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Pietní místo „U partyzána“. Foto: Alois Koukola

Kaplička sv. Františka - v rekonstrukci. Foto: Alois Koukola 
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION
PŘIBYSLAVICE – pokračování
„U FRANTIŠKA“ – údolí s pietním místem „U partyzána“ (viz horní obrázek na přídeští)

Územím obce prochází dvě komunikace. První – okresní silnice – odbočuje v západní 
části Přibyslavic z bývalé státní silnice a pokračuje přes samotu „Spálený mlýn“ do Svatoslavi 
(5 km) - asi po 2 km od obce je z ní vedena odbočka do místní části Radoškova. Druhá – 
má charakter místní komunikace – prochází středem obce a odbočuje z ní několik cest k je-
jím jednotlivým částem. Tato udržovaná cesta končí na dolním konci a pokračuje „vozovou 
cestou“ do údolí „U Františka“, ve kterém je vydatné prameniště, které zásobuje vodou motel 
„U devíti křížů“. Voda je vedena potrubím a je čerpána výkonným elektrickým čerpadlem ze 
dvou studní. Podle katastrálních údajů z roku 1878 bylo prameniště „U Františka“ nazýváno 
„Svatou studýnkou“. Toto místo, s kapličkou sv. Františka (viz obrázek na přídeští), je snad-
no dostupné (též autem) od zmíněného motelu. V údolí, zejména v méně přístupných mís-
tech směrem k Bílému potoku, roste velmi kvalitní smrkové i borové dřevo.

Zajímavou pamětihodností tohoto údolí je udržované pietní místo připomínjící udá-
losti konce II. světové války, pro které se vžil název „U partyzána“. Jedná se o hrob dvou 
neznámých sovětských vojínů a slovenského partyzána Vendelína Kovala, kteří padli u Při-
byslavic v posledních válečných dnech. Jen málo obcí v našem okolí prožilo tak dramatic-
ké události. Pokusím se je stručně shrnout, vycházeje při tom z obecních kronik i z do-
stupných informací pamětníků:

Pokud chceme přiblížit osobu partyzána Kovala, musíme se posunout ke sklonku roku 
1944, kdy se v Přibyslavicích objevil pověstný ruský partyzán „Šura“, který pocházel ze 
Sverdlovska a jeho pravé jméno bylo Michail Bakunin. Jako voják Rudé armády upadl do 
zajetí, ze kterého se mu podařilo uprchnout. Nejprve se ukrýval u lesníka Jana Moudrého 
a později se k němu připojili tři taktéž uprchlí váleční zajatci slovenské národnosti: již zmí-
něný Vendelín Koval, Salaj a „Pavel“ - takto je tehdy znaly celé Přibyslavice. Působili jako 
samostatný partyzánský oddíl (s možným napojením na skupinu R3 - „Generál Luža“) 
a přespávali v bunkru, v houštině v údolí U Františka. Skupina postupně ztrácela ostražitost, 
její členové běžně navštěvovali přibyslavické domácnosti, a slovo „partyzán“ znaly už i malé 
děti. Proto se udály některé, slušně řečeno „neuvážené“ akce, které jen s velkým štěstím ne-
skončily masakrem (tehdy sice již zdecimované) německé armády vůči obyvatelům obce:

Odpoledne, dne 26. dubna 1945, hrál Koval u Hotárků s domácími karty, když mu 
někdo řekl, že kolem sokolské zahrady jdou dva vojáci. Vyběhl, vtom prý nějaká žena 
zakřičela - „partyzán“! Zaznělo několik výstřelů, mezi nimi Kovalův z pistole a němec-
kého vojáka z pušky – oba byly smrtelné. Druhý němec z místa přestřelky uprchl, ale byl 
ještě u cihelny dostižen a postřelen Kovalovým druhem „Pavlem“. Těžce zraněn došel do 
Bíteše, kde zemřel a je pochován na místním hřbitově. Vendelín Koval byl pohřben v lese 
„U Františka“, do rakve, kterou zhotovil František Limberk.

Původně byla na dřevěném kříži na jeho hrobě umístěna plechová tabulka s nápisem:
V boji za svobodu, lidskost a čest

zemřel dne 26. dubna 1945
partyzán Vendelín Koval z Rožumberoka ve věku 21 let.

