

Záchranáři a zdravotníci si všimli, že při dopravních a jiných nehodách mají zranění 
při sobě obyčejně mobilní telefon. Při záchranných akcích však cizí osoby nevědí, koho 
z dlouhého telefonního seznamu mají kontaktovat. Personál záchranné a rychlé zdravot-
ní pomoci proto navrhuje, aby každý měl v telefonním seznamu na svém mobilním te-
lefonu rozpoznatelný seznam kontaktních osob pro případ nouze.

Mezinárodně uznávaný pseudonym je ICE (In Case of Emergency). Pod tímto jmé-
nem bychom ve svém mobilním telefonu měli uvést telefonní číslo a osobu, kterou v pří-
padě nouze může kontaktovat policie, záchranná zdravotní nebo hasičská služba. Pokud 
chcete jako nouzový kontakt uvést více osob, použijte pseudonymy ICE1, ICE2, ICE3 
atd. Je to jednoduché a nic to nestojí, a může přitom zachránit život.

Pošlete, prosím, tuto zprávu dalším svým známým, aby se toto označení v Česku
všeobecně více ujalo...

Marta Dušková
vedoucí marketingu

Zdravotní pojišťovna MV ČR, pobočka Praha, U Výstaviště 17, 170 00 Praha 7
tel. č. 233 002 391, mobil 602 206 427, e-mail Marta.Duskova@zpmvcr.cz

Telefonní číslo na mobilní policejní hlídku města Velké Bíteše: 725 292 327
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SAmOSpRáVA pOdAlA dAlšÍ pROJEkt dO OpŽp
Rada města, na základě informací o chystané výzvě Operačního programu Životní 

prostředí (OPŽP), zadala vypracování energetického auditu kulturního domu na ulici 
Vlkovská. Jeho vyhovující výsledky byly totiž nezbytnou podmínkou pro následné zpra-
cování projektové dokumentace pro akci „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě Vel-
ká Bíteš“ a tedy pro zpracování žádosti o dotaci z OPŽP.

Výzva byla vyhlášena jako XVI. v pořadí. Od pondělí 1. února pak bylo možné po-
dávat žádosti o podporu projektů na zateplení veřejných budov v rámci Prioritní osy 3 
Operačního programu Životní prostředí. Alokace (tj. maximální celková dotace z pro-
středků EU) byla stanovena ve výši 3 mld. Kč. A opět se nám potvrdil předpoklad, že 
příjem žádostí bude ukončen velmi rychle (daleko před 31. březnem 2010). Dalším kri-
tériem pro uzavření předmětné výzvy je totiž naplnění objemu 4,5 mld. Kč dotací po-
žadovaných z prostředků EU ze zaregistrovaných žádostí.

Projekt kulturního domu zahrnuje výměnu všech oken, prosklených stěn a vchodo-
vých dveří, zateplení obvodového zdiva včetně nové fasády a zateplení střechy. Celkové 
náklady projektu přesahují částku 7 miliónů korun, z toho uznatelných je přes 6 milió-
nů korun. Požadovaná dotace z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního pro-
středí je přes 5 miliónů korun. I pro tuto výzvu platí princip udržitelnosti projektu. To 
znamená, že skutečná výše dotace se sníží o  deklarovanou úsporu nákladů na energie 
za dobu pěti roků. V případě kulturního domu to představuje částku 2 milióny korun.

Žádost o dotaci, se všemi povinnými přílohami, město podalo v pondělí 1. února do-
poledne. V té době byly zaregistrovány žádosti ve výši 0,38 mld. korun, ve čtyři hodiny 
odpoledne již ve výši 3,47 mld. korun. V úterý 2. února ještě před jedenáctou hodinou 
pak v částce 4,73 mld. korun. Příjem žádostí do XVI. výzvy OPŽP byl tedy 2. února 
2010 ukončen pro naplnění objemu požadovaných dotací z EU, když u písemně doru-
čených žádostí dosáhl výše 4,5 mld. korun, tj. 150 % alokace této výzvy.

Současně s tímto projektem má město vypracovaný projekt bezbariérového přístupu 
do 1. nadzemního podlaží kulturního domu. Odpovídající stavební povolení MěÚ, Od-
boru výstavby a ŽP, je připravené od roku 2008. Náklad na odstranění bariér v KD pře-
sahuje jeden milión korun. Je samozřejmé, že spolu s realizací projektu snížení spotřeby 
tepla v kulturním domě musí proběhnout i projekt bezbariérovosti. Vzhledem k časově 
náročnému hodnocení žádostí na SFŽP v Praze je však skoro jisté, že pokud uspějeme 
v soutěži projektů, vlastní výstavba proběhne až v roce 2011. 

 Mgr. Miroslav Báňa JUDr. Alena Malá
 starosta města místostarostka města
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měStO VElká BÍtEš, NAřÍZENÍ č. 01/2010,
kterým se vymezují oblasti města Velká Bíteš, kde lze místní komunikace nebo jejich určené úse-
ky užít k stání vozidla jen za sjednanou cenu

Rada města Velká Bíteš se na svém jednání dne 25. 1. 2010 usnesením č. 11/02/10/RM usnes-
la vydat na základě ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, toto nařízení města:

Článek 1
Základní ustanovení

1. Tímto nařízením se pro účely organizování dopravy na území města Velká Bíteš vymezuje ob-
last, ve které lze určené úseky místních komunikací užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy1) a za podmínek stanovených tímto nařízením:
a) k stání osobního automobilu a motocyklu (dále jen „silničního motorového vozidla“) na dobu 

časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin,
b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za úče-

lem podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vy-
mezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má mís-
to trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce,

nebude-li tímto užitím ohrožena bezpečnost a  plynulost provozu na pozemních komunikacích 
a jiný veřejný zájem.
2. Tímto nařízením se dále stanovuje způsob placení sjednané ceny a  způsob prokazování její-
ho zaplacení.

Článek 2
Vymezení oblasti pro placené stání silničních motorových vozidel

Za účelem  placeného stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních ko-
munikací v režimu místní úpravy stanovené dopravním značením v souladu se zvláštním právním 
předpisem3) se na území města Velká Bíteš vymezuje oblast, ve které lze určené úseky místních ko-
munikací užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a za podmínek stanovených tím-
to nařízením k stání silničních motorových vozidel, a to: 

Masarykovo náměstí – veřejné parkoviště
v  rozsahu a hranicích stanovených dopravním značením určeného úseku místní komu-
nikace nacházejícího se na vjezdech a výjezdech z   Masarykova náměstí v místě veřejné-
ho parkoviště.

Článek 3
Způsob placení sjednané ceny za stání a podmínky

1. Řidič je při užití určeného úseku místní komunikace k stání silničního motorového vozidla na 
dobu časově omezenou v oblasti vymezené tímto nařízením povinen zaplatit příslušnou jednot-
livou cenu podle ceníku, který je přílohou tohoto nařízení. Placení jednotlivé ceny se stanovuje 
způsobem v hotovosti prostřednictvím parkovacího automatu umístěného v dosahu příslušné ob-
lasti při obdržení dokladu o úhradě ceny z parkovacího automatu. Povinnost řidiče platit cenu za 
jednotlivé užití tohoto určeného úseku místní komunikace k stání silničního motorového vozidla 
prostřednictvím parkovacího automatu trvá po celou dobu, která je vymezena v čl. 6 odst. 2. Ho-
dinou se rozumí též každá započatá hodina stání.
2. Parkovací kartu mohou zakoupit:
a) fyzické osoby s trvalým pobytem v oblasti vymezené v čl. 2 
1) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů
2) např. zákon č. 455/1990 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
3) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o sil-
ničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
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b) podnikající fyzické osoby a právnické osoby se sídlem nebo provozovnou v oblasti vymezené v čl. 2 
c) fyzické osoby vlastnící nemovitost v oblasti vymezené v čl. 2.
Parkovací kartu vydá Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš po prokázání některé ze skutečností uve-
dených pod písm.a), b), c) a po zaplacení ceny dle ceníku.
3. Vydáním parkovací karty nevzniká jejímu držiteli nárok na rezervaci parkovacího místa ve vy-
mezené oblasti. 

