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Foto: Táňa Horká

POZNÁVÁME SVŮJ REGION
PŘIBYSLAVICE s kdysi samostatným OTMAROVEM
a s místní částí RADOŠKOV
K naším dalším blízkým sousedům se tentokrát vypravíme směrem na Brno. Půjdeme asi 2 km po staré „státní“ silnici nejen proti vycházejícímu slunci, ale zdánlivě také
proti plynutí času. Přijdeme do Přibyslavic, které z hlediska historického můžeme považovat za ves velmi starou, ba co dím – starobylou. První dosti pravděpodobná (ale ne
zcela prokazatelně doložená) písemná zmínka o vsi pochází totiž z roku 1048, kdy byla
s „Újezdem Domašovským“ darována knížetem Břetislavem klášteru Rajhradskému, kde
zůstala, až na drobné výjímky, do konce platnosti feudálních panství. Pouze několikrát
byla držena v zástavě: v letech 1143 – 1156 knížetem Vratislavem brněnským, po husitských válkách pány z Veveří a od roku 1619 do r. 1625 Sigmundem, svobodným pánem
z Tiefenbachu. První doložená písemná zmínka je datována rokem 1175. Vesnice měla
tehdy ráz typické slovanské osady, ukryté mezi lesy v nerovném terénu.
Studánka s kapličkou „U Jakoubka“.
Foto: Mgr. Pavel Holánek

Znak obce Přibyslavice
(Zlaté vozové kolo na zeleném štítě).
Foto: Archiv obce

Úctyhodné stáří obce je dáno s velkou pravděpodobností její zeměpisnou polohou,
tvořící v 2. pol. 11. století i ve století dvanáctém západní hranici slovanského osídlování,
které pronikalo do podhůří Českomoravské vrchoviny směrem z brněnské kotliny. Jeho
počátky spadají do období po pádu Velkomoravské říše a následného připojení Moravy
k Českému státu. Dále za Velkou Bíteší, směrem severozápadním, se tehdy rozkládala
dosud nedotčená rozsáhlá lesní území (hraniční prales mezi Moravou a Čechami), která na svou „kolonizaci“ musela čekat dalších sto, dvě stě i více let. Je historickým paradoxem, že tato „hranice“ se dosud vine regionem jako „červená nit“ - viz hranice okresů
Brno venkov a Žďár nad Sáz. i hranice mezi Krajem Jihomoravským a krajem Vysočina
a je předmětem různých svárů mnoha současníků. „Složitost“ této hranice dokládá i skutečnost, že pověřenou obcí a obcí s rozšířenou působností jsou pro Přibyslavice – Rosice.

Letecký pohled na Přibyslavice - v pozadí Velká Bíteš, vpravo nahoře okraj Křoví.
Foto: Archiv obce

Poloha
Ves leží v nadmořské výšce 483 - 518 m n. m. a její název je odvozen od osobního jména Přibyslav. Rozkládá se na svazích „Přibyslavického potoka“, kolem nepravidelné návsi,
na níž jsou zahrady, rybník a zvonička. Obec tvoří jeden celek s dříve oddělenou i samostatnou osadou Otmarov a od roku 1960 k ní ještě patří Radoškov, jako její místní část.
Ve středověku byly Přibyslavice přifařeny k Domašovu, dnes patří do farnosti velkobítešské. Na okraji vesnice byla v 80. letech 18. století postavena „říšská“ silnice z Brna do Jihlavy, která se stala důležitou spojnicí c.k. monarchie a později také hlavní silniční dopravní
tepnou Československé republiky. Tato silnice navázala na prastarou „stezku“ spojující Čechy s Moravou. Po vybudování dálnice ztratila svou důležitost a dnes je vedena jako silnice II. třídy pod označením II/602. Nachází se v místech, kterým se ještě v 17. století říkalo „Stezka Přibyslavská“. Původní cesta z Bíteše do Brna (již v 15. stol. honosně nazývaná
„silnice“) vedla po pevných náspech směrem na Janovice, kde se brněnská větev oddělovala
od náměšťské směrem na Psí horu, pokračovala kolem kapličky P. Marie, Silnického rybníka, lesa Klečany a teprve poblíž Přibyslavic se napojovala na současnou trasu.
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Otmarov
Osada, která je dnes nedílnou součástí obce, byla založena proboštem Otmarem
Konrádem Rajhradským v roce 1786. Ten tehdy zrušil zdejší poplužní dvůr a rozdělil
jej na „familie“. Stavení bývalého panského dvora, tvořeného dvěma na sebe kolmými
uličkami, jsou rozlišitelná dodnes, tak jako historické klenby, dosud zachované v některých z nich. V roce 1900 uvádí Tiray dvě jména původních „familiantů“: Odehnal
a Filipin a pojmenování historických tratí: Na korytě, Mezi lesem, Na kopci, Zástavy a Na bahnech. V té době měla obec 25 domů a 158 obyvatel. Název „Otmarov“
nezmizel, je i nadále zachován v povědomí rodáků a nesou jej také přibyslavské ulice,
nacházející se v tomto místě.
Okolní krajina
Nejlépe ji poznáme vystoupíme-li na vrchol kopce a podíváme se směrem k Bíteši. Na širokém obzoru za městem uvidíme zvedající se zvlněnou krajinu Českomoravské vysočiny s výrazným reliéfem Skřinářovského lesa a z něho vystupující Svatou horu
(680 m n.m.), pod níž ve Stříbrné studánce (605 m n.m.) pramení Bílý potok. Otočíme-li se zpět, pozorujeme krajinu spadající do „Přírodního parku Údolí Bílého potoka“,
jehož chráněné území začíná (vzato z naší strany) na okraji Přibyslavic. V obci pramení
Přibyslavský potok, po jehož levém břehu vznikla pod obcí chatová oblast. Nachází se
zde také bývalý lom, jehož upravené okolí využívá obec při různých příležitostech, například při pálení čarodějnic. Přibyslavský potok se pod Radoškovem vlévá z pravé strany do Bílého potoka. Od soutoku s Bítýškou u Křovského lomu se Bílý potok postupně
zařezává do hlubokého údolí, které bylo od Spáleného mlýna přes osadu Šmelcovna až
do Veverské Bítýšky vyhlášeno v roce 1979 oblastí klidu a od roku 1992 (již zmíněným)
přírodním parkem. Ve Veverské Bítýšce, v nadmořské výšce 235 m, se Bílý potok vlévá
z pravé strany do Svratky. Celkový výškový rozdíl od pramene po soutok je tedy úctyhodných 370 m na celkové délce toku 33,9 km. Obec je také jedním z východisek oblíbených výletů na zmíněnou Šmelcovnu, známou především svým „vítáním jara“, u jehož zrodu stál brněnský poštovní úředník Vladimír Vašek, pozdější (pod pseudonymem)
známý básník Petr Bezruč.
Jakoubek (také U Jakoubka – viz obr.)
Tuto kapličku s pramenem u sv. Jakoubka najdeme asi 1,5 km severně od Přibyslavic, v údolíčku, asi 100 m vlevo od lesní cesty do Křoví. Dlouhá léta byla neudržovaná, chátrala a pouze místní babičky zde občas postavily vázičku s kytičkou, aby v tichosti uctily toto posvátné místo – malé kulturní dědictví našich předků. Čas běžel,
až v roce 2002 byla zásluhou Lesů České republiky krásně opravena. Jednou do roka,
na svátek sv. Jakuba, je u kapličky sloužena mše svatá. Cituji slova uvedená v textu
„Listů u Jakoubka“:
– Čistá voda z hlubin Země zde vyvěrá již stovky let, je stále stejná, jen okolí se mění.
– U pramene sídlí Dobrý Duch, vycházej s ním dobře.
– Toto místo tak okouzlilo básníka Jana Skácela, že zde složil svoji báseň Moudiváček.
Pokračování příště.
Alois Koukola
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Úterý dne 1. února 2011 v 19 hodin
KONCERT BRNĚNSKÉ KLAVÍRISTKY LUCIE CZAJKOWSKÉ
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh
Pondělí 7. – 18. února 2011
Otevírací doba: po-pá 8.00 – 15.30 hodin, obědová přestávka 11.30 – 12.00 hodin,
so-ne 13.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ RENATY BURŠÍKOVÉ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 9. února 2011 od 14 hodin
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
Organizuje Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
Čtvrtek dne 10. února 2011 od 9 do 19 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOLNÉ JESKYNI
Masarykovo náměstí 88, II. patro
Organizuje Technické služby
Čtvrtek dne 10. února 2011 v 17 hodin
Z PTAČÍ PERSPEKTIVY – beseda s Jiřím Trojanem, autorem sedmi publikací leteckých
snímků (netradiční pohledy nejen na Bítešsko, zážitky z létání a fotografování)
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5
Organizuje ZŠ Velká Bíteš a Městské muzeum
Sobota dne 12. února 2011 ve 20 hodin
XI. REPREZENTAČNÍ PLES PBS – k tanci a poslechu hraje Vysočinka a cimbálová muzika VUS Ondráš. Slavnostní předtančení v podání Klubu společenského tance
Lucerna Praha pod vedením H. Karasové. Host večera: Marie Rottrová. Večerem bude provázet Pavel Nový.
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje PBS Velká Bíteš
Pondělí 14. února v 17 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Kulturní dům, Vlkovská 482

Únor 2011

5

Úterý dne 15. února 2011 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB – v MŠ Masarykovo náměstí
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí
Středa dne 16. února 2011 ve 14 hodin - Pozor, změna času!!!
SENIORKLUB - odpolední posezení s Mgr. Annou Kopáčkovou
Téma „Krása vychází zevnitř“
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
Pátek dne 18. února 2011 v 17 hodin
VEŘEJNÉ PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ – pro všechny, které zajímá životní prostředí
našeho města
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85
Organizuje ZŠ Velká Bíteš
Sobota dne 19. února 2011, prezentace v 8 hodin
ZIMNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
Přihlášky Šilhan Zdeněk, tel.: 776 267 471
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje TJ Spartak

Pondělí dne 28. února od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát ve Žluté třídě
MŠ U Stadionu
Organizuje MŠ U Stadionu
Pondělí 28. února – 11. března 2011
Otevírací doba: po-pá 8.00 – 15.30 hodin, obědová přestávka 11.30 – 12.00 hodin,
so-ne 13.00 – 16.00 hodin
výstava knížek pro děti – „Čtěme si pohádku“
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