Vzpomeňme tohoto kamaráda, pomstěme jeho smrt.
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(Pozn.: Ještě po válce přijížděla na toto místo Kovalova maminka, aby se poklonila 
jeho památce a upravila jeho hrob).

Večer téhož dne se na katastru obce odehrál další neuvážený čin: u „bítešských hra-
nic“ byli zastřeleni (lépe řečeno popraveni) tři němečtí vojáci, zajatí ve mlýně u Vildomců 
skupinou „partyzánů“ z Radoškova, kteří je měli předat u Velké Bíteše členům uznávané 
partyzánské skupiny R3. Vozidlo se zajatci zastavilo ještě na přibyslavickém katastru, vo-
jáci byli postříleni a mrtvá těla ponechána na poli. To se mohlo stát osudným Janu Žá-
kovi a dalším dvěma občanům, kteří byli poblíž tohoto místa zadrženi příslušníky wehr-
machtu. Štěstím bylo, že měli v pořádku osobní doklady. Tak mohl mít neuvážený čin 
skupinky „divokých mstitelů“ tragické následky. V obci se koncem dubna krátce ubyto-
val i vojenský oddíl „vlasovců“, kteří informovali o možnosti průchodu fronty krajem, 
což přivedlo obyvatele k legálnímu budování „bunkrů“ ve stráních kolem obce.

Také poslední dny války byly plné vzrušení. Blízkost fronty v říčanském kopci, du-
nění děl i  hukot letadel bombardujících Bíteš, umocňovaly již tak dost stísněnou ná-
ladu. Byl vydán zákaz vycházení a  opouštění příbytků. Ti, kteří se odvážili do Bíteše, 
(např. pro chleba), byli zadrženi německými polními četníky. Narůstal průjezd němec-
kých vojenských vozidel po státní silnici a některé skupinky wehrmachtu se objevovaly 
přímo ve vesnici. V této souvislosti spáchal další „hrdinský čin“ v hospodě „U Hejtmán-
ků“ tehdy osmnáctiletý L.N., který odcizil automat jednomu ze tří u stolu sedících ně-
meckých vojáků a nepozorovaně zmizel. Němci si to při odchodu uvědomili a začali ho 
hledat. Naštěstí ho nenašli, protože se nechal zahrabat do hromady naštípaného dřeva. 
Automat potom nosil „Šura“.

Osmého května ruch na státní silnici zesílil, provoz byl v podstatě jednosměrný – 
na Velkou Bíteš. Bylo jasné, že Němci ustupují, konec války se blížil. Kolem půlnoci se 
jich v obci objevilo asi šedesát. Přenocovali v dolní části, ve stodole Bohuslava Kopáč-
ka. K ránu se situace zdramatizovala. Německá stráž u cesty kolem hostince „U Hejt-
mánků“ (dnešní „Salajka“) byla zneškodněna partyzány – průzkumníky, kteří působili 
v řadách Rudé armády. Z lesa se začaly vynořovat předsunuté hlídky rudoarmějců, kteří 
na Němce v Kopáčkově stavení zaútočili. V přestřelce byl jeden sovětský voják zastřelen, 
padl i jeho kamarád, který ho běžel pomstít. Jeden německý voják byl roztrhán graná-
tem. Oba rudoarmějci byli pohřbeni „U Františka“, hned vedle čerstvého hrobu party-
zána Vendelína Kovala.

Jejich hrob nenese jména, doklady jim podle předpisů odebrali jejich spolubojovníci.
Bývalo pěkným zvykem, že při slavnostních příležitostech pořádala obec na tomto místě 
různé vzpomínkové akce s kladením věnců a průvodem občanů. Ani dnes nám nic ne-
brání v tom, abychom se při procházce tímto místem v tichosti sklonili před jejich pa-
mátkou, vždyť padli za naši svobodu, daleko od svých domovů.

A přišel 9. květen 1945, který je takto zapsán v místní kronice:
„Kolem 6. hodiny projely kolem Přibyslavic obrovské sovětské tanky. To byla definitivní 

tečka za okupací a za léty nesvobody. Lidé jim mávají na pozdrav, tankista ve věži pozdravy 
opětuje. Dlouho očekávaný DEN OSVOBOZENÍ se stal skutečností!“

Pokračování příště.