Článek 4
Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny za stání silničního motorového vozidla

Průkaz o zaplacení paušální ceny za stání (tj. parkovací kartu) či doklad o úhradě jednotlivé 
ceny za stání získaný prostřednictvím parkovacího automatu je po dobu užití určených úseků míst-
ních komunikací k stání silničního motorového vozidla ve vymezené oblasti :
a) řidič osobního automobilu povinen umístit za dodržení podmínky viditelnosti líce celé karty 

či dokladu na přístrojové desce vozidla za jeho předním sklem
b) řidič motocyklu povinen mít u sebe a na požádání oprávněné osoby je předložit.

Článek 5
Osvobození od poplatku

Od placení stanovené ceny za stání v oblasti vymezené v čl. 2 jsou osvobozeny:
a) vozidla s označením O1 (označení vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce po-

hybově postiženou), která parkují na místě pro ně vyhrazených příslušnou dopravní značkou
b) služební vozidla města Velká Bíteš
c) vozidla integrovaného záchranného systému
d) vozidla pohřebních služeb při výkonu jejich činnosti

Článek 6
Společná ustanovení

Přerušení užívání určených úseků místních komunikací ve vymezené oblasti k   stání silničních 
motorových vozidel po dobu jejich zvláštního užívání povoleného podle zvláštního předpisu4), po 
dobu uzavírek nebo z důvodu jakékoli jiné překážky, nemá vliv na výši paušálních cen uvedených 
v ceníku a nezakládá nárok na jejich ani částečné vrácení.
Doba zpoplatnění parkování ve vymezené oblasti v článku 2:
Po – Pá 08:00 – 16:00 hod. 
Mimo dobu uvedenou v odstavci 2, v sobotu, neděli a svátek lze ve vymezené oblasti v čl. 2 par-
kovat zdarma.
Cena roční parkovací karty pro rok 2010 se stanovuje na 3600,- Kč.

Článek 7
Účinnost nařízení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.4. 2010

Příloha č. 1 k nařízení č. 01/2010 města Velká Bíteš

CENÍK

Cena za nevyhrazené stání

Parkoviště
(VP=veřejné parkoviště)

Parkovací karta

Parkovací automat (Kč)

cena za kalendářní

rok (Kč)
měsíc
(Kč)

Masarykovo náměstí
- VP 4800,- 500,-

1. hod 5,-
každá další hod 10,-
celodenní stání 50,- 

4) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
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Zřizovatel Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
vyhlašuje

na základě § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 3 zákona č. 250/200 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení
na funkci vedoucího/vedoucí organizační složky

Městské knihovny Velká Bíteš

Požadavky:
•	 Střední	vzdělání	s maturitní	zkouškou
•	 Dobrou	znalost	běžného	kancelářského	software
•	 Odpovědný	přístup	k plnění	úkolů
•	 Komunikační	schopnosti

Výhodou: Vzdělání v oboru knihovnictví
 Odborná knihovnická praxe
 Znalost knihovního systému Clavius
 
K přihlášce přiložte:
•	 Strukturovaný	životopis,	ve	kterém	se	uvedou	údaje	o dosavadních	zaměst-

náních a o odborných znalostech týkajících se knihovnické činnosti
•	 Výpis	z evidence	Rejstříku	trestů	ne	starší	než	3	měsíce
•	 Ověřenou	kopii	dokladu	o nejvyšším	dosaženém	vzdělání

Nabízíme: 7. platovou třídu dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Přihlášky v písemné podobě zasílejte na adresu zřizovatele:
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
v termínu do 15.3.2010 do 16:00 hodin

Obálku označte: Výběrové řízení knihovna neotvírat

Ve Velké Bíteši dne 19. 2. 2010
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ZÁMĚR MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ PRODAT NEMOVITÝ MAJETEK

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

z v e ř e j ň u j e

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, a usnesením Zastupitelstva města Velká Bí-
teš č.13/35/10 ze dne 08. 02. 2010 záměr úplatně převést nemovitosti ve vlast-
nictví města Velká Bíteš, a to:
– bytovou jednotku č. 209/7 (2+1) ve 2. NP bytového domu, Lánice čp. 209, 

Velká Bíteš o celkové podlahové ploše 75,00 m2

– spoluvlastnický podíl o velikosti id. 75/555 na společných částech domu
– spoluvlastnický podíl o velikosti id.75/555 na zastavěném pozemku p.č. 562 

– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 736 m2

– spoluvlastnický podíl o  velikosti id.75/555 na pozemcích p.č.563 – ostatní 
plocha, zeleň o výměře 461 m2 a p.č. 561 – ostatní plocha, zeleň o výměře 
143 m2

(dále jen bytová jednotka č. 209/7).
Byt sestává z kuchyně o výměře 15,22 m2, z pokoje o výměře 18,40 m2, z pokoje 
o výměře 13,20 m2, z předsíně o výměře 5,33 m2, z koupelny o výměře 3,83 m2, 
WC o výměře 2,00 m2, ze spíže o výměře 1,20 m2. K bytu náleží sklep o výmě-
ře 12,10 m2 a dřevník o výměře 3,72 m2.

Nabídky budou předloženy v  uzavřených obálkách označených „prodej bytu 
č.209/7, neotvírat“.
Místo pro podání nabídek: Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87,
595 01 Velká Bíteš, podatelna tel. 566502522, lhůta pro podání nabídek končí
ve 12.00 hodin dne 26. 04. 2010.
Náležitosti nabídky:
1. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu popř. doručovací ad-

resa, tel. spojení v případě zájemce(ů), kterým bude fyzická osoba popř. ná-
zev, sídlo, identifikační číslo, tel. spojení, jméno a příjmení oprávněného zá-
stupce v případě zájemce, kterým bude právnická osoba

2. nabízená kupní cena za bytovou jednotku č. 209/7 s tím, že minimální na-
bídková cena je stanovena ve výši 500.000 Kč.

3. podpis(y) zájemce(ů) popř. oprávněného zástupce

Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo odstoupit od záměru prodeje uvedené by-
tové jednotky.
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šKOlSTVÍ
UŽitEčNé OdpOlEdNE pRO děti A ROdičE

V rámci spolupráce se Základní školou Ve Velké Bíteši pořádáme pro rodiče a jejich 
děti odpoledne zaměřené na správné držení psacího náčiní, a to 16. března v 15.00 hodin.

Setkání se uskuteční ve třídě Motýlků, vchod do MŠ z průjezdu.
Od Mgr. Magdy Vídenské se rodiče dozvědí spoustu užitečných rad důležitých pro 

to, aby všechny činnosti s psaním spojené, byly pro děti zajímavé a nestaly se utrpením. 
Především pro budoucí školáky a jejich rodiče budou tyto rady určitě přínosné. Špatné 
držení tužky, ale i nesprávné sezení na židli, křečovitá ruka a spousta dalších věcí může 
způsobit, že se psaní a kreslení pro děti stává spíše nepříjemnou záležitostí a často i „bolí“.

Rodiče se seznámí s praktickými pomůckami a materiály, které jsou pro děti zajíma-
vé a pomáhají nenásilným způsobem zvládnout tento problém.

ZVEME NEJEN VŠECHNY RODIČE S  DĚTMI NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, 
ALE UVÍTÁME I DĚTI Z JINÝCH ŠKOLEK.