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

Maškarní bál,

Sobota dne 19. února 2011 ve 20 hodin
FARNÍ PLES – hraje „F-Box“, předtančení, velmi bohatá tombola – první cena skútr
Česká beseda v podání chasy, více na www.velkakbites.farnost.cz
Výnos je určen na novou fasádu kostela
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Farnost Velká Bíteš
Čtvrtek dne 24. února 2011 v 18 hodin
BESEDA S MGR. TOMÁŠEM HOLCNEREM – Průlet nad Alpami (Švýcarsko,
Rakousko, Itálie)
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

který se uskuteční v pátek dne 4. března 2011 od 20 hodin
v kulturním domě. K tanci zahraje Pavel Helan s kapelou.
Připravena bude bohatá tombola, malý dárek u vstupného
pro návštěvníky v maskách a soutěž o nejoriginálnější masku.
Předprodej vstupenek od 1. 2. 2011 v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5,
tel.: 566 532 025

VÝZVA

Sobota dne 26. února 2011 ve 20 hodin
SPORTOVNÍ PLES S VYHLÁŠENÍM AKNETY „SPORTOVEC MĚSTA“ – hraje
TOP Band Praha se sólistkami Renátou Podlipskou a Kristinou Durczakovou. Moderuje
Marcela Doubková a Martin Hrdinka, který po půlnoci zahájí Oldies diskotéku s herci
z muzikálu Děti ráje s Bořkem Slezáčkem. V horním patře bude hrát cimbálová muzika
Grajcar. Hostem večera bude Leona Machálková.
Předprodej vstupenek na recepci Restaurace U Raušů
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Restaurace U Raušů

Milí čtenáři pohádek, tří do sta let!
Po loňské úspěšné výstavě knížek, které neodnesl čas,
proběhne v klubu kultury od 28. února do 11. března další výstava, tentokrát knížek pro děti, především
pohádkových, dětských časopisů i leporel pod názvem
„Čtěme si pohádky!“
Vyzýváme všechny, kteří mají doma pohádkové knížky svoje, po rodičích nebo dědovi či babičce, ať je přinesou. Nemusejí být nejstaršího data, i když čím starší,
tím zajímavější. Ve výstavním sále KK budou pro děti
připravena pohádková překvapení, soutěže, poslech pohádek. Těšíme se na Vás i na Vaše knížky! Přinášet je
můžete do informačního centra Masarykovo náměstí
č. 5 od 1. do 20. února v době od 8 do 12 a od 12.30
do 16.30 hodin.
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INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ze schůze Rady města Velká Bíteš
č. 20/10 konané dne 9. prosince 2010
2/20/10/RM - rozhoduje uzavřít darovací smlouvu s dárcem krajem Vysočina o přijetí daru ve výši 60.000 Kč
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.12.2010
3/20/10/RM - schvaluje výši úhrad v Domově důchodců Velká Bíteš od 1.1.2011 dle
návrhu předloženého ředitelem Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace
odpovědnost: ředitel Polikliniky Velká Bíteš termín: 1.1.2011
4/20/10/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č. 9 nájemní smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v objektu č.p. 623 na ul. Jihlavská ve Velké Bíteši s firmou AgroStar spol. s r.o. se
sídlem Jihlavská 282, 595 01 Velká Bíteš, doba nájmu do 31.12.2011 s tím, že nájemné
bude zvýšeno o míru inflace zjišťovanou vždy k 1.7. kalendářního roku
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 17.12.2010
5/20/10/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo se Skanskou a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, kterým se mění cena díla na 2.500.585,- Kč
včetně DPH
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 20.12.2010
6/20/10/RM - bere na vědomí žádost o poskytnutí příspěvku na vydání knihy
odpovědnost: rada města termín: 9.12.2010
7/20/10/RM - bere na vědomí informaci ENCOMU, spol. s r.o. o stavu bytu č. 3
v domě U Stadionu 280 ve Velké Bíteši a doporučuje výběr nájemce tak, aby se podílel
na nákladech oprav bytu formou předplaceného nájemného
odpovědnost: ENCOM termín: 31.12.2010

10/20/10/RM - souhlasí jako pronajímatel v souladu s čl. 5. nájemní smlouvy ze dne
20.12.2002 uzavřené s nájemcem PKS INPOS a.s. s přenecháním předmětu nájmu
tj. části pozemku p.č. 2729/1 o výměře 1320 m2 v k.ú. Velká Bíteš, včetně strojního zařízení betonárky dle specifikace uvedené ve faktuře č. 590018 ze dne 21.2.1992, do podnájmu společnosti TBG PKS a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ 28261976
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 20.12.2010
11/20/10/RM - schvaluje Pravidla města Velká Bíteš pro výkon kontroly dokončených
staveb v průběhu záruční lhůty s účinností od 01.01.2011.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.12.2010
12/20/10/RM - schvaluje vyřazení majetku DDHM ze správy MěÚ - org. 175 dle návrhu předloženého finančním odborem
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.12.2010
13/20/10/RM - schvaluje předložené znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Krátkodobý úvěr na 6 mil. Kč“ včetně příloh
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10.1.2011
14/20/10/RM - schvaluje text zápisu č. 19/10 ze zasedání rady města konaného dne
29.11.2010
odpovědnost: rada města termín: 9.12.2010
15/20/10/RM - bere na vědomí návrh ZO KSČM Velká Bíteš na obsazení výborů, komisí a dozorčích rad
odpovědnost: rada města termín: 9.12.2010
16/20/10/RM - bere na vědomí stažení žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene z důvodu zastavení stavebního řízení k akci vodní nádrž „U výhonu“
odpovědnost: rada města termín: 9.12.2010

9/20/10/RM - schvaluje předloženou zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce projektu „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě
Velká Bíteš" v předloženém znění
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.12.2011

17/20/10/RM - rozhoduje o revokaci svého usnesení č. 11/19/10/RM ze dne 29.11.2010
spočívající v tom, že původní text usnesení:
„Rada města Velká Bíteš doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout:
- směnit část pozemku parc.č. 295/6 (dle GP č. 067-59,60/2007 nová parc.č. 295/9 ostatní plocha o výměře 25 m2) a ideální podíl ve výši 61/102 na pozemku parc.č. 297/7
- trvalý travní porost o výměře 306 m2 v majetku města Velká Bíteš za část parc.č. 295/3
(dle GP č. 067-59,60/2007 nová parc.č. 295/11- trvalý travní porost o výměře 57 m2),
část parc.č. 297/3 (dle GP č. 067-59,60/2007 nová parc.č. 297/8 - trvalý travní porost
o výměře 86 m2) a za část parc.č. 297/2 (dle GP č. 067-59,60/2007 nová parc.č. 297/9
- trvalý travní porost o výměře 65 m2)
- úplatně převést ideální podíl ve výši 41/102 na pozemku parc.č. 297/7 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš, za cenu 50 Kč/m2 za podmínky, že ve pro-
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8/20/10/RM - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši
85.000 Kč FC Spartak Velká Bíteš na zabezpečení provozu fotbalového oddílu, a to
úhradu energií a úhradu doprav družstev k utkáním s tím, že dotace na rok 2011 již
zohlední tuto dotaci
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.12.2010
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spěch města Velká Bíteš, jako vlastníka vodní plochy parc.č. 292/1 v k.ú. Bezděkov
u Velké Bíteše, bude zřízeno bezúplatné a časově neomezené věcné břemeno spočívající v právu svádění vody přes pozemek parc.č. 297/7 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a že náklady spojené s vkladem do KN a oceněním pozemků uhradí obě strany rovným dílem“,
se nahrazuje textem:
„Rada města Velká Bíteš doporučuje zastupitelstvu města záměr:
- směnit část pozemku parc.č. 295/6 (dle GP č. 067-59,60/2007 nová parc.č. 295/9 ostatní plocha o výměře 25 m2) a ideální podíl ve výši 61/102 na pozemku parc.č. 297/7trvalý travní porost o výměře 306 m2 v majetku města Velká Bíteš
za část parc.č. 295/3 (dle GP č. 067-59,60/2007 nová parc.č. 295/11- trvalý travní porost o výměře 57 m2), část parc.č. 297/3 (dle GP č. 067-59,60/2007 nová parc.č. 297/8
- trvalý travní porost o výměře 86 m2) a za část parc.č. 297/2 (dle GP č. 067-59,60/2007
nová parc.č. 297/9 - trvalý travní porost o výměře 65 m2)
- úplatně převést ideální podíl ve výši 41/102 na pozemku parc.č. 297/7 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš za cenu 50 Kč/m2, prozatím neprojednávat s tím,
že po vyhodnocení podnětu bude předmětný záměr znovu projednán v radě města a následně bude předložen k rozhodnutí ZM
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.1.2011
18/20/10/RM - bere na vědomí daňové příjmy - porovnání za měsíc I. až XI
odpovědnost: rada města termín: 9.12.2010
19/20/10/RM - zřizuje pro volební období 2010-2014 Kulturní komisi. Jmenuje předsedkyní této komise Marcelu Doubkovou a členy komise Michaelu Hanzelkovou, Ottu
Hasoňe, Taťánu Horkou, Zoru Krupičkovou a z titulu funkce ředitelku Informačního
centra a Klubu kultury
odpovědnost: předsedkyně komise termín: volební období 2010-2014
20/20/10/RM - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ZO OS KOVO První brněnská strojírna, a.s. na provoz kina
odpovědnost: rada města termín: 9.12.2010
21/20/10/RM - pověřuje Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka vypracováním Pravidel financování spolků a kulturních organizací a oslovením jejich zástupců s příslušným dotazníkem
odpovědnost: Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek termín: 7.1.2011

mě umístění obsažen i návrh konstrukce. O tyto výlepové plochy bude následně pečovat Informační centrum a Klub kultury
odpovědnost: Ing. Ladislav Rada termín: 7.1.2011
23/20/10/RM - pověřuje pracovnice správního odboru tím, aby zajistily reprízy vysílání
zpráv Městského rozhlasu i v 18 hodin (za použití záznamového zařízení). Toto se netýká prodejních a reklamních akcí
odpovědnost: odbor správní termín: 20.12.2010
24/20/10/RM - zřizuje pro volební období 2010-2014 Bytovou komisi. Jmenuje předsedkyní této komise Danu Ráčkovou; členy komise Růženu Hudečkovou, Marcelu Žákovou a tajemnicí komise Evu Doležalovou, vedoucí správního odboru
odpovědnost: předsedkyně komise termín: volební období 2010-2014
25/20/10/RM - zřizuje pro volební období 2010-2014 Komisi pro územní plán a regionální rozvoj. Jmenuje předsedou této komise Karla Navrátila; členy komise Ing. Milana
Vlčka, Ing. Tomáše Kučeru, Jiřího Rauše, Aloise Špačka a tajemníkem komise Ing. Pavla
Bednáře, referenta odboru výstavby a ŽP
odpovědnost: předseda komise termín: volební období 2010-2014
26/20/10/RM - pověřuje radního pro sport jednáním s TC Matador Velká Bíteš a Tenisovým Clubem města Velká Bíteš ve věci provozu na tenisových kurtech města a jeho
využíváním pro potřeby obou klubů
odpovědnost: radní pro sport termín: 23.12.2010