Alois Koukola
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ

Pondělí dne 28. února 2011 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY KNÍŽEK PRO DĚTI „ČTĚME SI POHÁDKU“
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý 1. března – 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

Úterý dne 1. března 2011 v 19 hodin
KONCERT MARKÉTY MÁTLOVÉ A STANISLAVA GALLINA
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Sobota dne 5. března 2011 ve 14 hodin
VÝTVARNÝ KURZ PLETENÍ PEDIKEM - kuchyňský rohový tác
Bližší informace www.skolka.bites.com
MŠ Masarykovo náměstí – vchod z nádvoří
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Sobota dne 5. března 2011 ve 20 hodin
MAŠKARNÍ BÁL – k  tanci a poslechu zahraje kapela ŽIVEL. Připravena bude bohatá 
 tombola, malý dárek u vstupného pro návštěvníky v maskách a soutěž o nejoriginálnější masku
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Neděle dne 6. března 2011 ve 14 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 8. března 2011
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM – průvod vyhází v  9.30 hodin od 
MŠ U Stadionu, v 10 hodin zahájení na Masarykově náměstí před radnicí
Organizuje MŠ U Stadionu

Čtvrtek dne 10. března 2011 v 17 hodin
BESEDA DRAHÉ KAMENY – RNDr. Luboš Rejl nás seznámí s  drahými kameny 
a předvede ukázky jejich využití
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5
Organizuje ZŠ Velká Bíteš a Městské muzeum
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Sobota dne 12. března 2011, prezentace v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALE (žáci) – ročníky 1994 - 1999
Pro více informací volejte p. Svobodu na tel.: 605 330 263
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak
Úterý dne 15. března 2011 od 10 od 18 hodin
BEAUTY DEN – nové trendy, líčení s poradenstvím, slevy až 20 %, občerstvení, tombola
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje studio SALOME
Úterý dne 15. března 2011 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB – hrací odpoledne pro děti a rodiče
MŠ Masarykovo náměstí – vchod z průjezdu
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí
Středa dne 16. března 2011 ve 14 hodin
SENIORKLUB – pravidelná schůzka ve 14 hodin, v 15.30 hodin povídání a projekce 
o Indii s p. Karlem Dvořákem
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
Středa dne 16. března 2011 v 15 hodin
GRAFOMOTORICKÉ ODPOLEDNE – pro rodiče a děti předškoláků
Bližší informace www.skolka.bites.com
MŠ Masarykovo náměstí – vchod z nádvoří
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí
Čtvrtek dne 17. března 2011 ve 14.30 hodin
ČLENSKÁ SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Územní organizace Svazu diabetiků Velká Bíteš
Pátek dne 18. března 2011 v 10 hodin
VYNÁŠENÍ MORÉNY – pro rodiče, děti i širokou veřejnost
Odchod v 10 hodin od MŠ Masarykovo náměstí
V případě nepříznivého počasí bude termín přeložen; informace na www.skolka.bites.com
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Sobota dne 19. března 2011 ve 14 hodin
VÝTVARNÝ KURZ PLETENÍ PEDIKEM - koš na papíry nebo na deštníky
Bližší informace www.skolka.bites.com
MŠ Masarykovo náměstí – vchod z nádvoří
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Sobota dne 19. března 2011, prezentace v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALE (muži)
Pro více informací volejte p. Svobodu na tel. 605 330 263
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak
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Neděle dne 20. března 2011
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Odjezd autobusem od České spořitelny v 10 hodin
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Pondělí 21. března – 1. dubna 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 MODELŮ MOTOREK aneb ZMENŠENÝ ŽIVOT V JEDNÉ STOPĚ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 22. března 2011 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené třídě
MŠ U Stadionu
Organizuje MŠ U Stadionu

Čtvrtek dne 24. března 2011 v 19 hodin
ANI KRAMPOL NENÍ DOKONALÝ – zábavný pořad s hostem Michalem Hrzánem
Kulturní dům, Vlkovská 482
Předprodej vstupenek od 7. 3. v Informačním centru, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

!!! ZMĚNA TERMÍNU A KAPELY NA MAŠKARNÍM BÁLE !!!
Omlouváme se všem příznivcům Pavla Helana, který měl vystoupit na Maškarním bále. 
Bohužel nám i přes roční domluvu termín zrušil kvůli jiné výdělečnější akci.