Kolektiv MŠ Masarykovo náměstí

BAREVNá OdpOlEdNE V mš U StAdiONU
V rámci spolupráce mateřské ško-

ly s rodinou se stalo již tradicí pořá-
dání Barevných odpolední.

Barevné odpoledne se uskuteč-
ňuje pravidelně čtvrté úterý v mě-
síci v naší Mateřské škole U Stadio-
nu. Vždy se zde schází rodiče se svý-
mi dětmi a  navštěvují jednu ze čtyř 
barevných tříd, kde na ně čekají paní 
učitelky se spoustou překvapení. Děti 
si zde mohou pohrát, zazpívat či za-
tančit nebo si vyrobit nějaký obrázek, 
dárek či přáníčko.

V měsíci lednu se konalo Barevné 
odpoledne v Červené třídě.

Již před třetí hodinou odpolední 
se začali scházet rodiče se svými rato-
lestmi v naší Červené třídě, kde jsme 

na ně už čekali s příjemným uvítáním a přichystanou třídou.
Ve třídě si mohli pohrát s hračkami, pobýt v našem „velkém domě“, kde mohli na-

koupit, nechat si opravit auto, nechat se ošetřit v ordinaci nebo si odpočinout v obýva-
cím pokoji u čaje, který připravily děti v malé kuchyňce.

Při práci. Foto: Archiv MŠ
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Kdo měl potřebu tvořit, mohl uplatnit svůj talent u stolečků, na kterých byl připra-
ven výtvarný materiál. Mohl si vytvořit papírového tučňáka nebo sněhuláka z polystyré-
nových válečků. Malé děti daly přednost vykreslování předtištěných obrázků.

Čas běžel jako voda, pátá hodina odpolední se nezadržitelně blížila. Tak ještě dokončit pa-
pírové tučňáky, sněhuláky, domalovat obrázky, uklidit hračky, rozloučit se s kamarády a p. uči-
telkami a hurá domů podělit se o dojmy a zážitky z návštěvního odpoledne v Červené třídě.

Děti, rodiče, babičky i my jsme odcházeli do svých domovů s pocitem příjemně strá-
veného odpoledne.

Příští barevné odpoledne se bude konat 23. března 2010 v 15 hod. v Zelené třídě.

Naděžda Rousová, Naděžda Burianová

SlAVNOSti ZkOUšEk V ZáklAdNÍ škOlE
Pololetí letos připadlo na čtvrtek 28. ledna. V některých třídách na 1. stupni bíteš-

ské základní školy se však i tento den „zkoušelo“.
Prvňáčkové pozvali rodiče, aby na svých prvních Slavnostech zkoušek ukázali, co umí 

nejlépe. Sami si vybírali, co předvedou. Někteří četli ze svých knih nebo slabikářů, jiní 
psali a počítali, nechyběl ani zpěv a řešení slovních úloh. Společně si zarecitovali, zahrá-
li si s rodiči hru, rozluštili sluníčková písmenka, ze kterých poskládali slovo „vysvědčení“ 
– ze třídy se vyhrnuli společně s rodiči pyšní na své výkony.

Hosté prvňáčků – rodiče. Foto: Táňa Horká
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Ve třetích třídách měly Slavnosti zkoušek jinou podobu – třeťáci už jsou samostat-
ní. Zadání byla písemná, řešení úkolů vyžadovalo schopnost kombinovat. Děti vybíra-
ly úkoly, které splní, dokázaly požádat o radu a najít řešení. Každý pracoval podle svého 
tempa a možností. Příjemné bylo sledovat je, jak se snaží, jak si radí navzájem, i když 
jsou z různých tříd. Své výkony si sami hodnotili na stupnici výkonů. Snažili se být co 
nejlepší, ale vůbec ne kvůli známkám!

Možná vás napadne, proč se děti takhle trápí v den, když už vysvědčení čeká na své 
majitele? Ti starší by vám dokázali odpovědět sami: Protože je to zábava, protože chce-
me. Zkoušíme hodnotit, co známe, jestli nás to baví, jak by to šlo lépe a k čemu nám to 
všechno je. Každý školní den nemůže být takový, příprava je náročná. Proto Slavnosti pro-
bíhají dvakrát ročně – snažíme se, aby děti využily většinu toho, co se za půl roku naučily.

Na závěr se rozdávalo vysvědčení. Ať už bylo jakékoli, myslím, že je děti po dneš-
ním výkonu nepřeceňují. Známka nedokáže ukázat, jak se kdo snaží, v čem se zlepšil… 
je to jen známka. A co na to vy dospěláci? Nezkusíte změnit otázku – Co bylo za znám-
ky? na dotaz Co nového umíš?

Za učitele a děti ZŠ Táňa Horká

pOZVáNkA
Chcete se vyjádřit k problémům v oblasti životního prostředí v našem regionu? Máte 

zajímavý nápad? Chcete se podílet na konceptu využití přírodní učebny s altánem u zá-
kladní školy? Pokud ano, přijďte v pátek 5. 3. v 17:00 do budovy ZŠ Velká Bíteš Sado-
vá 579 (hlavní vchod) na neformální veřejné setkání. Uskuteční se v rámci přípravy pro-
jektu do grantového programu Podpora komunitní funkce škol.

Pavel Holánek

škOlNÍ ZimNÍ OlympiádA
Poprvé v  historii naší školy se ko-

naly zimní olympijské hry. Než jsme se 
pustili do závodů, nejprve jsme se sezná-
mili s  jejich historií, významem olym-
pijských kruhů a ze všeho nejdůležitější 
hrou „fair play“. Soutěžilo se v mnoha 
disciplínách, žáci předvedli svoji zdat-
nost v  bobování, krasobruslení, rych-
lobruslení, hokeji, metané...

Vítězové získali medaile a  ostatní 
účastníci, kteří nezvítězili, sladkou od-
měnu. Naše počínání zabralo všeho všu-
dy tři dny, ale dali jsme si „zdravě do 

těla“, posílili si sebevědomí no a každopádně jsme si to náramně užili.

Zaměstnanci ZŠ Tišnovská 116

Jedna z disciplín: curling (metaná). 
Foto: Archiv školy
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KUlTURA
Z RiA přES WüRZBURg dO BÍtEšE

V úterý 2. února při-
vítalo publikum Bíteš-
ského hudebního půl-
kruhu hosty tak zname-
nité, že koncert navští-
vil renomovaný brněn-
ský hudební kritik Vla-
dimír Čech. Většinou se 
jeho břitké recenze za-
měřují na představení 
Vídeňské opery či kon-
certy filharmonie. O dva 
dny později jsme slyše-
li jeho dojmy z návštěvy 
bítešského koncertu na 
stanici Vltava v  rozho-

voru s moderátorem Pavlem Ryjáčkem v odpolední Mozaice. Z rozhovoru vyjímáme:

S vámi se ve Velké Bíteši neocitáme poprvé. Pokud vím, tak když tam někdy jede-
te, tak je to vždycky na koncert nějakého významného muzikanta.

Takového, kterého bychom čekali třeba v Praze nebo v Brně a nejlépe vůbec na za-
hraničních pódiích. Jak se to vlastně daří právě do Velké Bíteše lákat hvězdy?

Přesně to nevím a ani po tom nepátrám. Jedno je ale jisté, že to výše honorářů nebudou. 
Možná ty účinkující udivuje a fascinuje skutečnost, že tu na komorní koncerty chodí kolem 
stovky posluchačů. To je vzhledem k velikosti města jev zcela mimořádný. V úterý sice tolik lidí 
nebylo, ale jindy je třeba zase ta stovka překročena. Ten vysoký počet posluchačů je pro účin-
kující stimulem. A to přiznal předevčírem i Jan Páleníček, violoncellista Smetanova tria, kte-
ré se nedávno vrátilo z turné z Brazílie, kde vystoupilo i v Riu de Janeiro. … Před několika 
dny vystoupilo Smetanovo trio ve vyprodané hale pro osm set posluchačů, tuším ve Würzbur-
gu, a tak bych mohl pokračovat.