SOUHRN USNESENÍ ze schůze Rady města Velká Bíteš
č. 21/10 konané dne 22. prosince 2010
2/21/10/RM - schvaluje text zápisu č. 20/10 ze zasedání rady města konaného dne
9.12.2010
odpovědnost: rada města termín: 22.12.2010
3/21/10/RM - bere na vědomí výpověď společnosti SANTI s.r.o., Vlkovská 334, Velká Bíteš z nájmu restaurace Máj, ulice Vlkovská 334 ve Velké Bíteši od 1.1.2011 a rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor restaurace Máj s tím, že nájemní
smlouva bude uzavřena nejpozději od 1.4.2011
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10.1.2011

22/20/10/RM - pověřuje Ing. Ladislava Radu zpracováním návrhu přesných umístění
výlepových ploch ve velikosti cca. 150 krát 100 cm v následujících 4 lokalitách: Návrší
- u obchodu, Tyršova ul. - u dětského hřiště, Chobůtky, Vlkovská. V návrhu bude kro-

4/21/10/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu o velikosti 2+1 v domě Lánice č.p. 42 ve Velké Bíteši s nájemci od 1.1.2011 na dobu jednoho roku s tím, že pokud budou nájemci řádně plnit své povinnosti a řádně platit nájemné, potom je možné
smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, výše nájemného 55 Kč/m2/měsíc
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.1.2011
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5/21/10/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 303 o velikosti 2+1 v domě
U Stadionu č.p. 548 ve Velké Bíteši s nájemci od 1.1.2011 na dobu jednoho roku s tím,
že pokud budou nájemci řádně plnit své povinnosti a řádně platit nájemné, potom je
možné smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, výše nájemného 55 Kč/m2/měsíc
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.1.2011
6/21/10/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti 2+1 v domě
U Stadionu č.p. 280 ve Velké Bíteši s nájemci od 1.1.2011 na dobu jednoho roku s tím,
že pokud budou nájemci řádně plnit své povinnosti a řádně platit nájemné, potom je
možné smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, výše nájemného 55 Kč/m2/měsíc
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.1.2011
7/21/10/RM - rozhoduje prodloužit nájemkyni nájemní smlouvu k bytu č. 13 o velikosti 2+1 v domě U Stadionu č.p. 475 ve Velké Bíteši na dobu neurčitou
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.1.2011
8/21/10/RM - rozhoduje uzavírat nové nájemní smlouvy na pronájem bytů v roce 2011
za nájemné 55 Kč/m2/měsíc a s uvedením inflační doložky ve smlouvách
odpovědnost: ENCOM termín: 1.1.2011
9/21/10/RM - bere na vědomí zápis č. 1/2010 z porady osadního výboru Košíkov ze
dne 8.12.2010
odpovědnost: rada města termín: 22.12.2010
10/21/10/RM - pověřuje starostu vstoupit do jednání s krajem Vysočina ve věci dořešení záchytného parkoviště v návaznosti na řešení křižovatky v prostoru ulic kpt. Jaroše a ul. Hybešova
odpovědnost: starosta termín: 31.1.2011

• řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace,
a to s účinností od 1.1.2011
odpovědnost: tajemnice termín: 1.1.2011
13/21/10/RM - schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč na vydání knihy
dle jejich žádosti s tím, že v knize bude uvedeno „vydáno s podporou města Velká
Bíteš“
odpovědnost: odbor finanční termín: 28.2.2011
14/21/10/RM - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. odvolává dle návrhu zastupitelstva města ke dni 31.12.2010 členy dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:
Ctibor Veleba, Jaromír Mencler, Stanislav Mihal, Ing. Bronislav Hovadík, Ing. Libor
Buchta
odpovědnost: rada města termín: 31.12.2010
15/21/10/RM - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš
spol. s r.o. volí dle návrhu zastupitelstva města s účinností od 1.1.2011 členy dozorčí
rady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. takto:
Jan Pavlíček, Stanislav Mihal, Pavel Kratochvíla, Ctibor Veleba, Ing. Libor Buchta
odpovědnost: rada města termín: 1.1.2011
16/21/10/RM - v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o.
odvolává dle návrhu zastupitelstva města ke dni 31.12.2010 členy dozorčí rady obchodní společnost Lesy města Velká Bíteš s.r.o.:
Ing. Miroslav Šabacký, Milan Sláma, Jaromír Mencler, Vladimír Častulík, MVDr. Jaromír Kotík
odpovědnost: rada města termín: 31.12.2010

11/21/10/RM - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš
spol. s r.o. ukládá dozorčí radě provést detailní dopracování ceníku prací a služeb pro
rok 2011. Součástí dopracování bude denní přehled tržeb na zimním stadionu včetně
časového využití ledové plochy za období říjen-prosinec 2010 a porovnání cen na okolních zimních stadionech
odpovědnost: dozorčí rada TS termín: 15.1.2010

17/21/10/RM - v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o.
volí dle návrhu zastupitelstva města s účinností od 1.1.2011 členy dozorčí rady obchodní společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o. takto:
Ing. Tomáš Pelán, Ing. Bohumil Hejtmánek, Jaroslav Dufek, Milan Sláma, Jiří Nohel
odpovědnost: rada města termín: 1.1.2011

12/21/10/RM - schvaluje na základě nařízení vlády č. 381/2010 Sb. platové výměry:
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• ředitelce Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
• řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace

18/21/10/RM - schvaluje úpravu rozpočtu roku 2010 dle závěrečného rozpočtového
opatření města č. 19/2010
odpovědnost: odbor finanční termín: 22.12.2010
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19/21/10/RM - schvaluje rozpočtový výhled města Velká Bíteš na rok 2012 a 2013
v předloženém znění
odpovědnost: odbor finanční termín: 22.12.2010
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20/21/10/RM - bere na vědomí příjmy a financování, výdaje rozpočtu města ke dni
30.11.2010
odpovědnost: rada města termín: 22.12.2010
21/21/10/RM - rozhoduje uzavřít Dodatek č. 10 nájemní smlouvy s Lesy města Velká
Bíteš s.r.o., jehož předmětem je navýšení nájemného za rok 2010 o 100.000 Kč
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.12.2010
22/21/10/RM - bere na vědomí protokoly o veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací města
odpovědnost: rada města termín: 22.12.2010

SOUHRN USNESENÍ ze schůze Rady města Velká Bíteš
č. 1/11 konané dne 3. ledna 2011
2/1/11/RM – schvaluje text zápisu č. 21/10 ze schůze rady města konané dne 22.12.2010
odpovědnost: rada města termín: 3.1.2011
3/1/11/RM – schvaluje poskytnutí parkovací karty Pečovatelské službě Velká Bíteš na
rok 2011 zdarma
odpovědnost: odbor finanční termín: 4.1.2011
4/1/11/RM – schvaluje přijetí věcných darů Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvková organizace dle žádosti ze dne 3.1.2011, č.j. 48/2011
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 4.1.2011

23/21/10/RM - rozhoduje účastnit se výběrového řízení za účelem úplatného nabytí pozemku p.č. 1342/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 702 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do
majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, Orlí 542/27, s nabídkovou cenou 430.000 Kč
odpovědnost: starosta termín: 3.1.2011

5/1/11/RM – rozhoduje uzavřít s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR smlouvu
č. 12PO-000074 o právu provedení stavby „Přechod přes silnici I/37 v ulici Lánice pod
výjezdem z ulice Chobůtky ve Velké Bíteši“
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 20.1.2011

24/21/10/RM - schvaluje Pravidla poskytování příspěvků z Grantového programu Města Velká Bíteš
odpovědnost: rada města termín: 22.12.2010

SOUHRN USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města
Velká Bíteš č. 2/10 konaného dne 13. PROSINCE 2010

25/21/10/RM - zřizuje pro volební období 2010-2014 Spotovní komisi. Jmenuje předsedou této komise Jiřího Blahu; členy komise Ondřeje Blahu, Josefa Jelínka, MVDr. Jana
Konečného, Ing. Luďka Tučka, Pavla Doubka, Pavla Karáska
odpovědnost: předseda komise termín: volební období 2010-2014

3/2/10/ZM: schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2010 k rozpočtu města Velká Bíteš na
rok 2010 dle předloženého návrhu
odpovědnost: odbor finanční termín: 13.12.2010
4/2/10/ZM: schvaluje rozpočtové provizorium města Velká Bíteš na počátek roku 2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 13.12.2010

26/21/10/RM - pověřuje Jiřího Blahu jednáním s TC Matador o změně podmínek
smlouvy o pronájmu kurtů tak, aby do ní byly začleněny podmínky využití kurtů mládeží a upraveny důvody k výpovědi smlouvy a mechanismus úpravy výše pronájmu
odpovědnost: Jiří Blaha termín: 31.1.2011

5/2/10/ZM: volí členem finančního výboru Josefa Kozu

27/21/10/RM - doporučuje zastupitelstvu města navrhnout zástupce města do dozorčí
rady Lesního družstva svazů obcí s.r.o. Ondřeje Hlavínka
odpovědnost: rada města termín: 14.2.2011

8/2/10/ZM: zřizuje osadní výbory v částech města Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř,
Jáchymov, Jindřichov, Jestřabí, Košíkov, Ludvíkov, Pánov