INFORMACE RADNICE

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 2/11 KONANÉ DNE 17. LEDNA 2011
2/2/11/RM – bere na vědomí výroční zprávy Městského muzea Velká Bíteš 2007-2010
odpovědnost: rada města termín: 17.1.2011

3/2/11/RM – schvaluje vyřazovací protokol dle žádosti Informačního centra a Klubu 
kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace č.j. MÚVB 392/2011
odpovědnost: ředitelka IC a KK termín: 31.1.2011

4/2/11/RM – bere na vědomí zápis č. 1/2011 z jednání Komise pro územní plán a re-
gionální rozvoj ze dne 12.1.2011
odpovědnost: rada města termín: 17.1.2011
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5/2/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o úplatném nabytí pozemku 
parc.č. 1342/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 702 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlast-
nictví města Velká Bíteš z majetku ČR, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 180 00  Praha 2 
– Nové Město, územní pracoviště Brno za kupní cenu 430.000 Kč a o uzavření kupní 
smlouvy v předloženém znění
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.2.2011

6/2/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném nabytí pozem-
ku parc.č. 186 – ostatní plocha, zeleň o výměře 567 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlast-
nictví města Velká Bíteš z majetku ČR, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 180 00 Praha 2 
– Nové Město, územní pracoviště Brno
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.2.2011

7/2/11/RM – rozhoduje osadit 1 ks zpomalovacího prahu v ulici Pod Spravedlností
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011

8/2/11/RM – souhlasí s  ukončením nájemní smlouvy k  bytu č. 2 v  domě 
U Stadionu 280 ve Velké Bíteši s nájemcem
odpovědnost: ENCOM termín: 28.2.2011

9/2/11/RM – pověřuje ENCOM, spol. s r.o. předložit radě města návrh nové nájemní 
smlouvy na pronájem bytu za nájemné 55 Kč/m2/měsíc a s inflační doložkou
odpovědnost: ENCOM termín: 31.1.2011

10/2/11/RM – pověřuje ENCOM, spol. s r.o. předložit radě města rozbor ekonomicky 
odůvodněného nájemného v městských bytech
odpovědnost: ENCOM termín: 31.1.2011

11/2/11/RM – pověřuje ENCOM, spol. s r.o. předložit radě města návrh pravidel o po-
stupu při opravách městských bytů včetně stanovení ceny opravy
odpovědnost: ENCOM termín: 31.1.2011

12/2/11/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k  bytu č. 10 v  domě Masaryko-
vo nám. 67 ve Velké Bíteši s nájemkyní od 1.2.2011 na dobu dvou let, výše nájemné-
ho 55 Kč/m2/měsíc
odpovědnost: ENCOM termín: 1.2.2011

13/2/11/RM – neschvaluje prominutí nájemného Římskokatolické farnosti Velká Bíteš 
v Kulturním domě při konání Farního plesu dne 19.2.2011
odpovědnost: starosta termín: 31.1.2011
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14/2/11/RM – schvaluje hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Snížení energetické ná-
ročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“ takto:
Členové: Ing. Milan Vlček, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ludmila Grošofová, paní Jiřina 
 Janíková a Ing. Pavel Bednář,
Náhradníci: pan Alois Špaček, Ing. Ladislav Rada, Ing. Lubomír Grošof, Bc. Věra  Pokorná 
a Ing. Ladislav Homola
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 19.1.2011

15/2/11/RM – schvaluje vyřazovací protokol dle žádosti Informačního centra a Klubu 
kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace č.j. MÚVB 7600/10
odpovědnost: ředitelka IC a KK termín: 31.1.2011

16/2/11/RM – schvaluje vyřazovací protokol dle žádosti Informačního centra a Klubu 
kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace č.j. MÚVB 7601/10
odpovědnost: ředitelka IC a KK termín: 31.1.2011

17/2/11/RM – stanoví vhodné místo a dobu uzavírání manželství ve smyslu § 4 odst. 1, 
4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině pro Matriční úřad Velká Bíteš takto:
místo uzavírání manželství - obřadní síň
doba uzavírání manželství - každá sobota
odpovědnost: matrikářka termín: trvale