Zdá se, že ve Velké Bíteši má pěstování vážné hudby hluboké tradice. Jinak si totiž 
asi nevysvětlíme takový zájem o tamní koncerty...

Ta tradice tu má hluboké kořeny. Zasloužil se o ni především Tomáš Mašek, bývalý, re-
spektive ještě před několika dny ředitel místní ZUŠky. …

Vraťme se teď k úternímu vystoupení Smetanova tria, co vlastně hrálo?
Kdo by si snad myslel, že hosté sem přijíždějí s nějakým tzv. vyšším populárem, hlubo-

ce se mýlí. Ty koncerty bývají velmi náročné jak svým obsahem, tak svou délkou. Předevčí-
rem se muzicírovalo snad dvě a půl hodiny - pravda, nezačínalo se úplně přesně a pauza 

Smetanovo trio nadchlo posluchače i kritiku.    Foto: Otto Hasoň
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také nebyla právě krátká, ale přesto. Na úvod překrásné Schubertovo Trio Es dur op. 100, 
jehož čtyři věty se rozklenuly snad na padesát minut. Seděl jsem vzadu, takže jsem měl 
přehled o sále. Nikdo nepokukoval po hodinkách, nikdo se nevrtěl. Ta poučenost poslucha-
čů se mimo jiné projevovala i v tom, že se během večera po žádné jednotlivé větě neozvalo 
jediné zatleskání. Což bylo pozoruhodné už u  tohoto vstupního Schuberta, jehož rozsáh-
lá první věta s označením Allegro leckoho mohla svádět k domněnce, že už odeznělo celé 
dílo. Výdrž a soustředění publika byly pozoruhodné rovněž z toho důvodu, že v sále míst-
ního kulturního domu, kde se koncerty zpravidla konávají, rozhodně teplo nebylo. Před 
následným Triem in d moll č. 2 Bohuslava Martinů nastínil portrét tohoto skladatele vio-
loncellista Jan Páleníček, syn klavíristy Josefa Páleníčka, který Smetanovo trio zakládal už 
ve 30. letech dvacátého století. Jan Páleníček vyzdvihl zejména osobní otcovo úzké přátel-
ství se skladatelem. Po pauze došlo na patrona této trojice, neboť zaznělo Smetanovo Trio 
g moll op. 15. A jako přídavek jedna z Dumek Antonína Dvořáka. …Smetanovo trio hrá-
lo samozřejmě ve složení Jitka Čechová - klavír, Jana Vonášková-Nováková - housle a již 
zmíněný Jan Páleníček - violoncello.

Ta atmosféra, kterou popisujete, je velmi zajímavá, zejména když to člověk srov-
ná s některými zážitky na Pražském jaru, kde musí americký dirigent upozornit pub-
likum, aby netleskalo mezi větami. Nemusím se, pane Čechu, asi ptát, jak Smetano-
vo trio hrálo. Věřím, že dobře. Zeptám se vás takto: která skladba vás co do interpre-
tace zaujala nejvíc?

Ta vstupní, to Schubertovo trio. Přiznám se, že jsem tu skladbu zřejmě slyšel vůbec popr-
vé, což je možná ostuda. Ale myslím si, že je nad lidské síly slyšet všechny skladby i těch nej-
známějších autorů. A hlavně si to zapamatovat, že jste to kdy slyšeli. A Smetanovu triu pat-
ří dík, že mě na tento skvostný kolos upozornilo excelentním podáním.

Tolik Vladimír Čech. Děkujeme za pěkné odpoledne!
Otto Hasoň

VÝStAVA „kOUZElNÝ SVět BARBiE“
Každý z nás jistě rád zavzpomíná na dětství. Na dobu bezstarostného mládí, kdy nej-

větší starostí bylo získání nové panenky, autíčka či v pozdějším věku získání první osu-
dové lásky.

I my jsme zavzpomínali na své dětství a rozhodli se uspořádat výstavu pro děti, pře-
devším pro malé princezny. Každá holčička vždy toužila po krásně nazdobené panen-
ce. Vždyť to byl i můj sen a neznám žádnou holčičku, kterou by panenky nepřitahova-
ly jako magnet.

Právě proto byla od 2. do 19. února 2010 připravena ve výstavním sále klubu kul-
tury na Masarykově náměstí 5 výstava „Kouzelný svět barbín“.

Své nádherné panenky nám zapůjčila pí. Marcela Svobodová z Blanska. Na výsta-
vě bylo celkem 36 panenek. Každá z nich měla jiný model šatů, byla jinak nazdobená 
a snad právě proto byla každá z nich tak kouzelná. Mohli jsme zde vidět jak nevěstu, Po-
pelku či princeznu v pohádkových šatech. Variací bylo nespočet.
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Tato výstava se velmi vydařila, 
neboť šlo o dosud nejnavštěvova-
nější výstavu Klubu kultury, a kaž-
dý z  návštěvníků, především však 
malé holčičky, odcházely s blaženým 
úsměvem na rtech. Každá z nich jis-
tě zatoužila mít nejednu z vystavova-
ných panenek doma. A tak i já jsem 
se při pohledu na panenky ponoři-
la do minulosti a zavzpomínala. Vý-
stava nebyla určená jen pro děti, ale 
i pro nás, dospělé. Vždyť kdo z nás 
by se rád nepodíval na ideály své-
ho mládí a  nezavzpomínal na sta-
ré časy. Každý z nás se jistě nejed-
nou zamyslel na vznikem této krás-
né panenky…

Vše začalo v polovině 50. let, 
kdy Ruth Handlerová při své ná-
vštěvě Švýcarska koupila němec-
kou panenku Lilli, která byla vy-
robena z  tvrdého plastu a  měla 
boty a náušnice. Měla pěkné dlou-
hé vlasy zapletené do copu a dalo 

se pro ni sehnat i spousty náhradního oblečení. Ruth se Lilli ihned zalíbila a sta-
la se tak hlavním zdrojem inspirace pro vytvoření vlastní podobné panenky, poz-
ději nazvané Barbie.

Ruth se ihned pustila do práce a společně s techniky a inženýry dala dohromady prv-
ní Barbie – vysokou, ohebnou, souměrnou a především krásnou plastovou panenku. Pro-
tože Ruth nechtěla nic podcenit, najala módní návrhářku Charlotte Johnsonovou, aby 
pro Barbie vytvořila bohatý šatník.

Ruth a její manžel Elliot pojmenovali svou novou panenku podle vlastní dcery, Bar-
bie. Krátce na to vznikla také druhá postavička, nerozlučný přítel panenky Barbie, kte-
rý dostal jméno Ken. I v tomto případě se Handlerovi inspirovali ve své vlastní rodině; 
použili jméno svého syna.

První velké představení si panenka Barbie odbyla 9. března 1959 na „American In-
ter Toy Fair“ (největší veletrh hraček na západě), kde však zaznamenala velmi chlad-
né přijetí ze strany obchodníků s hračkami, jelikož byla na svou dobu velmi revoluční 
a představovala pro obchodníky velké riziko. Handlerovi se však nenechali tímto díl-
čím neúspěchem ovlivnit a rozhodli se uvést panenku Barbie na trh. Tento risk se jim 
nakonec vyplatil, protože takřka ihned po vydání Barbie zaznamenala u široké veřej-
nosti velký pozitivní ohlas.