28/21/10/RM - schvaluje: Následující setkání RM se budou konat obvykle ve 14-denních intervalech v závislosti na konání ZM. Následující jednání budou 3.1., 17.1. a 31.1,
28.2., 14.3. a 28.3. V případě potřeby může být svolána mimořádná rada. Uzávěrka pro
přijímání materiálů na RM bude vždy předchozí pátek ve 12.00 a následně je ještě v pátek nahraje sekretářka starosty na server
odpovědnost: rada města termín: 22.12.2010
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6/2/10/ZM: volí členem finančního výboru Petra Svobodu
7/2/10/ZM: volí členem kontrolního výboru Hanu Pöcklovou

9/2/10/ZM: určuje počet členů osadního výboru v části města Bezděkov 5. Volí předsedou osadního výboru v části města Bezděkov Jiřího Křikavu a členy tohoto výboru Jiřího Buchtu, Petra Vondráka, Jiřího Pecinu, Zdeňka Borkovce.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Březka 7. Volí předsedou osadního výboru v části města Březka Pavla Buriana a členy tohoto výboru Ing. Josefa Šilhana, Ing. Josefa Janštu, Radka Suchánka, Jiřího Báňu, Josefa
Buriana, Ladislava Bureše.
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Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Holubí Zhoř 6. Volí předsedou osadního výboru v části města Holubí Zhoř Ing. Josefa Losa
a členy tohoto výboru Víta Ondráčka, Ing. Pavla Janštu, Kristinu Požárovou, Petra Havláta, Marii Cahovou.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Jáchymov 7. Volí předsedou osadního výboru v části města Jáchymov Roberta Hladíka a členy tohoto výboru Ing. Petra Hofmanna, Ing. Pavla Hampla, Renatu Ševčíkovou, Pavla
Kotlana, Jaromíra Rybníčka, Pavlínu Březinovou.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Jindřichov 5. Volí předsedou osadního výboru v části města Jindřichov Jiřího Sedláka a členy
tohoto výboru Martu Karáskovou, Rudolfa Bryma, Radomíra Holíka, Ludvíka Marka.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Jestřabí 3. Volí předsedou osadního výboru v části města Jestřabí Ivu Svobodovou a členy tohoto výboru Dagmaru Doubkovou, Miluši Prokešovou.

12/2/10/ZM: navrhuje odvolání stávajících členů dozorčí rady obchodní společnosti Lesy
města Velká Bíteš s.r.o. a navrhuje jmenování členů dozorčí rady obchodní společnosti
Lesy města Velká Bíteš s.r.o. takto:
předseda Ing. Tomáš Pelán; členové Ing. Bohumil Hejtmánek, Jaroslav Dufek, Milan
Sláma, Jiří Nohel
13/2/10/ZM: deleguje zástupce města Velká Bíteš:
• na valnou hromadu obchodní společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o. starostu
Ing. Milana Vlčka
• na valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko starostu Ing. Milana
V
 lčka
• na valnou hromadu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice starostu Ing. Milana
V
 lčka
• na valnou hromadu Mikroregionu Velkomezeříčsko - Bítešsko místostarostu Ing. Tomáše Kučeru.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Košíkov 6. Volí předsedou osadního výboru v části města Košíkov Miloše Jůzu a členy tohoto
výboru Martina Bryma, Pavla Rouse, Jaroslava Šrámka, Miroslava Pelikána, Josefa Kozu.

14/2/10/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
odpovědnost: tajemnice termín: 14.12.2010

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Ludvíkov 7. Volí předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov Josefa Pelána a členy
tohoto výboru Ludvíka Brychtu, Bohuslava Buriana, Miroslava Soukupa, Jaroslava Nehřivého, Vojtěcha Řezníčka, Jaroslava Jančíka.

15/2/10/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku ze psů
odpovědnost: tajemnice termín: 14.12.2010

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje počet členů osadního výboru v části města Pánov 3. Volí předsedou osadního výboru v části města Pánov Zdeňka Jeřábka a členy tohoto výboru MUDr. Stanislava Voborného, Vítězslava Habána
10/2/10/ZM: stanoví odměny:
• za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 400 Kč měsíčně
• za výkon funkce člena rady města ve výši 1.300 Kč měsíčně
• za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve
výši 1.200 Kč měsíčně s tím, že výplata odměny je podmíněna minimálně jedním
zasedáním výboru nebo komise za příslušný měsíc.
• za výkon funkce předsedy osadního výboru ve výši 1.200 Kč měsíčně.
Při souběhu několika funkcí se odměna poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Odměna bude poskytována od měsíce prosince 2010
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.12.2010

16/2/10/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity
odpovědnost: tajemnice termín: 14.12.2010
17/2/10/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
odpovědnost: tajemnice termín: 14.12.2010
18/2/10/ZM: rozhoduje účastnit se výběrového řízení za účelem úplatného nabytí pozemek parc.č. 1342/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 702 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
do majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, Orlí 542/27 (dále jen Úřad), schvaluje složení kauce ve výši 41.000 Kč na
účet Úřadu a pověřuje Radu města Velká Bíteš stanovením nabídkové ceny
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 17.12.2010

11/2/10/ZM: navrhuje odvolání stávajících členů dozorčí rady obchodní společnosti
Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. a navrhuje jmenování členů dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. takto:
předseda Jan Pavlíček; členové Stanislav Mihal, Pavel Kratochvíla, Ctibor Veleba, Ing. Libor Buchta

19/2/10/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek parc.č. 1342/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 35 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, Orlí 542/27
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 17.12. 2010
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zprávy z MĚSTA
Příprava rozpočtu je v plném proudu
Několik svých posledních zasedání věnovala Rada města přípravě nového rozpočtu.
Ten na svém zasedání 14. února bude schvalovat městské zastupitelstvo.
Rozpočet je jeden z nejdůležitějších dokumentů, které zastupitelstvo během roku přijímá. Do jeho podoby chtěli noví radní vtělit svoje hlavní priority.
1. Kultura, sport a spolky jsou prioritou
Při přípravě rozpočtu jsme se drželi především toho, že chceme podporovat kulturu a sport ve Velké Bíteši. Proto podle nových zásad poskytování příspěvků kulturním
a sportovním spolkům již byl učiněn návrh na rozdělení prostředků. Do sportu tak půjde v roce 2011 více o 200 000 Kč a do kultury o 100 000 Kč. Přidělovány byly podle
jasných kritérií (především návštěvnost a množství uspořádaných akcí a také množství financí, které jsou schopny spolky zajistit z jiných zdrojů). Velkorysost města bude vyvážena kontrolou využití těchto prostředků. Jejich čerpání tak bude podmíněno transparentním vedením účetnictví. V případě, že zejména sportovní organizace nebudou plnit svoje
závazky vůči městu nebo Technickým službám, může jim být výplata peněz pozastavena.
2. Nové milionové investice – zateplení MŠ U Stadionu a Kulturního domu
Na obě velmi potřebné investice se městu podařilo získat dotace. Na zateplení
MŠ U Stadionu je rozpočtovaná částka cca 6,5 milionu korun a cca 7 milionů korun
je rozpočtováno na zateplení a rekonstrukci Kulturního domu. Výraznou část těchto
prostředků tvoří dotace. Chceme, aby Kulturní dům poskytl opravdové zázemí i pro
sportovce využívající zimní stadion (zejména je třeba posílit kvalitu a kapacitu ubytování a vyřešit provoz restauračních služeb). Pokud se to podaří, máme výbornou perspektivu, že zimní stadion a okolní budovy poskytnou zázemí pro soustředění mladým sportovcům z celé ČR.
Příslib zvýšené dotace město získalo i na kulturní památky. Pokud peníze opravdu
získáme (má se jednat o částku cca 1,1 milionu Kč), podpoříme z tohoto zdroje nejen
opravy městských budov, ale rovněž opravu fasády kostela.
3. Bezpečnost na silnicích
V rozpočtu je vyhrazeno mimo jiné 600 000 Kč na vybudování přechodu pro
chodce v Lánicích v křižovatce spodního výjezdu z Chobůtek a 180000 Kč na 1.etapu pořízení ukazatelů rychlosti ve Velké Bíteši a v některých okolních obcích - místních částech města. Dále rada města rozhodla o umístnění zpomalovacího retardéru
v ulici Pod Spravedlností.

5. Je třeba i šetřit
Současná finanční situace a předpokládané množství letošních příjmů do pokladny města vyžaduje šetření s vydávanými prostředky ve všech oblastech městského rozpočtu. K šetření města povedeme především příspěvkové organizace a využijeme také již realizovaných
investic. Například investice do zateplení MŠ U Stadionu a Kulturního domu nám po
svém provedení již v letošním roce přinesou výrazné finanční úspory za dodávku energií.
Mimo jiné rovněž chceme najít ve spolupráci s Technickými službami jiný model
fungování provozu veřejných záchodků tak, abychom docílili provozní úspory alespoň
250 000 Kč ročně.
Změn je pochopitelně mnohem více – rozpočet má stovky položek. Všechny změny
jsou vedeny naší snahou dostát slibům, které jsme voličům dali před volbami. Chceme
se chovat jako zodpovědní hospodáři. Pokud budete mít jako občané další náměty, kde
může město uspořit nebo získat prostředky, budeme za ně rádi.
Ladislav Koubek
MĚSTO Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkčního místa
ředitel/ka příspěvkové organizace města Velká Bíteš,
Informační centrum a Klub kultury města Velká Bíteš, Masarykovo nám. 5
59501 Velká Bíteš
Předpoklady:
Ředitelem/kou příspěvkové organizace může být fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem České republiky, je způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a splňuje
další předpoklady pro výkon funkce.
Požadavky:
• SŠ nebo VŠ vzdělání
• organizační a manažerské schopnosti, zkušenost s vedením a motivací pracovníků,
schopnost dobré komunikace
• koncepční myšlení
• aktivní přístup ke komunikaci s místními spolky a sdruženími
• řidičský průkaz skupiny „B“
• praxe v oboru a jazykové znalosti výhodou

4. Myslíme i na místní části
Plný půlmilion navíc z rozpočtu věnujeme na tolik potřebné a očekávané drobné
opravy kapliček, kulturních domů a dalších objektů v místních částech města. Řídit se
přitom budeme konkrétními požadavky osadních výborů jednotlivých obcí.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, případně titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
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•
•