18/2/11/RM – schvaluje čestné prohlášení pro potřeby podání žádosti o  finanční pří-
spěvek z fondu Státního fondu dopravní infrastruktury na stavbu „Přechod přes silnici 
I/37 v ulici Lánice pod výjezdem z ulice Chobůtky ve Velké Bíteši“
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11.2.2011

19/2/11/RM - schvaluje text zápisu č. 1/11 ze schůze rady města konané dne 
3.1.2011
odpovědnost: rada města termín: 17.1.2011

20/2/11/RM - neschvaluje žádost o zasklení lodžie
odpovědnost: starosta termín: 31.1.2011

21/2/11/RM – schvaluje technické řešení realizace videozáznamů zasedání zastupitelstva 
města navržené informatikem MěÚ
odpovědnost: rada města termín: 17.1.2011

22/2/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro nahrávání zasedá-
ní Zastupitelstva města Velká Bíteš
odpovědnost: starosta termín: 14.2.2011
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23/2/11/RM – bere na vědomí přezkoumání požární zprávy Kulturního domu
odpovědnost: rada města termín: 17.1.2011

24/2/11/RM – rozhoduje nezveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc.č. 1022 
v  k.ú. Velká Bíteš a  doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o  zamítnutí žádosti 
o úplatný převod pozemku parc.č. 1022 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
117 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.2.2011

25/2/11/RM – rozhoduje nezveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. 
č. 322/1 v  k.ú. Velká Bíteš a  doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o  zamítnu-
tí žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 322/1 – ostatní plocha o výměře 416 
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.2.2011

26/2/11/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. 
č. 293/1 – trvalý travní porost o výměře 270 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a obci 
Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.1.2011

27/2/11/RM – bere na vědomí žádost baseballového klubu Orli Velká Bíteš č.j. MÚVB 
7680/2010 a pověřuje jednáním v této záležitosti Jiřího Blahu, radního pro sport
odpovědnost: radní pro sport termín: 28.2.2011

28/2/11/RM – v  působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš 
spol. s r.o. schvaluje odměny členům dozorčí rady takto:
předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
ostatní členové dozorčí rady
s tím, že výplata odměny je podmíněna účastí na jednání dozorčí rady jedenkrát měsíčně
odpovědnost: jednatel termín: průběžně

29/2/11/RM – v  působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš 
spol. s r.o. ukládá jednateli zajistit zápis dozorčí rady do obchodního rejstříku a vytvoře-
ní webové prezentace společnosti
odpovědnost: jednatel termín: 10.2.2011

30/2/11/RM – odvolává Bc. Zdeňku Špičkovou z funkce ředitelky Informačního centra 
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace ke dni 31.3.2011
odpovědnost: starosta termín: 31.1.2011
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31/2/11/RM – rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkčního místa ře-
ditele/ředitelky Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvko-
vá organizace
odpovědnost: starosta termín: 24.1.2011

32/2/11/RM – ukládá starostovi zaslat představitelům kraje Vysočina nesouhlasné sta-
novisko Rady města Velká Bíteš k chystanému slučování středních škol a rušení osmile-
tého gymnázia ve Velkém Meziříčí
odpovědnost: starosta termín: 31.1.2011

33/2/11/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu id. 83/519 pozemku parc.č. 1520 
– vodní plocha, rybník včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. a obci Březské
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.1.2011

34/2/11/RM – v  působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš 
spol. s r.o. pověřuje jednatele zabezpečením nového režimu provozu veřejného WC spo-
čívajícího v bezobslužném provozu (vstup po vhození mince 5 Kč) a monitorování po-
hybu pomocí kamery
odpovědnost: jednatel termín: 1.2.2011

35/2/11/RM – pověřuje informatika Městského úřadu zveřejňováním hlášení městské-
ho rozhlasu na internetových stránkách města. Dále jej pověřuje zveřejňováním informa-
cí o odchycených psech včetně jejich fotografie
odpovědnost: informatik termín: 1.2.2011

36/2/11/RM – vyslovuje krajní nespokojenost s  režimem provozu objektu Lánice 42 
a žádá společnost ENCOM o okamžitý návrh řešení tohoto stavu (režim pobytu, režim 
vstupu a údržba objektu)
odpovědnost: ENCOM termín: 1.2.2011