Lenka Marková

Kouzelné. Foto: Lenka Marková
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fARNÍ plESáNÍ
V sobotu 13. února se v bíteš-

ském kulturním domě uskutečnil již 
pátý Farní ples. Zahájilo ho před-
tančení mládeže z  Újezda u Brna 
a potom již taneční páry pozvala 
na parket kapela „F-BOX“ a svým 
velmi dobrým výkonem způsobi-
la, že se tančilo již od prvních skla-
deb, což v Bíteši nebývá ve zvyku. 

Ples uváděli vtipně Ladislav 
Koubek a Lída Kučerová. Do pro-
gramu zařadili pořadatelé i „valen-
týnskou soutěž“ s  pomerančem – 
tanec pro zamilované. Kdo zrovna netančil, mohl si prohlížet krásé plesové toalety dam, 
zajít dolů do „pekla“ na skleničku, nebo nahoru (do nebe?) na výtečné řízky a salát, při-
pravený ženami z farnosti, či se těšit na tah tomboly. Skvělou atmosféru plesu umocni-
la krásná květinová výzdoba paní Drlíčkové, kterou instalovala za pomoci farní mládeže. 

Co říci na závěr? Návštěvníci plesu se skvěle pobavili a navíc – přispěli svou účastní 
na budoucí obnovu střechy kostela. 

Lenka Marková a Zora Krupičková

mASOpUSt U BÍtEšSké RAdNicE
O masopustním úterý 16. února opět dostaly děti z mateřské školy U Stadionu od 

bítešského starosty povolení k masopustním radovánkám. Málem se tak nestalo, z rad-
nice se vybelhaly nejprve dvě čarodějnice. Z té vysoké šel opravdu strach, ale právě díky 
ní se pan starosta našel, veselení povolil a dokonce se na závěr zařadil do masopustního 
průvodu, který obcházel bítešské náměstí!

Velká, šedá, tváře divé……………..pod plachetkou starosta! Foto: Matěj Horký

Atmosféra farního plesu. Foto: Jan Kratochvíla



26 Zpravodaj Velká Bíteš

Byli bychom rádi poděkovali osobně paním učitelkám z MŠ U Stadionu, které maso-
pust připravily hned u radnice, i starostovi a místostarostce města za pochopení a vstříc-
nost, ale k mání tam místo nich byli jen kominík hajný, harmonikář, čarodějnice a vše-
lijací veselí chlapíci – takže děkujem jim!

Abychom nezapomněli – i koblihy byly výborné.
Za redakci Zpravodaje

Zora Krupičková

mORAVSká pREmiéRA SklAdBy pRO čtyři klAVÍRy
Pokud jste ještě neslyšeli děti hrát tak, že by jim mnohý dospělý záviděl, potom si ná-

vštěvu tohoto koncertu nenechte ujít. Jestliže patříte mezi pravidelné návštěvníky soutěží 
a přehlídek mladých pianistů, pak stačí vyslovit jméno Peter Toperczer - a všechno je jasné.

Marie Viola Mojzešová, Anna Sofie Mojzešová, Daniel Boura, Matouš Kratochvíl – 
jen pár jmen z cel kového výčtu žáků Petera Toperczera. Někteří z nich se již ve velmi út-
lém věku pyšní tituly nejvyššími z prestižních mezinárodních klavírních soutěží – jako 
například Amadeus, Prag junior note nebo Chopinovská soutěž v Budapešti. Pro bíteš-
ský koncert je také připravena specialita pro klavír a tři malé klavírky – moravská pre-
miéra skladby V. Tichého z Hudební fakulty pražské Akademie múzických umění. Tři 
malé klavírky byly vyrobeny ve firmě pana Rendla, známého stavitele klavírů, který je 
na vlastní náklady dopraví do Velké Bíteše.

Pokud chcete alespoň na chvíli vstoupit do světa těchto „malých Mozartů,“ nahlédnout 
do jejich repertoáru a jako prémii mít možnost vidět ukázku výuky těchto dětí, přijďte 
9. března na koncert a určitě nebudete zklamáni. A máte-li doma také začínající muzi-
kanty, vezměte je s sebou. Pohled na stejně staré kolegy je určitě potěší a snad i inspiruje.

Marika Kašparová

…a teď všichni společně zpívat! Foto: Matěj Horký
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BOHEmiAcHOR – tO NENÍ JEN tAk OByčEJNÝ SBOR!
V sobotu 13. března v 19 hodin vystoupí v kulturním domě ve Velké Bíteši výji-

mečný smíšený pěvecký sbor - Bohemiachor.
Sbor vznikl v roce 1992 z iniciativy sbormistra Jana Staňka. Zpívá v něm kolem 60 mla-

dých lidí z celé České republiky, kteří se každý rok scházejí ke čtyřem zkouškovým víken-
dům a k pravidelnému letnímu týdennímu soustředění. Řada z nich je sama sbormistry 
různých sborů. V rámci těchto setkání, která pořádají členové sboru pokaždé v jiném místě 
naší země, sbor také vystupuje na koncertech, někdy i spolu s místními sbory nebo orches-
try. Základní ideou Bohemiachoru je poznávání způsobu práce různých sbormistrů. Proto 
si sbor na svá setkání velmi často zve vynikající sbormistry. Během patnáctileté historie se 
jich před sborem vystřídalo velmi mnoho, jak českých, tak i zahraničních. Repertoár sboru 
obsahuje skladby všech slohových období, v poslední době zpívá převážně hudbu 20. století.

Přestože hlavní cíl práce Bohemiachoru není sborové soutěžení, získali v průběhu let 
různá ocenění jak z jihlavského festivalu, tak z Pražských sborových dní. V roce 1997 při-
vezli 1. cenu z Llangollenu a v roce 2004 stříbrné medaile ze Sborové olympiády v Bré-
mách. O dva roky později úspěšně reprezentovali na prestižním festivalu sborového zpě-
vu v irském Corku a v únoru 2008 zvítězili v domácí soutěži Canti Veris Praga. Sbor-
mistry Bohemiachoru jsou Jan Staněk a Libor Sládek.

Naše základní umělecká škola poskytne sboristům azyl pro jejich březnové soustředě-
ní. Oni na oplátku předvedou bítešským posluchačům, jak jim to zpívá. Naposled jsem 
je slyšel vloni na brněnském koncertu v kostele sv. Augustina na Kraví hoře – jejich vý-
kon je technicky srovnatelný s profesionálními sbory, navíc je z každého akordu slyšet, 
že zpívají rádi. Také už se těšíte? 

Otto Hasoň

VÍtáNÍ JARA NA šmElcOVNě
Jak ten rok rychle uteče! Už zase pojedeme a  půjdeme vítat jaro na Šmelcovnu.

Vždy to bývá první neděli po prvním jarním dnu. Tentokrát to vychází zrovna na ne-
děli 21. března.

Takže sdělujeme: v neděli 21. března v 10 hodin pojede od České spořitelny zvlášt-
ní autobus do Javůrku. Odtud je to asi 1,5 km na Šmelcovnu, zpět se půjde na opač-
nou stranu do Maršova, zase asi 1,5 km, kde u hospody v 15 hodin bude opět na nás 
čekat zvláštní autobus. Celý zájezd – dospělí 30 Kč, děti 20 Kč.

Akci organizuje tentokráte již Klub kultury.

O Vítání jara na Šmelcovně toho bylo ve Zpravodajích už napsáno hodně. První hez-
ký článek byl od místního historika Jaromíra Kotíka v roce 1966. Kdo chce o Vítání jara 
na Šmelcovně vědět více, stačí kliknout na internetu.