číslo občanského průkazu
datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech uchazeče
• Koncepci činnosti Informačního centra a Klubu kultury města Velká Bíteš a dále
koncepci Zpravodaje města Velká Bíteš
• Návrh transformace činnosti Informačního centra, knihovny, Muzea a Kulturního
domu do jednoho budoucího subjektu - Městského kulturního centra
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Druh práce: ředitel/ka příspěvkové organizace
Lhůta pro doručení přihlášky: do 21. 2. 2011 do 17.00 hodin
Předpokládaný nástup: 1.4. 2011
Přihlášku možno zaslat:
– písemně: Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
– osobně: doručit na podatelnu Městského úřadu nejpozději do 21. 2. 2011 do 17.00 hodin

ZPRÁVY Z KRAJE

Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny

ŠKOLSTVÍ
Poradenské služby blíže mateřským školám,
dětem a rodičům

Slovo hejtmana
Obyvatelé Vysočiny jistě sledují s obavami vývoj kolem situace v našich nemocnicích
v souvislosti s výzvou „Děkujeme, odcházíme“. Absolvovali jsme mnohá obtížná složitá
jednání na všech úrovních, stále se setkáváme se všemi zúčastněnými a hledáme dostupná řešení v konkrétním čase – vědomi si všech omezení a toho, že se situace bude stále
proměňovat a my budeme muset vícekrát operativně reagovat. Máme rozpracována různá řešení, ale jak skutečně budou zdravotnická zařízení fungovat od 1. března 2011, nemůže dnes s jistotou nikdo vědět. Kraj Vysočina jako zřizovatel pěti nemocnic v regionu
udělá vše pro to, aby dostupnost a kvalita akutní lékařské péče zůstaly v možné míře zachovány. Vnímáme svou zodpovědnost, které se nezříkáme, ale máme jen velmi omezené možnosti řešení situace. Ve chvíli, kdy píšu s předstihem tento text, není stále jasné,
jak se situace v našich nemocnicích vyvine.
Koncem roku začali své volební období mnozí noví starostové, v jiných našich městech a obcích obhájili své posty jejich představitelé z minulého období – což je jistě oceněním jejich práce samotnými občany. Z pozice kraje chceme i nadále pokračovat v pomoci představitelům všech měst a obcí – bez ohledu na stranickou příslušnost. Nejvíce
naší pozornosti si zvláště v začátcích zaslouží ti začínající starostové a členové rad a zastupitelstev. Zvláště pro ně jsme koncem ledna připravili setkání a podkladové materiály,
jež by jim mohly být určitým pomocníkem. Snažíme se pomáhat městům a obcím konkrétními grantovými programy i hledat další možnosti pro zmírňování stále existujících
dopadů snad už doznívající hospodářské krize.
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Jistou přehlídkou úspěchů a krás Vysočiny byl opět letošní veletrh cestovního ruchu
Regiontour v Brně, kde se v lednu náš kraj prezentoval jako místo přírodních krás, bohaté
historie a pracovitých a schopných lidí. Expozice Vysočiny návštěvníky zaujala svou pestrostí. Představili jsme náš region jako cíl dovolených a místo, kde je třeba se zastavit, proto jsme naše výstavní prostory uvedli autobusovou zastávkou s logem kraje. U ní se odehrával pestrý program s nabídkou cílů této cesty po Vysočině. Mezi nimi se kromě jiného
prezentovaly Šiklův mlýn, chotěbořský pivovar, poutní místo Křemešník, vinice na Sádku.
K návštěvě kraje lákala i pěkná nová mapa „Vysočinou hravě“ směrovaná ke všem generacím. Předvedli jsme i ukázky tradičních řemesel jako např. přípravu těsta pro různé druhy
perníků, výrobu perníku, jeho zdobení v podání perníkářky z Moravských Budějovic paní
Věry Novákové nebo klasické stloukání másla Richardem Blížkovským z jihlavského sdružení Caletníci. Všechna větší města využila veletrhu pro svou propagaci prostřednictvím palety
krásných materiálů i přímých pozvání a informací usměvavých hostesek. Líbila se mi atmosféra společného sdílení stánku Vysočina, kde průběžně docházelo i k množství užitečných
setkání. Doufám, že i v budoucnosti budeme na celé Vysočině vnímat to, co nás spojuje.

Zpravodaj Velká Bíteš

Co jsou to poradenské služby? V rámci školské vzdělávací soustavy jsou zřizována tzv. školská poradenská zařízení, mezi která patří pedagogicko psychologická poradna (PPP) a speciální pedagogické centrum (SPC). Ta mají za cíl zajišťovat diagnostiku, poradenskou a metodickou činnost u dětí, žáků a studentů. Většinou rodiče tato zařízení navštěvují se svými
dětmi individuálně, v případě nějakého problému nebo na doporučení učitelek či lékaře.
V posledních dvou letech je tendence poskytovat tyto služby přímo na MŠ.
Jaké poradenské služby probíhají v letošním školním roce v MŠ
1) Poradenství Pedagogicko psychologické poradny ve Žďáře nad Sázavou (PPP)
S Pedagogicko psychologickou poradnou spolupracujeme již mnoho let. Děti, které
se nám jeví v mateřské škole ještě „nezralé“ na školní docházku, jsme posílali do poradny na vyšetření školní zralosti. Přede dvěma lety nám PPP nabídla, že provede přímo na
naší mateřské škole tzv. depistáž – vyšetření školní zralosti. Po jeho skončení probíhají
individuální konzultace rodičů s psycholožkou, která jim vysvětlí, co dítě zvládá a v čem
má mezery, popř. navrhne odklad školní docházky. Toto vyšetření probíhá v lednu, sporné případy, kdy není úplně jasné, zda dítě má do ZŠ nastoupit si, pí. psycholožka zve
ještě na dodatečné vyšetření v květnu přímo do poradny.
2) Poradenství speciálně pedagogického centra Březejc, pobočka Velkého Meziříčí
Speciálně pedagogické centrum nám nabízí poradenství a péči o děti s poruchami
chování, zdravotním postižením, které jsou vedeny např. v mateřských školách jako děti
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„integrované“ (tzn. začleněné do kolektivu zdravých děti), dále také zajišťuje preventivní
logopedické vyšetření s následným doporučením ke klinickému logopedovi.
Letos toto speciálně pedagogické centrum provedlo logopedické vyšetření také na
naší mateřské škole. Rodiče obdrželi zprávu o výsledcích vyšetření, popř. o doporučení následné nápravy.

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116,
příspěvková organizace
si dovoluje pozvat budoucí prvňáčky
a jejich rodiče na

zápis do 1. třídy

3) Poradenské dny na Základní škole Tišnovská 116, Velká Bíteš
Základní škola Tišnovská 116 (bývalá ZvŠ) nabídla naší mateřské škole poradenské
dny týkající se logopedie – řeči, somatopedie – tělesného vývoje, etopedie - poruch učení a chování.
4) Screeningové vyšetření zraku dětí
Screeningové (záchytné) vyšetření umožňuje odhalit řadu očních vad ve velmi raném
stádiu – např. tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus nebo šilhání. Vyšetření provádí zkušení optometristé – vysokoškolsky vzdělaní specialisté.
Rodiče následně obdrželi zprávu s výsledky měření nebo doporučení pro očního lékaře (v případě pozitivního nálezu).
5) Konzultační dny v mateřské škole Masarykovo náměstí
V naší mateřské škole probíhají konzultační dny určené rodičům, na kterých mají
možnost individuálního rozhovoru s učitelkou o svém dítěti – případné doporučení či
poradenství k danému problému.
Kolektiv Mateřské školy Masarykovo nám., Velká Bíteš

PODĚKOVÁNÍ:
Výše jmenované poradenské aktivity jsou odborné služby dětem a jejich zákonným
zástupcům a jsou poskytovány zdarma. Významně ovlivňují individuální vývoj a vzdělání dětí. Tato vyšetření byla provedena přímo na naší mateřské škole, a proto všem
výše uvedeným vyslovujeme velké poděkování. Pomohli tímto eliminovat příznaky problémů a jejich důsledky.
Od října do prosince jsme s dětmi absolvovali 12 návštěv solné jeskyně… Vzhledem
k příznivým účinkům na zdraví dětí (je patrná jejich nižší nemocnost) jsme na přání rodičů proto zahájili další sérii deseti návštěv solné jeskyně.
Tímto děkujeme p. Ing. Gaizurovi, vedoucímu Technických služeb za jeho přízeň
a dodatečně za balíčky plné sladkostí.
…v minulých číslech Zpravodaje jsme Vás seznámili s projektem „Zdravá záda na
Vysočině“, který je zaměřen na správné držení těla. Stěžejním bodem projektu je cvičení
dětí na balančních míčích a podložkách. Do tohoto projektu jsme vstoupili jako partnerská MŠ a po proškolení pedagogických pracovnic bude zahájen.
Kolektiv Mateřské školy Masarykovo nám., Velká Bíteš
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Místo konání : ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
Datum: 9. února 2011 od 14.00 hodin
Rodiče, vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list budoucího prvňáčka.

KULTURA
Štěpánská koleda Bítešanu
Štěpánské vystoupení
Bítešanu v kostele sv. Jana
Křtitele se již stává tradicí. Návštěvníci do posledního místa zaplněného kostela mohli sledovat
pásmo koled, připomínku
adventu i Vánoc, zpěv Bítešských žen a v chrámové prostoře krásně znějící
Houslovou muziku Bítešanu. Zpěv zpestřilo vystoupení mladších dívek
Bítešanu, jako ze staréŠtěpánská koleda.
Foto: Otto Hasoň ho betléma vypadali pastýři s andělem, scénka, velmi zdařile provedená staršími chlapci a Jendou Brymem.
Dojatí diváci přijímali během pořadu od dívek svíčičky s jablky a vosková děťátka
v půlkách ořechových skořápek. A ti, kterým se hmotného dárečku nedostalo, byli obdarováni kouzlem přítomnosti, časem, na chvíli zastaveným, chvilkou naplněnou kouzlem Vánoc a zkrásněním lidských citů.
Dlouho zněl kostelem potlesk jako jediné poděkování účinkujícím. Závěrečná píseň „V dobrém jsme se sešli“ napověděla, že Štěpánská koleda Bítešanu nebude určitě tou poslední.
Zora Krupičková
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Se zpěvem do nového roku
V neděli 2. ledna 2011 se v bítešském kostele sv. Jana Křtitele konal koncert Bítešské Scholy.
Od loňského podzimu je jejím
sbormistrem pan Rudolf Drozd,
učitel místní základní umělecké
školy a současně studující dirigentství na Janáčkově akademii
múzických umění.
V úvodu programu se představila Scholička, sbor dětí, které si Schola již třetí rok „pěstuje“
Koncert Bítešské Scholy.
Foto: Otto Hasoň jako své budoucí členy. Děti čistě
a s chutí zazpívaly při kytaře svého
vedoucího Jana Bryma několik koled. Jejich vystoupení bylo bezprostřední a milé. Škoda
jen, že bez pódia viděli diváci v druhé polovině kostela jen jejich pletené čepičky. Ale když
se hlásky, schované pod nimi, rozezpívaly, slyšeli je všichni.
Po zdařilém úvodu vystoupili dospělí. Sbor působí při kostele již patnáct let a za tu
dobu získal spoustu příznivců a obdivovatelů, a tedy dobré jméno v širokém okolí. Na
posledním koncertu jen potvrdil svou narůstající kvalitu. Jeho vícehlasý a čistý zpěv publikum dojímal a zároveň povznášel. Zazněly koledy – ozvěny adventu a Vánoc - a duchovní písně české i zahraniční.
Když v závěru jako přídavek zazpívali dospělí společně s dětmi, potlesk nebral konce. K poslednímu společnému přídavku vyzval všechny přítomné Láďa Koubek, který
jednotlivé bloky programu s vtipem uváděl.Takže poslední písní, která zazněla pod chrámovou klenbou, byla mnohohlasá „Narodil se Kristus Pán…“
Můžeme konstatovat, že Bítešáci vykročili do nového roku s písní na rtech. Kéž by
jim to vydrželo po celý rok.
Zora Krupičková