37/2/11/RM – vyhrazuje si právo pozastavit vyplácení dotací a grantů sportovním a kul-
turním organizacím v případě, že nebudou ve lhůtě splatnosti uhrazeny jakékoli faktury 
vůči Městu, Technickým službám nebo dalším organizacím zřízených městem
odpovědnost: rada města termín: průběžně

38/2/11/RM – pověřuje starostu uzavřením smlouvy o forenzním auditu s firmou PKM 
AUDIT Consulting s.r.o. Cena auditu činí 98 000 Kč bez DPH
odpovědnost: starosta termín: 31.1.2011
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 3/11 KONANÉ DNE 27. LEDNA 2011
2/3/11/RM - rozhoduje ze zadávacího řízení vyloučit nabídky uchazečů Pozemstav 
Brno, a.s., Masarykova 31, 656 22 Brno, TZ Therm s.r.o., Nám. T. G. Masaryka 1280, 
760 01 Zlín, VISPO CZ s.r.o., Věteřov 57, 697 01 Věteřov, EKOmont s.r.o.,  Čápkova 43, 
602 00 Brno a Correct okna s.r.o., Přádlácká 2, 602 00 Brno
Rada města Velká Bíteš rozhoduje schválit cenovou nabídku společnosti Vlastimil Ze-
lený - „START“, Horní Město 5, 558 32 Brtnice na realizaci veřejné zakázky „Snížení 
energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“ za cenu 3.856.430,00 Kč bez 
DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 20.2.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 4/11 KONANÉ DNE 31. LEDNA 2011
2/4/11/RM - pověřuje ENCOM, spol. s  r.o. jednáním s  nájemcem SANTI, s.r.o. 
o ukončení nájemní smlouvy k 28.2.2011, úhradě dlužného nájemného a  vyúčtování 
tepla a elektřiny
odpovědnost: ENCOM termín: 28.2.2011

3/4/11/RM - revokuje usnesení č. 6/21/10/RM ze dne 22.12.2010 tak, že se nahrazuje 
novým zněním takto: Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu 
č. 3 o velikosti 2+1 v domě U Stadionu č.p. 280 ve Velké Bíteši s nájemci na dobu ur-
čitou do 28.2.2017, výše nájemného 55 Kč/m2/měsíc
odpovědnost: ENCOM termín: 31.3.2011

4/4/11/RM - bere na vědomí Dodatek č. 1-2011 nájemní smlouvy s Českou spořitel-
nou, a.s. předložený společností ENCOM, spol. s r.o.
odpovědnost: rada města termín: 31.1.2011

5/4/11/RM - bere na vědomí a  dává k  projednání zastupitelstvu města informaci 
Advokátní kanceláře JUDr. Kristiny Škampové v  právní věci o  192.043 Kč s  pří-
slušenstvím
odpovědnost: rada města termín: 31.1.2011

6/4/11/RM - bere na vědomí zápisy z jednání Kulturní komise ze dne 19.1.2011 a ze 
dne 27.1.2011
odpovědnost: rada města termín: 31.1.2011
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7/4/11/RM - jmenuje členem Sportovní komise Ing. Zdeňka Králíka
odpovědnost: předseda komise termín: volební období 2010-2014

8/4/11/RM - rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo s Ing. Lubomírem Grošovem, 592 53 Strá-
žek 227 na výkon autorského dozoru na projektu „Snížení energetické náročnosti objek-
tu MŠ ve městě Velká Bíteš“ za cenu max. 59.500,00 Kč s tím, že autorský dozor bude 
vykonáván na výzvu objednatele
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.2.2011

9/4/11/RM - rozhoduje vyřadit nabídku č. 2 Ivana Maříka, Barvířská 110/18, 589 01 Třešť 
z důvodu neúplnosti nabídky
Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o výkonu činnosti koor-
dinátora BOZP se společností SAFETY PRO s.r.o., Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc 
na výkon koordinátora BOZP na projektu „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ 
ve městě Velká Bíteš“ za cenu 19.656,00 Kč včetně DPH
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.2.2011

10/4/11/RM - doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o  přijetí úvěru ve výši 
6 mil. Kč pro financování projektu „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve měs-
tě Velká Bíteš“ a uzavřít smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., Palackého 1606/46, 
586 32 Jihlava na poskytnutí krátkodobého úvěru ve výši 6 mil. Kč
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.2.2011