Šmelcovna tradiční:
Začal to básník Petr Bezruč se svými přáteli z Brna, kteří v roce 1902 poprvé vyra-

zili na Šmelcovnu přivítat jaro.
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Šmelcovna a Bítešáci:
Bítešáci jednotlivě i organizovaně sem chodí od nepaměti. Není to zase tak dale-

ko a Údolí Bílého potoka k výletům vždy lákalo, obzvláště na jaře, kdy zde jaro pro-
puká brzo a v plné síle. Pro ty zdatné bylo často zvykem si zpáteční cestu podél po-
toka projít pěšky.
Šmelcovna historická:

Název Šmelcovna je od německého „schmelzen“, taviti a osadě se tak začalo říkat od 
roku 1749. V oblasti Bílého potoka se dolovaly stříbrné a železné rudy již ve 13. století. 
První vysoká pec na tavení železa zde byla postavena v roce1724.
Šmelcovna a jarní příroda:

Pamatujeme Vítání jara na Šmelcovně pod ledem a sněhem, ve vánici, ale také pa-
matujeme jaro v plné kráse: modré koberce podléšek, bílých sasanek, zářily žluté kvítky 
křivatců, orsejí, podbělů, fialové plícníky a další.
Šmelcovna společenská:

Hezký výlet s dobrými přáteli a setkání s mnoha známými. Kulturní program dětí 
z Domašova, všichni zpíváme „Přijde jaro přijde“. Do potoka padají zápálené Smrtky. 
K chuti zde přijde i dobrá ohřátá klobáska, červený svařák, pivo, nějaká sladkost dětem.

Petr Bezruč:
„To je ta Šmelcovna,
kam cesta nerovná,
přes hory, dolíky
vodívá staříky ….“

Tak nezapomeňte, v neděli 21. března je první jarní den a vítat se bude na Šmelcov-
ně. Autobus odjíždí od České spořitelny v 10 hodin.

Karel Smolík, st.

Takových Smrtek je tam hodně, a všechny skončí hořící v potoce. Foto: Jiří Paták
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JAROmÍR NOHAVicA VE VElké BÍtEši
Dne 24. března 2010 v 19 hodin v kulturním 

domě ve Velké Bíteši zazpívá známý písničkář Jaro-
mír Nohavica sólový recitál s kytarou a heligonkou 
sestavený nejen ze známých písniček, ale i z ak-
tuálních novinek z alba IKARUS i z internetové 
desky VIRTUALLY. Fanouškové Jarka Nohavi-
ci si již určitě zvykli, že jeho koncerty jsou samé 
překvapení, a vždy naprosto nově dramaturgicky 
sestavené a rozhodně se mají na co těšit!

Předprodej vstupenek bude probíhat v  In-
formačním centru, Masarykovo náměstí 5, tel.: 
566 532 025 (lístky není možné rezervovat).

-red-

OZNámENÍ
Seriál o historii velkobítešských domů byl ukončen z důvodu omezeného počtu stran 

ve Zpravodaji. Tímto se zájemcům o historii bítešských domů chci omluvit. Zatím zva-
žuji, jakou formou bych pokračoval ve zveřejňování tématu.

Jan Zduba

ČÁST VZPOMÍNEK NA VÁLEČNÁ LÉTA 1943 – 1944

X. DÍL - ŽIVOTNÍ ŠKOLA K NEZAPLACENÍ

TOMÁŠ SMUTNÝ

Jelikož jsme bydleli na periferii a kryt byl postaven ve volném prostoru, naskytla se 
mi jedenkrát příležitost pozorovat ode dveří šplitrgrábu, jak vypadá takový nálet, kte-
rý se odehrává několik kilometrů od nás. Bylo to v zimě, pozdě večer a byla jasná ob-
loha. V dáli ke středu města bylo slyšet výbuchy dopadajících bomb, na obloze bruče-
ly motory letadel, desítky světlometů prořezávaly noční tmu a vyhledávaly nepřátelské 
bombardéry. Ty létaly co nejvýše, pokud to bylo technicky možné a dovolovalo to za-
tížení ničivým nákladem, který nesla. Když se jim to podařilo, tak několik světlome-
tů letadlo sladovalo. To byla příležitost pro německé „nachtjagry“ (noční stíhače), aby 
bombardér sundali. Viděli jsme několik sestřelených letadel, jak hořící padají k zemi. 
Nepřátelská letadla rozhazovala ve velkém množství lehké staniolové pásky, aby tím 
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rušila pozemní  radiolokátory. Bylo úžasné pozorovat, když se tyto dostaly do paprsků 
světlometů. To se část ztemnělé oblohy začala jakoby třpytivě pohybovat, jak padající 
pásky ve vzduchu rotovaly. Bylo to velkolepé divadlo. Ještě krásnější však bylo, když 
mezitím shazovali tzv. „vánoční stromečky“. To byl světelný zdroj s velkou intenzitou, 
umístěný na padácích. Tam, kde byl svržen, ozařoval prostor pod sebou. Byl to vel-
mi silný zážitek, který se nedá slovy vypovědět. Byl pro mne určitou satisfakcí za kru-
té chvíle, které jsme prožili.

I pouhé hodiny mohou být někdy nekonečně dlouhé. 
Pro nás, kteří jsme těch šest měsíců v Berlíně ve zdraví 
a hlavně živí prožili, bylo nekonečně dlouhých. Nikdo 
nemůže vyčíslit, kolik v  této době zde bylo usmrceno 
a zmrzačeno lidí, materiální škody nevyjímaje. Jen pří-
mý účastník, který ví, že o životě či smrti rozhodova-
la pouhá náhoda a snad i trošička štěstí, to může plně 
pochopit. Byla to životní škola k  nezaplacení. Nutno 
si uvědomit, že jsme byli mladí, bez zkušeností, bylo 
nám 17 – 18 let.

Přišel tedy rozkaz, že definitivně končíme a vracíme 
se domů. Naprosto si již nepamatuji, jak jsme toto ozná-
mení přijali. S úlevou a  radostí – alespoň tak doufám. 
Sbalili jsme své věci a následující den 25. února 1944 po 
třetí hodině ranní nastupujeme do přistavených náklad-
ních aut, která nás odvezou na nádraží. Naposledy pro-
jíždíme přes Alexanderplatz, po třídě Unten den Linden. 

Před několika hodinami tato část města zažila nálet, a tak vidíme oboustranně jeho násled-
ky, hořící a ještě doutnající části domů. Na ulici je také vidět dosti vody, snad z prasklého 
potrubí, či po hašení. Počasí je pod psa, mírně mrholí. Jedeme na otevřených vozech. Pro-
jíždíme Brandenburskou bránou, směr nádraží Anhalterbahnhof. Nastupujeme do přista-
vených vagónů, které tehdy odpovídaly třetí třídě.

Odjíždíme…
Přál jsem si po válce se do Berlína znovu podívat a v klidu si prohlédnout místa na-

šeho pobytu. Berlín se stal mým městem, na které, přes všechny útrapy, rád vzpomí-
nám. Leč skutečnost byla úplně jiná. Poválečné rozdělení Německa a vytvoření „železné 
opony“ to neumožňovaly. Za doby NDR byl možný přístup jen do sovětské zóny, a v té 
byl	jen	Pankow	–	Heinersdorf.	Vše	ostatní	bylo	v západní	části,	do	které	nebyl	přístup.	
Nyní, kdy je to již možné, nedovolují mi zdravotní problémy.

Na více si z našeho návratu nevzpomínám. Jen na to, když v Praze při nástupu čet-
li postupně naše jména, já jsem jako jediný čtený nebyl. To v tuto chvíli znamenalo, že 
jsem měl být v Berlíně. Strašně ve mně hrklo. Nevím, jakou formou se to vyřešilo a kde 
byl zádrhel.

Domů jsme pravděpodobně odjížděli v pracovních uniformách a dlouhých zimních 
kabátech, které jsme dostali v Berlíně. Jak jinak bych mohl převézt ve vnitřní straně ka-
bátu dole v kapse ukrytou termitovou bombičku? Oblečení jsme potom jistě odevzdali 
v Brně. O návratu domů mám červený registrační průkaz.