Ne, neurážejte se za hudebníky,
nejedná se o jejich perfektní výkon,
ale – o dřevěnou židli, na které seděl během hry pan Schulmeister.
(No, seděl…) A právě razance jeho
projevu ovlivnila tak trochu konstrukci židle, která začala občas protestovat. (Povšimli si toho snad jen
někteří posluchači v první řadě.)
Takže mám prosbu k pořadatelům: prosím, měňte během koncertů židle pod temperamentnějšími interprety, čím živější, tím Martina a Jan Schulmeisterovi a Kamil Žvak.
Foto: Otto Hasoň
častěji. (Dala by se také koupit
nová, ale to počká asi až po rekonstrukci kulturního domu, která bude obnášet, doufejme, i bezbariérový přístup a lepší venkovní osvětlení, ale to BHP neovlivní.)
Vraťme se k hudbě. Mnohé zaujal přídavek – třetí část Haydnova Klavírního tria č. 39
G dur, nazvaný Gypsy Rondo. Poznali jsme Haydna z úplně jiné stránky. Je to jeho nejznámější klavírní trio a třetí větu pro její strhující živost autor sám nazýval „maďarský
nebo cikánský styl“. (Wikipedie) Tolik na vysvětlenou pro neználky, jako jsem já, kteří
se s touto skladbou seznámili až na koncertu BHP.
Na závěr mi ještě dovolte citaci z Wikipedie: „…hudba psaná pro klavírní trio sloužila
v počátku hlavně pro oddech a pobavení. Mnozí velcí skladatelé však našli ve skladbách
tohoto druhu potenciál pro vyjádření hlubokých myšlenek…“
Jen si tak říkám, co kdyby ta židle nevydržela, kam potom s hlubokými myšlenkami?
Tak nashledanou příště.
Zora Krupičková

Beseda o Číně

Na čtvrtém koncertu 14. sezóny BHP měli stálí návštěvníci pocit, že se setkávají se
„starými známými“. Manželé Martina a Jan Schulmeisterovi koncertovali ve Velké Bíteši již několikrát, i když ne vždy spolu. „Nováčkem“ na bítešském pódiu byl pouze sympatický violoncellista Kamil Žvak.
Interpreti publikum nezklamali. (Nezklamalo ani publikum, přišlo v hojném počtu.) Sálem zazněla tři klavírní tria od tří autorů, dvě z nich měla tři části. Elegantní
Mozart byl vystřídán Robertem Schumannem. Třetí část jeho Tria měla příznačný název Mit Feuer (ohnivě). Skutečně, název odpovídal temperamentu skladby i interpretů.
Ten se stal osudným ve druhé části koncertu, v Klavírním triu g moll Antonína Dvořáka. Tady to začalo vrzat.

Ve čtvrtek 6. ledna 2011 proběhla
v městské knihovně zajímavá beseda.
Pozvání na ni od sl. Brychtové přijal
pan Ladislav Kopečný, který poznal
Čínu ne jako turista, ale měl možnost
uvidět zemi takovou, jaká skutečně
je. Zemi plnou protikladů a rozporů,
s kulturou krásných paláců a zahrad
i s tržišti, kde se obchoduje rovnou
na prašné zemi plné smetí. A bydlení na venkově? Pro našince nepředstavitelné. Právě osobní zkušenosti
přinesly mnoho poznatků, o kterých
Východní konec Velké Čínské zdi u města Shan by účastníci besedy jinak neuslyšeli.
Foto: Ladislav Kopečný
Hai Guan.
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Nedozvěděli by se například to, že i vysokoškolsky vzdělaná žena se ve svých třiceti
letech stále ještě učí (tak jako ostatní ) číst další a další znaky čínského písma. Ve škole
se dá naučit pouze základům. Jak je to těžké, vyzkoušeli si návštěvníci besedy na pracovních listech, přivezených panem Konečným.
Co by to bylo za besedu o Číně, kdyby si občerstvení, připravené knihovnicemi, nemohli ochutnat pomocí jídelních hůlek?
Beseda měla velký úspěch a pouze letící čas donutil organizátory k jejímu ukončení.
Zbývá jen poděkovat jim a těšit se na další akci městské knihovny Velká Bíteš.
Zora Krupičková

Tříkrálový varhanní koncert
Již třetí nedělní odpoledne za sebou měli možnost hudby a zpěvumilovní občané navštívit bítešský kostel sv. Jana Křtitele. Koncert se konal
pod záštitou manželů Jany a Milana
Vlčkových a Římskokatolické církve.
Tentokrát pod rukama slečny
Petry Kujalové krásně ožily varhany a zazněl jasný a čistý zpěv hosta
koncertu, slečny Hany Tmějové. Obě
dámy si vybraly k interpretaci díla
českých a světových barokních miStarosta města děkuje interpretkám.
strů (Haydn, Bach, Händel, CaldaFoto: Otto Hasoň ra, Scarlatti, Kuchař, Černohorský).
Přání příjemného a jedinečného zážitku, kterým byl uzavřen tištěný program koncertu, se beze zbytku naplnilo. Na závěr pozval starosta města obě interpretky z kůru dolů
do kostela, aby jim mohl za nás všechny poděkovat za krásný zážitek.
Zora Krupičková

5. koncert BHP: Lucie Czajkowská – klavír
V úterý 1. února v 19 hodin v kulturním domě vstoupí publikum Bítešského hudebního půlkruhu spolu s mladou brněnskou klavíristkou do druhé poloviny 14. koncertní sezóny.
Lucii Czajkowskou jsme si vybrali z nadační listiny Českého hudebního fondu, na které bylo
uvedeno pro letošní sezónu 21 mladých nadějných interpretů. O tom, že na nadační listině
se objeví jen ti muzikanti, kteří opravdu umějí, se přesvědčujeme pravidelně každou sezónu.
Lucie Czajkowská se narodila v roce 1986. V současné době je posluchačkou JAMU v Brně
ve třídě prof. Aleny Vlasákové, k níž nastoupila po absolvování Brněnské konzervatoře pod
vedením Mgr. Evy Horákové. Poprvé na sebe výrazně upozornila vítězstvím v soutěži Talentinum 1998, pořádané v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae. Od
té doby se pravidelně s úspěchem účastní českých i mezinárodních soutěží. Je trojnásobnou
laureátkou soutěže Prague Junior Note a držitelkou 2. ceny ze Soutěžní přehlídky posluchačů
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konzervatoří 2004 v Pardubicích. Ve
finále Mezinárodní smetanovské soutěže v Plzni získala cenu za provedení
skladeb Bedřicha Smetany a v Ostravě
cenu za interpretaci soudobé skladby
v soutěži Pro Bohemia. V roce 2008
jí byla udělena 1. cena na mezinárodní
klavírní soutěži Premio citta’ di Padova
v Itálii a v roce 2010 se stala vítězkou
mezinárodní soutěže v italském San
Bartolomeu. Pravidelně spolupracuje
se souborem Quartetto di Gioia. Absolvovala mistrovské kurzy u význam- Lucie Czajkowská. Foto: Archiv Lucie Czajkowské
ných pianistů a pedagogů Arkadije Zenzipera a Michaila Dubova. K jejím zahraničním aktivitám přibyla v poslední době vystoupení v Paříži a Londýně, kde s úspěchem účinkovala
v rámci výměnného projektů JAMU na koncertech pořádaných Trinity College.
Pro bítešský koncert si Lucie Czajkowská připravila Janáčkovo „V mlhách“, Ravelovu Pavanu za mrtvou infantku a Rachmaninovu sonátu b moll op. 36. Já se těším už
teď - a vy?
Otto Hasoň
Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše Vás srdečně zve na

Výstavu obrazů Renaty Buršíkové
Výstava proběhne od
7. do 18. února 2011
ve výstavní síni
klubu kultury,
Masarykovo náměstí 5,
Velká Bíteš
Otevírací doba: po–pá 8.00 – 15.30 hodin, obědová přestávka 11.30 – 12.00 hodin,
so-ne 13.00 – 16.00 hodin
Zde uvádíme pár zajímavých informací o autorce
Narodila se v roce 1969 na malebné Vysočině u Žďáru nad Sázavou. Zde na ni celý
život působila krásná příroda, která se odráží v jejích obrazech. Po ukončení SOU se
věnovala malbě akvarelů. V roce 1989 objevila techniku olejomalby a ta jí uchvátila.
Malování je jejím celoživotním koníčkem. Nyní pracuje v a.s. Žďas na úseku metalurgie-kovárny, kde spolupracuje s mistry kováři a obdivuje staré, téměř zapomenuté
řemeslo. Zalíbení našla také ve vyřezávání z lipového dřeva, na které jí ale nezbývá
mnoho času. Na výstavě uvidíte obrazy malované olejovými barvami na sololitu. Zachycují okolní krajinu, na jiných jsou květiny, ke kterým jako každá žena má blízko.
Vše bude doplněno hodinami, na jejichž ciferníky namalovala Bítešský kostel s tvrzí.
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Beseda v muzeu
ZŠ Velká Bíteš společně s Městským muzeem ve Velké Bíteši Vás srdečně zvou na
besedu „Z ptačí perspektivy“ s Jiřím Trojanem, autorem sedmi publikací leteckých
snímků. Na besedě s promítáním autor povykládá o zážitcích z létání a fotografování, ke shlédnutí budou netradiční pohledy nejen na Bítešsko. Návštěvníci budou mít
možnost zakoupení výše zmíněných publikací.
Beseda se koná ve čtvrtek 10. února 2011 od 17 hodin ve výstavním sále muzea
na Masarykově nám. 5. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Bc. Ivo Kříž
Městské muzeum ve Velké Bíteši