11/4/11/RM - doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout bezúplatně nabýt spoluvlast-
nický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc.č. 298/2 - ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 635 m2 v k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše do vlastnictví města Velká Bíteš 
z majetku ČR, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 180 00 Praha 2 - Nové Město, územ-
ní pracoviště Brno
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.2.2011

12/4/11/RM - rozhoduje uzavřít s firmou E-ON, a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na pokládku kabelové přípojky NN ke garáži v ulici K Mlýnům
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.2.2011

13/4/11/RM - doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky 
v obci a k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
parc.č. 3007/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 194 m2

parc.č. 3007/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2

část parc.č. 3007/17 - ostatní plocha, silnice o výměře cca 315 m2

část parc.č. 3006/3 - ostatní plocha, silnice o výměře cca 415 m2
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parc.č. 3019/16 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m2

část parc.č. 3006/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 57 m2

spoluvlastnický podíl ve výši ½ na pozemku parc.č. 2891/2 - ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 1087 m2

z majetku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, IČ: 65993390, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.2.2011

14/4/11/RM - navrhuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města roku 2011 ná-
klady na vypracování studie na dobudování chodníku v ulici Lánice a následně objed-
nat projekční práce
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.3.2011

15/4/11/RM - bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, 
příspěvková organizace o získání příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhra-
zené pro uchazeče o zaměstnání
odpovědnost: rada města termín: 31.1.2011

16/4/11/RM - bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, 
příspěvková organizace o vyřazení majetku z evidence
odpovědnost: rada města termín: 31.1.2011

17/4/11/RM - schvaluje financování jednoho obědu pro zaměstnance města Velká  Bíteš 
od 1.2.2011 takto: hodnota stravenky 75,00 Kč s  tím, že organizace bude přispívat 
25,50 Kč, zaměstnanec 23,00 Kč a sociální fond 26,50 Kč
odpovědnost: odbor finanční termín: 1.2.2011

18/4/11/RM - rozhoduje navýšit roční nájemné za pronájem hrobových míst na 9 Kč/m2 
pozemku v případech u nově uzavíraných popř. prodlužovaných smluv o nájmu hrobo-
vých míst a v případech nové platby nájemného po uplynutí 10 leté doby během plat-
nosti nájemní smlouvy
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: od 1.2.2011

19/4/11/RM - pověřuje starostu oslovením firmy OUTULNÝ, a.s. ve věci dořešení pro-
blematiky věcného plnění Smlouvy o spolupráci ze dne 8.9.2008
odpovědnost: starosta termín: 28.2.2011

20/4/11/RM - bere na vědomí oznámení o  zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 
2011 a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok 2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.2.2011

21/4/11/RM - doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o  revokaci usnesení 
č. 20/36/10/ZM ze dne 26.04.2010, spočívající v nahrazení tohoto usnesení novým zně-
ním takto: „Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje min. prodejní cenu za m2 stavebního 
pozemku č. 4, 18, 19, 20, 21, 22 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše ve výši 300,00 Kč/m2. 
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Pro prodej pozemků v této lokalitě se současně schvalují tyto podmínky:
každý prodej pozemku bude řešen obálkovou metodou
podmínkou prodeje bude závazek nabyvatele zakotvený do kupní smlouvy, který spo-
čívá v nutnosti dokončit výstavbu RD na předmětném pozemku do 7 let od data na-
bytí (s výjimkou pozemků č. 21 a č.22) s tím, že pokud tento závazek nesplní, bude ve 
smlouvě dohodnuta sankce 200 Kč/m2

pozemky budou nabyvateli převedeny s  tím, že pro město Velká Bíteš bude sjednáno 
předkupní právo“
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.2.2011

22/4/11/RM - souhlasí s prodejem zlatnického a hodinářského zboží firmy VENUSTAS 
s.r.o. v provozovně Látky Emílie Šťávová na Masarykově nám. 85, Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.2.2011

24/4/11/RM - schvaluje text zápisu č. 2/11 ze schůze rady města konané dne 17.1.2011 
a text zápisu č. 3/11 ze schůze rady města konané dne 27.1.2011
odpovědnost: rada města termín: 31.1.2011