Sedmnáctiletý Tomáš Smutný.
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Nyní bylo nutné přizpůsobit se jiným podmínkám a  školním povinnostem. Byl 
to obrat o  180 stupňů a  nebylo to vůbec snadné, abychom ve škole propluli aspoň 
s  odřenýma ušima.

Tak jako všechno jednou skončí, má svůj konec i  toto kusé vyprávění. Bylo vzpo-
mínkou na dny plné odříkání, ale i chvil, které nám něco daly, obohatily novými pro-
žitky a snad i do budoucna něčím kladným poznamenaly, a aniž bychom si to uvědo-
mili, i ovlivnily.

Závěrem chci připomenout, že vše zaznamenané je stoprocentně pravdivé, bez ja-
kýchkoli příkras. Za tuto popsanou dobu se událo denně mnoho dalších příhod a zážit-
ků, které však nejsou podstatné. Děkuji všem, kteří budou mít trpělivost a někdy si tyto 
moje vzpomínky přečtou.

Tato má výpověď byla nahrána na magnetofonový pásek vnukem Martinem
dne 29. prosince 1995.

Tomáš Smutný

Vážený pane Tomáši Smutný,
jménem naším i  jménem čtenářů Zpravodaje Vám srdečně děkujeme za možnost uveřejnit 
Vaše vzpomínky. Věříme, že splnily poselství, které v nich je uloženo: vážit si statečných lidí, 
kteří žijí mezi námi, a nezapomínat.

Přejeme Vám v dalším životě hodně zdraví, klidu a spokojenosti.

Redakční rada Zpravodaje

OCHRANA OBYVATEl

Dokážete poskytnout první pomoc při dopravní nehodě?
1. Zraněným osobám poskytujte první pomoc na bezpečném místě.
2. Pomozte nejprve těm, kteří nevolají o pomoc a jsou v bezvědomí.
3. Proveďte orientační vyšetření poraněných, zda nekrvácí, nejsou-li v bezvědomí, zda 

dýchají, mají-li hmatatelný tep na krku a zda nejsou v šoku.
4. Zraněným pohybujte vždy jen v ose jeho těla směrem k hlavě.
5. Zraněného uložte do stabilizované polohy.
6. Pokud se jedná o motocyklistu nebo cyklistu, opatrně mu sejměte přilbu.

Při bezvědomí:
1. Postiženému zakloňte hlavu.
2. Otevřením úst mu uvolněte dýchací cesty a pokud zjistíte, že má v ústech zvratky či 

zapadlý jazyk, ukazovákem omotaným kapesníkem toto odstraňte.
3. Pokud dále postižený nedýchá, zahajte umělé dýchání z  úst do úst frekvencí asi 

12 – 16 vdechů za minutu.
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4. Jestliže postižený stále nedýchá a má nehmatatelný tep, zahajte zevní srdeční masáž, 
kdy postiženého položte na pevnou podložku a jeho hrudník stlačujte frekvencí ale-
spoň 100x za minutu, přitom po každém 15. stlačení proveďte 2 vdechy do plic. 
Hrudní kost je třeba stlačovat minimálně o 4 cm.

5. Srdeční masáž a umělé dýchání neukončujte dříve, dokud na místo nedorazí záchran-
ná služba.

Při silném krvácení:
1. Krvácení je třeba okamžitě zastavit jakýmkoliv způsobem (rukou, tlakovým obvazem, 

případně zaškrtit končetinu nad silně krvácejícím místem) a pamatovat si, kdy jsme 
končetinu zaškrtili.

2. Při stavění krvácení položte zraněného do vodorovné polohy a krvácející končetinu 
zvedněte nad úroveň srdce!

Při šoku:
1. Člověk je zjevně netečný, má studenou pokožku, potí se a má žízeň.
2. Osobu v šoku uložte do protišokové polohy, nedávejte jí jíst ani pít.

Pozor!
Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, nepo-

skytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může 
učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři 
léta nebo zákazem činnosti.

Předcházejte tomu, aby dopravní nehoda změnila v setině sekundy Váš život!

Policisté ze služby dopravní policie

10 lEt ZáSAHOVé JEdNOtky SdH VElká BÍtEš
Dne 16. 3. 2000 byla na MěÚ sestavena zásahová jednotka PO města Velké Bíteše. 

Na základě nového plošného pokrytí jednotkami požární ochrany je JSDH zařazena od 
roku 2000 dle vybavenosti a požárního nebezpečí v obci do kategorie JPO III.

David Dvořáček, DiS.
velitel družstva-zástupce velitele jednotky SDH Velká Bíteš

Sdužení hasičů Čech, Moravy a Slezska okrsek Velká Bíteš děkuje všem, kteří se podíleli 
a podpořili reprezentační hasičký ples okrskový výbor
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SPOlEčENSKÁ RUBRIKA

VZpOmÍNkA NA ANtONÍNA kElBlA
Ve čtvrtek 11. února jsme se spolu s rodinou rozloučili v brněnském krematoriu s bí-

tešským občanem, panem Antonínem Kelblem.

Narodil se 25. března 1925 v Zakřanech, ze-
mřel v pátek 6. února ve Velké Bíteši. Absolvent 
Baťovy školy práce získal umění jednat s  lidmi, 
které uplatnil ve svém povolání i mimo ně. Ale 
vlastnosti, které poznali jeho spolupracovníci i přá-
telé, nezískal během studia: zdvořilost, galantnost, 
smysl pro humor, organizační schopnosti. Kamkoli 
přišel, nechyběla dobrá nálada a úsměvy.

Byl dlouholetým předsedou Svazu protifašis-
tických bojovníků, přežil jako totálně nasazený 
nálet na Drážďany. V padesátých letech nastou-
pil do zaměstnání v První brněnské strojírně Vel-
ká Bíteš, do řízení výroby. Tam pracoval až do od-
chodu do důchodu.

Byl aktivistou TJ Spartak, jako člen Sboru pro 
občanské záležitosti doprovázel svými projevy Bí-
tešáky na poslední cestě.

Snad nejvíc volného času věnoval práci v Závodním klubu PBS, jehož byl po něko-
lik let i předsedou. Vášnivý ochotník, spojující svůj talent s krásným hlasem, účinkoval 
v divadelním souboru PBS (Třetí přání, Slaměný klobouk, Půlnoční mše…), recitoval 
v Divadle poezie, konferoval a vystupoval na tehdy populárních estrádách. Píseň Missi-
sippi, která zazněla při rozloučení v krematoriu, vehnala mnohým slzy do očí nejen svou 
tklivostí. Antonínovým vrstevníkům připomněla, jak ji mnohokrát krásně a rád zpíval na 
jevišti bítešské sokolovny i mezi přáteli.

Poslední tři desetiletí žil v se svou ženou Zdeňkou v Chobůtkách, v řadovém dom-
ku, který spolu s kamarády svépomocí stavěl. Přicházely nemoci, poplatné věku, těžce 
nesl především onemocnění hlasivek, které opravdu nikdy nešetřil.

K jeho osobě se váže spousta někdy drobných, ale vždycky veselých příhod, jichž byl 
často strůjcem nebo aspoň účastníkem. Někdo ho dokonce přirovnal k „bítešskému Ma-
riánu Labudovi“a ti, kdo ho znali, pochopí jistě proč.
Když jsem cestou v  autobuse poslouchala vzpomínky účastníků rozloučení na Toníka 
Kelbla, pochopila jsem, že smutek nebude nikdy patřit k jeho památce.