TANEČNÍ KURZY PODRUHÉ

Jakým tancům se účastníci kurzů přiučí?
Nových tanců mnoho nebude, snad trošku více Salsa, možná nakoukneme na Rock´n´Roll. Spíše se budou rozšiřovat repertoáry figur tanců, které se začaly učit v kurzu základním.
Bude vás i nadále při tancích doprovázet stejný partner jako u předchozích kurzů
nebo připravujete obměnu?
Obměna by možná pro dámy byla i zajímavá (pro každou lekci jiný spolupracovník…), ale faktem je, že příjemnější a domáčtější atmosféra je v kurzu, pokud
žáci své učitele znají a jsou na ně zvyklí. Pak si troufnou na mnohé se zeptat či ve
volných okamžicích si popovídat. Změnu tedy, pokud nebude z nějakého důvodu
nutná, neplánuji.
Mohou se do kurzů nahlásit i zájemci, kteří se neúčastnili základního kurzu či nikoliv?
Je třeba mít základy, takže pokud někdo absolvoval ať tady ve Velké Bíteši či někde
jinde základní taneční kurzy, je to ideální.
Děkuji za rozhovor.

Dne 14. prosince 2010
proběhla v kulturním domě
slavnostní prodloužená, která zakončila půlroční taneční
kurzy, pořádané Klubem kultury. A nyní je v plánu navázat na tyto kurzy kurzy Bronzovými. Proto jsem se zeptala
lektorky na pokračování těchto kurzů.

Lenka Plechatá
Informační centrum a Klub kultury

VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO
DOMA VE VELKÉ BÍTEŠI – ROK 1945

Jak a v jakých intervalech budou bronzové kurzy probíhat?
Pokračovací kurz by měl probíhat opět jednou týdně, ve stejném termínu jako kurz
základní, tedy středa 20-22 hodin Mělo by být 9 lekcí a opět závěrečná prodloužená.

2. POMÁHALI JSME „BRÁNIT“ BÍTEŠ
(pokačování)
V této souvislosti se mi vybavila příhoda, kterou jsem opomněl sdělit ve vyprávění
o Berlíně. Když jsme již opět byli v Brně, jdu jedno odpoledne z domu po Lichtenauerově ulici, společně ještě s kamarádem. Někde od Veveří ulice se k nám nese zpěv pochodujícího útvaru vojáků či Hitlerjugend. Nikde živé duše, jen proti nám se blíží listonoš, který k nám chodil do domu. Já v tu chvíli doslova říkám: „Zas ty svině hulákají.“
Vtom slyším: „Was haben Sie gasagt?“/Co jste to řekl?/ Vidím rychlé ohrnutí klopy kabátu, na které se ze spodní strany objevuje odznak s hákovým křížem. Dali jsme se úprkem k Veveří… i to se tehdy mohlo stát.
Vracím se nyní zpět. Do Brna jsem jezdil dle záznamů do 23. dubna 1945. V pondělí jsem jel naposledy. Fronta byla již velmi blízko a město bylo častým cílem sovětských letadel. Když jsme přijeli to ráno do Brna, dozvěděli jsme se, že bylo krátce před
tím bombardováno a také zasaženy autobusové garáže. Tehdy tam zahynul řidič pan Krtička. Tu neděli spal u nás a autobus měl na dvoře. Vím, že mu tehdy někdo rozmlouval, aby už nikam nejezdil. Byl to slušný a zodpovědný člověk. Ono pondělí po příjezdu do garáží zahynul při náletu. Jak se k nám dostal? Bydlel totiž ve stejném domě jako
moje tetička Marjánka, na Pekařské ulici č. 48, proti Zemské nemocnici. Bydlel v přízemí a současně tam s manželkou dělal domovníka.
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Co prvotního se vám vybaví ve spojitosti s úspěšnými
tanečními kurzy, které pro- Účastníci tanečních kurzů.
bíhaly ve Velké Bíteši?
Příjemná atmosféra, usměvaví žáci, pohoda.

Foto: Lenka Plechatá

Navazující kurzy nesou název Bronzové. Proč zrovna tento název? Má to nějaké
opodstatnění?
Nejen v našich zemích, ale i např. v Německu a Rakousku se vžily názvy pokračovacích kurzů jako bronzové, stříbrné a zlaté. Taneční škola Starlet pořádá i kurzy
další, pro více pokročilé, které mají názvy – solné (protože sůl nad zlato!), supersolné, diamantové.
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Když tehdy nastala tato situace, nezbývalo nic jiného než vzít nohy na ramena, což
činili i jiní. Když jsme došli nahoru do Bohunic, do míst, kde se nyní nachází nová nemocnice, byli jsme kontrolováni německými vojáky. Já měl tehdy štěstí, neboť se s námi
vracela nějaká paní, která uměla velmi dobře německy. Nevím, jak je umluvila, že mě
pustili, neboť po obou stranách silnice němečtí vojáci kopali zákopy. Když to dobře dopadlo, pokračoval jsem pěšky až do Říčan. Dál jsem se snad již svezl. Nevím. Vzpomínám, že za Domašovem po pravé straně u lesa byla řada děl, namířených k Brnu. Po
útrapách jsem se dostal domů…
V tyto dny se na náměstí zastavovaly projíždějící skupiny německých vojáků, vždy
o několika vozech či motorkách, někdy i včetně obrněnce. Tyto hlídky křižovaly frekventované silnice, zajišťovaly klid, vyzvídaly o případných záškodnických akcích, řídily
provoz na křižovatkách při stále častějších vojenských přesunech.
Ve Velké Bíteši byla na příkaz německého velení vyhlášena všeobecná pracovní povinnost všech práce schopných mužů. Shromažďovali jsme se vždy ráno u Měšťanské školy
a odtud odcházeli za dozoru německých vojáků na různé okopové práce v okolí města.
Byli to specialisté, kteří připravovali obranná postavení. Podle plánů se kopaly v polích
zákopy, budovala kulometná hnízda, okopy pro střelce z pancéřových pěstí, /tzv. „Panzerfaust“/, palebná postavení pro děla a podobně. Na zákopové práce ve Velké Bíteši jsme
chodili od 24. dubna 1945 až do 7. května 1945.
Například v lese v Chobůtkách jsme káceli pás stromů, tehdy ještě seč, z toho důvodu,
aby z kulometného hnízda, vybudovaného nad lomem „Spravedlnost“, ve špici Raušova
pole, mohli Němci kontrolovat prostor hned za mlýnskou zahradou. Tehdy tudy vedle
potoka vedla cesta z Nových Sadů. Dnes je část potoka již zavezena. Je to hned za naší
zahradou. Stopy po průseku v lese jsou dodnes čitelné. Pod lesem, v břehu za potokem,
kousek před jeho ohbím, bylo také kulometné hnízdo, odkud mohla být ovládána cesta
asi 100 – 150 metrů od mlýna. Dnes má zhruba naproti při té cestě chatu pan Peška.
Další kulometné hnízdo bylo vybudováno v zahradě Klimákovy chaty, přímo u plotu. Odtud byl ovládán prostor přes pole směrem k městu. Dnes je zde sídliště Chobůtky. Tam, kde je dnes spojovací cesta mezi bítýšskou a vlkovskou silnicí a po níž se chodí
do továrny, bývala polní cesta, která k jejímu středu přecházela v hluboký úvoz – až dva
metry hluboký -. Tam na jeho straně směrem k Bíteši bylo vybudováno několik obdélníkových záseků pro stojícího střelce. Hned po kolmém přejití vlkovské silnice bylo na
tehdejším Špačkově poli další kulometné hnízdo. Byl to vlastně půlkruhový okop, v jehož
středu bylo místo pro kulomet a kolem s dostatkem prostoru pro jeho obsluhu a munici.
Na něj navazovala přístupová chodba. Každé postavení bylo řešeno individuálně podle
toho, v jakém terénu se nacházelo. Tam, kde je dnes továrna PBS, se napříč polem táhly
dlouhé zákopy. Tyto vlastně ve velkém obvodu obklopovaly celou Bíteš.
Na kopci vlevo od košíkovské silnice, „u kapličky“, jsme zase připravovali postavení pro
protiletadlové dělo. Já jsem se zmínil jen o těch místech, kde jsem bezprostředně pracoval.
Když jsme se tak jednou vrátili odpoledne po práci domů, čekalo nás nemilé překvapení. Dnes již to nevím přesně, ale faktem zůstává, že rodiče, bratr a nevím kdo další byli krátce před mým příchodem vyvedeni na dvůr s tím, že budou zastřeleni, neboť
prý přechovávají partyzány.

Děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili 21. reprezentační hasičský ples a všem
spoluobčanům, kteří ho navštívili. K tanci a poslechu nám hrála taneční skupina Jásalka
z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. V průběhu večera vystoupil taneční pár v latinsko-americkém tanci a dále vystoupili žáci ZUŠ Velká Bíteš.