Zora Krupičková
jménem členů SPOZ, redakce Zpravodaje 

a všech, kteří ho měli rádi
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SPORT

NOVÝ OddÍl V tJ SpARtAk VElká BÍtEš
V  září 2009 byl založen 

nový oddíl moderní gymnasti-
ky. V současné době v něm cvičí 
21 děvčat ve věku 5 – 7 let. Tré-
ninky se konají pod odborným 
vedením vedoucí trenérky Jiři-
ny Langové – Machatové, účast-
nice Mistrovství světa v moderní 
(tehdy umělecké) gymnastice, ně-
kolikanásobné Mistryně republi-
ky, zasloužilé trenérky a rozhodčí.

Děvčata trénují 1x týdně v pondělí od 14.30 do 16.00 hodin. Připravují se již na dru-
hé vystoupení – na akademii TJ Spartak, která se uskuteční 16. dubna t. r.

Začátkem září 2010 se bude opět konat nábor nových zájemkyň do přípravky tohoto krás-
ného dívčího sportu. Cílem trenérek oddílu je naučit děvčata správnému držení těla, základním 
sportovním dovednostem, cvičení s gymnastickým náčiním. V budoucnosti se budou děvča-
ta připravovat na závody v moderní gymnastice ve společných skladbách i v jednotlivkyních.

Pokud má z rodičů někdo zájem o tento sport pro svoje dítě, je možno se přijít po-
dívat do hodiny tréninku. Jiřina Langová

trenérka

OSTATNÍ
pROStě pARádA…

24. 1. 2010 – 13.00 hodin – pa-
matujete na Radovánky na Sme-
ťáku?

Ať už se nový Chobůtecký ko-
pec měl jmenovat jakkoli, důvěrné 
pojmenování Smeťák mu už asi ni-
kdo neodpáře. Právě jemu se do-
stalo cti hostit přehlídku zajíma-
vých vozidel domácí i  komerční 
výroby. Odvážní jezdci na čem-
koli se řítili dolů sledováni očima 

poroty. Nahoře je hřál adrenalin, dole čaj a obdiv. Sportovní klání mělo své vítěze, ale ne 
poražené. Všichni jsme si na sněhu užili zimních radovánek. Pohoda, přátelé z Prosatína! 
Co připravíte příště? Táňa Horká

Při cviku. Foto: Ondřej Blaha

Nedělní radovánky. Foto: Archiv tábora
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PROGRAM KINA FlIP VElKÁ BÍTEš
BřEZEN 2010
FILMOVÁ PŘEHLÍDKA PROJEKT 100
Neděle 14. března 2010 v 19.30 hodin
FISH TANK (Fish Tank)
Snímek britské režisérky Andrey Arnoldo-
vé vyhrává na přehlídkách po celém světě. 
Příběh dívky skládající předčasně maturitu 
z životní deziluze.
Premiéra 123 minut
Vhodné od 15 let
Vstupné 59 Kč

Neděle 21. března 2010 v 17 hodin
ARTHUR A MALTAZARDOVA 
 POMSTA
(Arthur et la vengeance de Maltazard)
Po úspěšném filmu Arthur a Mimojové při-
chází LUc Besson s další podívanou pro ce-
lou rodinu. Tentokrát se Arthur vydá za-
chránit princeznu Selenii. Český dabing.
Premiéra 93 minut
Mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 28. března 2010 v 19.30 hodin
KAWASAKIHO RŮŽE
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda 
ještě hlubší. Nový film režiséra Jana Hřebej-
ka a scénáristy Petra Jarchovského. V hlav-
ních rolích M. Huba, D. Kolářová, L. Vla-
sáková, L. Chudík a další.
Premiéra 99 minut
Mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 4. dubna 2010 v 17 a 19.30 hodin
PLANETA 51 (Planet 51)
Zelení obyvatelé Planety 51 si žijí spoko-
jeným životem, než jim uprostřed grilova-
cí párty přistane mimozemšťan - astronaut 
NASA kapitán Chudl. Animovaná kome-
die pro celou rodinu.
Český dabing.
Premiéra 97 minut
Mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

STŘECHY – FASÁDY
provádíme

Střechy:
Kompletní rekonstrukce střech včetně zateplování střešních plášťů
Veškeré klempířské práce
Fasády:
Zateplování obvodových plášťů budov – rodinné domy, bytové domy, pane-
lové domy…
Jsme v seznamu firem schválených v programu „Zelená úsporám“
JAROSLAV VYHNÁNEK Tel.: 777808583, 608 360 315
Chobůtky 436, Velká Bíteš e-mail: strecha-ok@seznam.cz

www.strecha-ok.cz
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PEČUJETE DOMA
o nemocného či starého člověka?

Nabízíme Vám možnost, jak si tuto práci výrazně ulehčit a přitom poskytnout pe-
čovanému více pohodlí!

K ZAPŮJČENÍ:
•	 Elektricky	polohovací	postele	(25,-	Kč	na	den)
•	 Antidekubitní	matrace	proti	proleženinám	
•	 Klozetová	křesla	(6,-	Kč/den)
•	 Invalidní	vozíky	(10,-	Kč/den)
•	 Elektrické	zvedáky	do	vany	(12,-	Kč/den)
•	 Chodítka	různých	druhů
•	 Oxygenátory

PRODEJ REPASOVANÝCH POMŮCEK ZA ZAJÍMAVÉ CENY.

Petr Marek
Tel. 776 297 070

www.pecujete-doma.cz

Doprava až k Vám domů.
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Provádíme zateplení RD
                             a  veškeré stavební práce

Jsme firma zaregistrována v seznamu 
odborných dodavatelù v programu 
Zelená úsporám

Proè platit 
vše ze své kapsy, 

když Vám na to pøispìje 
Zelená úsporám

Pomùžeme a poradíme Vám 
se získáním dotací od A-Z

Neváhejte se nás 
na cokoliv zeptat:

Ivo Kouøil, Velká Bíteš, tel: 777958814

http://www.kouril-stavebniprace.wz.cz
stavebnipracekouril@seznam.cz     stavebniprace@seznam
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777006819

NOVÁ NEBANKOVNÍ SPOLEČNOST 
NA TRHU FINANCÍ!

např. 100 tis. jen 1894 Kč/měs.
I pro lidi v registrech a s exekucí.

Do 100 tis. bez prokazování příjmu.
Individuální, profesionální přístup!

Výši splátek si určujete sami!
Rychlá realizace!

 Procházková T:  776 024 962
Procházková H: 608 331 131
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Střední odborná škola Jana Tiraye je státní školou, zřizovatelem je 
Město Velká Bíteš. Školné se neplatí. 

Střední odborná škola nabízí:
– čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou:

– Mechanik seřizovač 23-45-L/01
– tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem:

– Obráběč kovů 23-56-H/01
– Kuchař číšník 65-51-H/01
– Cukrář  29-54-H/01
– Kadeřník 69-51-H/01
– Elektrikář 26-51-H/01
– Prodavač 66-51-H/01
– Zedník 36-67-H/01
– Krejčí 31-58-H/01
– Slévač 21-55-H/01

U kovo oborů probíhá odborný výcvik ve Středisku praktického vy-
učování PBS Velká Bíteš, a.s. a u ostatních podnikatelský subjektů 
v městě a okolí.

Případné další informace Vám rádi poskytnou pracovní-
ci školy  Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš, tel./fax. 566  532  321, 
email:	info@sosbites.cz,	www.	sosbites.cz
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 1. Pozvání na stezku – železniční stanice 
Ořechov

 2. Skála Šenkýřka
 3. Smírčí kámen
 4. Kadolecká studánka
 5. Svatá hora
 6. kopec Vokouňák
 7. Heřmanovské koule

 8. Hrádek
 9. Anglica
10.	Hauqwitzovy	studánky
11. Císařská cesta
12. myslivna Rohy
13. zaniklá vesnice Rohy
14. Studánka Stříbrnice
15. Studánka pod Kuní horou

mApkA NAUčNé StEZky „SVAtá HORA“