/pokračování/

Okrskový výbor SH ČMS Velká Bíteš
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OCHRANA OBYVATEL
PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš ústy
svého velitele a okrskového starosty bratra
Ludvíka Zavřela na okrskové konferenci okrsku Velká Bíteš dne 9. ledna 2011 poděkoval
bývalému starostovi města Mgr. Miroslavu
Báňovi za spolupráci na poli požární ochrany ve svých 3 volebních obdobích v letech
1998-2010. Na základě nového plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany byl
u zrodu zásahové jednotky PO města Velké
Bíteše 16. března 2000. Pod jeho vedením
proběhl nákup dýchací techniky v r. 2001,
moderních ochranných pomůcek - hasičské
přilby, zásahové obleky a boty. Získával dotace na vybavování jednotky na krajském úřadě
v Jihlavě. Jeho přičiněním obdržela požární
stanice Velká Bíteš v roce 2008 od společnosti MERO a.s. nový zásahový automobil
CAS 20 Man TGM. Do vozidla nechal zakoupit motorovou řetězovou pilu. Na očistu
mobilní požární techniky pořídil vysokotlaký čistič-vap, na dokumentaci zásahů pořídil
digitální fotoaparát. V roce 2009 zajistil nákup zásahových rukavic a nomexových kukel
pod přilby. Po 10 letech začal obnovovat zásahové obleky. Pravidelně navštěvoval okrskovou konferenci a slavnostní schůze sboru při oslavách výročí. Pro HZS PS Velká Bíteš zakoupil rozbrušovací motorovou pilu. K dýchací technice nechal přikoupit vyváděcí masky
– 2 ks pro HZS a 1 ks pro SDH. Přispěl za město Velká Bíteš na historický prapor Okresního sdružení hasičů a připnul na něj pamětní stuhu.
Za dlouholetou podporu dobrovolnému hasičskému hnutí a rozvoj požární ochrany mu
bude při 140. výročí založení SDH Velká Bíteš v roce 2012 udělena medaile „Za zásluhy“.
Výbor SDH Velká Bíteš

PODĚKOVÁNÍ
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HZS kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou
PS Velká Bíteš informuje
Požáry
Ve sledovaném období roku 2010 je evidováno u HZS kraje Vysočina, územního odboru Žďár nad Sázavou celkem 1420 událostí. Z toho počtu je 126 požárů s vyčíslenou
škodou ve výši 9 452 900 Kč. Zásahem jednotek PO byly uchráněny hodnoty vyčíslené
částkou 56 442 000 Kč. V aktuální součtové tabulce je uveden celkový počet událostí
1400, není zde však zahrnuto 20 prověřovacích cvičení, jelikož tato byla ve většině případech vedena jako požár a tím by došlo ke zkreslení údajů ve všech dalších případech.
Ve výstupních tabulkách není rovněž zahrnuto 14 taktických cvičení a 34 mezi krajských výpomocí, kterým není přidělováno evidenční číslo události.
Technické zásahy:
V roce 2010 je evidováno celkem 1274 výjezdů k technickým zásahům. Oproti roku
2009 došlo ke zvýšení počtu technických zásahů a to o 143 případů.
Největší podíl na celkovém počtu technických zásahů mají technické pomoci (673 událostí) – likvidace obtížného hmyzu, likvidace sněhových převisů, odstraňování překážek
na komunikacích, otevírání uzamčených prostorů atd., dopravní nehody (364 událostí) a to především na úseku dálnice D1 (105 událostí), kdy je nejčastěji prováděno vyprošťování osob, zajištění místa nehody a opatření proti úniku nebezpečných látek (především provozních náplní motorových vozidel) a únik ropných produktů (47 událostí)
- např. z motorových vozidel.

Přehled požárů a technických zásahů od roku 2006 do roku 2010
Rok
Požáry
Škody
Uchráněné hodnoty
Zraněno
Usmrceno
Technické zásahy

2006
2007
2008
2009
2010
181
180
171
140
126
6 820 400,7 617 100,- 13 400 000,- 14 149 000,- 9 452 900
132 007 000,- 164 976 100,- 84 324 300,- 63 814 000,- 56 442 000,8
12
15
5
11
0
0
4
0
1
1258
1172
1069
1131
1274

velitel stanice HZS kraje Vysočina Velká Bíteš
ppor. Miroslav Mateja

SPORT
TURNAJ V NOHEJBALE 2010

V hasebním obvodu požární stanice Velká Bíteš bylo celkem 182 výjezdů.
24
Požárů
Dopravní nehody
81
Technická pomoc
57
Technologická pomoc
1
Živelná pohroma
0
0
Radiační havárie
Únik látek
1
Planý poplach
16
Prověřovací cvičení
3
Taktické cvičení
3

Ve středu 29. 12. 2010 se uskutečnil 3. ročník turnaje v nohejbale
trojic v hale TJ Spartak Velká Bíteš. Turnaje se zúčastnilo, stejně
jako v minulých letech, 10 družstev. Družstva byla rozdělena do
dvou skupin po pěti. Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým, přičemž ze skupiny postupovaly první čtyři týmy. Následovalo
čtvrtfinále, semifinále, zápas o třetí
Vítězná družstva.
Foto: Lenka Plechatá místo a finále – vše hrané vyřazovacím způsobem na dva vítězné sety.
Souboje ve skupinách byly velmi vyrovnané. Svědčí o tom i fakt, že ze skupiny A postoupily čtyři týmy se shodným počtem 5 bodů, kde o pořadí rozhodoval až počet uhraných bodů. Překvapením této skupiny se stalo družstvo 1. FC Pánov ve složení Petr Petrov,
Jiří Jelínek a Libor Švanda. Dalším favoritem se v této skupině jevily tradičně Bosonohy2.
Ve skupině B hrály velmi dobře týmy 30. ÚNOR, Bosonohy1, Oldies a tým Nových Sadů.
Jak turnaj dopadl? Do semifinále se probojovala družstva Nových Sadů, Oldies, Bosonohy1 a 30. ÚNOR. Výsledky semifinále: Oldies – 30. ÚNOR 1:2, Nové Sady – Bosonohy1 1:2. Zápas o třetí místo: Oldies – Nové Sady 2:0.
Zápas o první místo:30. ÚNOR – Bosonohy1 2:1.
Konečné pořadí: 1. 30. ÚNOR, 2. Bosonohy1, 3. Oldies (Káňa Zdeněk, Bureš Jan,
Požár Martin a nová akvizice Kroutil Michal), 4. Nové Sady.
Poděkování patří sponzorům turnaje – Sportbar Klíma, Labara, Jeřábkova pekárna a potraviny Janda – Manfood.
Zdeněk Káňa
za pořadatele
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Úmrtí osob:
V roce 2010 je na našem okrese evidováno úmrtí jedné civilní osoby u požárů.
Zranění osob:
Při požárech v roce 2010 došlo ke zranění celkem 11 osob. V devíti případech se jednalo o civilní osoby a ve dvou případech o členy zásahových jednotek SDH.
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OSTATNÍ
Seniorklub informuje
Na začátku nového roku bychom vás rádi seznámili s naši činností v uplynulém období.
Začátkem loňského roku proběhla výměna členů přípravného výboru klubu seniorů.
Při této příležitosti chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě činnosti v minulých letech (Ing. Smolík, pí Liedermanová, Součková, Štefková, Vlčková, Tikovská).
Během roku jsme uskutečnili hodně zajímavých akcí, zájezdů, procházek a výletů na
kolech. Např. besedu s lékařkou záchrané služby, beseda o domácí hospicové péči, ukázky dovedností našich spoluobčanů (vazba květin, patchwork, pečení a zdobení perníčků, výroba šperků atd.) Neméně zajímavé byly i zájezdy např. Flora Olomouc, Dalešice
– přehrada – pivovar, zámek Jaroměřice nad Rokytnou, kozí farma Ratibořice. Oblíbené byly i vycházky po zajímavostech okolí našeho města. Pro zdatnější z nás připravili
Ing. Smolík a pan Baláš výlety na kolech do vzdálenějšího okolí.
V podobném duchu bychom rádi rádi pokračovali i v letošním roce. Zveme všechny seniorky a seniory na pravidelná setkání každou třetí středu v měsíci ve 14 hodin
v přísálí KD.
Přijďte mezi nás.
Aktiv Seniorklubu

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
ÚNOR 2011
Neděle 6. února v 17 a v 19.30 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Komedie o čtveřici mladíků režiséra O. Trojana. Hrají A. Geislerová, J. Macháček,
M. Taclík.
Premiéra 137 minut.
Vhodné od 12 let.
Vstupné 74 Kč.

Neděle 20. února v 19.30 hodin
POTKÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
Romantická komedie o manželství, rozvodech a nevěře. Režie Woody Allen.
Hrají A. Hopkins, A. Banderas, N. Watts,
J. Brolin a další.
Premiéra 98 minut.
Vhodné od 12 let.
Vstupné 69 Kč.

Neděle 13. února v 17 a v 19.30 hodin
TACHO
Neděle 27. února v 16 a v 19 hodin
Černá komedie z prostředí rallye.
HARRY POTTER A RELIKVIE
Hrají D. Landa, O. Lounová, R. Hrušín- SMRTI I.
ský a další.
Sedmé a poslední pokračování velkolepé ságy.
Premiéra 114 minut.
Premiéra 146 minut.
Vhodné od 12 let.
Vhodné od 10 let.
Vstupné 74 Kč.
Vstupné 74 Kč.
Program kina FLIP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip
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Technické služby Velká Bíteš
spol. s r.o.
Masarykovo nám. 88
595 01 Velká Bíteš
Vyhlašují záměr pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 23 m². Prostor je
umístěn v 2NP nově rekonstruované budovy č.p.88 ul. Masarykovo nám.
Podrobné informace budou v případě zájmu podány přímo u zadavatele a to ve dnech
pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hodin, mimo uvedenou dobu po dohodě na
tel. čísle 777 949 128.
Nabídka musí obsahovat:
– jméno, přesnou adresu fyzické nebo právnické osoby, IČ, DIČ
– živnostenský list nebo výpis z OR (právnické osoby)
– čestné prohlášení, že proti žadateli není vedeno konkurzní řízení a že nemá v evidenci daní, zdravotního pojištění či sociálním zabezpečení zachyceny nedoplatky
– účel pronájmu
– nabídka nájemného v Kč/m²/rok
(související provozní náklady budou účtovány samostatně)
– délka pronájmu
Nabídky s požadovanými údaji zašlete nebo osobně doručte na adresu zadavatele
(viz výše) a to nejpozději do 28. 2. 2011.
Prohlídka prostor bude umožněna po dohodě.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Při příležitosti otevření nové solné jeskyně ve Velké Bíteši si Vás dovolujeme pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat v prostorách solné jeskyně Masarykova nám. 88 ve druhém patře a to dne 10. 2. 2011 od 9 – 19.00 hodin.
Přijďte se podívat na unikátní prostory, tvořené více jak 10 tunami soli a vyzkoušejte blahodárné účinky solné terapie na vlastní kůži.
Terapie budou začínat vždy v celou hodinu, délka jedné terapie 45 min.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Únor 2011
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Místo pro Vaši reklamu
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