25/4/11/RM - v  působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš 
spol. s r.o. revokuje usnesení č. 28/2/11/RM ze dne 17.1.2011 tak, že slova „jedenkrát 
měsíčně“ se nahrazují slovy „v daném kalendářním měsíci“
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně

26/4/11/RM - doporučuje SDH Velká Bíteš doplnit žádost ze dne 11.1.2011 o specifi-
kaci pneumatik včetně uvedení jejich přesné ceny
odpovědnost: starosta termín: 14.2.2011

27/4/11/RM - rozhoduje podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
/ES/ č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, o pří-
mém uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících číslo: AD1/2011 s do-
pravcem, společností BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš. Rada města 
Velká Bíteš dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ 
č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, rozhodu-
je, že nezveřejní informace uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení, v Úředním věstníku Ev-
ropské unie, neboť Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo: AD1/2011 
se týká poskytování méně něž 50 000 km veřejných služeb v přepravě cestujících ročně
odpovědnost: odbor správní termín: 28.2.2011

28/4/11/RM - rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů kanalizací Žďársko a VODÁREN-
SKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. smlouvu o právech spojených se vstupem na 
pozemek, jejímž předmětem je provedení opravy kanalizace v ulici Návrší
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.2.2011
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29/4/11/RM - rozhoduje uzavřít s firmou JMP Net., s.r.o. smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na pokládku STL přípojky plynu k RD č. p. 34 v ulici Strmá 
ve Velké Bíteši. Současně RM stanovuje cenu věcného břemene 60 Kč/bm.

RM dále rozhoduje uzavřít smlouvu o právu provedení stavby zpevněných ploch a pří-
pojek k RD č. p. 34 v ulici Strmá na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš. Pod-
mínky pro provedení stavby budou stanoveny statutárními zástupci
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.2.2011

30/4/11/RM - pověřuje radního pro kulturu Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka řešením 
problematiky provozu zařízení v domě č.p. 59 v ulici Lánice ve Velké Bíteši, který vlastní 
ZO OS KOVO PBS, a.s., a to zejména v oblasti organizace provozu předmětného kul-
turního zařízení a dodržování opatření k zamezení rušení nočního klidu
odpovědnost: radní pro kulturu termín: 28.2.2011

31/4/11/RM - rozhoduje vzhledem ke stížnosti občanů na rušení nočního klidu v ul. 
Lánice a na Masarykově nám. neposkytnout dotaci ZO OS KOVO PBS, a.s. na provoz 
kina do zjednání nápravy závadného stavu s tím, že město požaduje rozšíření pořadatel-
ské služby před objektem č.p. 59, která bude narušování veřejného pořádku monitorovat 
a spolupracovat s Policií ČR při zjišťování porušování veřejného pořádku
odpovědnost: starosta termín: 28.2.2011

32/4/11/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění úklidových prací na 
MěÚ Velká Bíteš se společností V - LUXO, s.r.o., Polní 1385/20, 594 01 Velké Mezi-
říčí, v předloženém znění
odpovědnost: tajemnice termín: 1.2.2011

33/4/11/RM - rozhoduje uzavřít s firmou Telefonica O2, a.s. smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. 11010-019458 Velká Bíteš, BD 44 b.j., ÚPS na pokládku sdělovacích kabe-
lů v ulici U Stadionu a Za Uličkami
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.2.2011

34/4/11/RM - vrací vzorovou smlouvu o dílo na zhotovení projektových prací k dopra-
cování výkonu autorského dozoru v rámci vypracování projektové dokumentace
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.2.2011

35/4/11/RM - rozhoduje zveřejnit záměr bezúplatného převodu části pozemku 
parc. č. 177/1- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 (dle GP 1831-100/2010 nově 
oddělená parcela č. 177/8) v k.ú. a obci Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.2.2011
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36/4/11/RM - souhlasí z titulu vlastníka sousedního pozemku s výstavbou oplocení na 
pozemku p.č. 322/2 v k.ú. Velká Bíteš dle žádosti
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.2.2011

37/4/11/RM - pověřuje místostarostu svoláním jednání starostů obcí Velká Bíteš, Křoví, 
Svatoslav, Přibyslavice, Nové Sady, Březské, Osová Bítýška, Záblatí ve věci vybudování 
cyklostezky kolem Bílého potoka. Dále pověřuje odbor výstavby a ÚP zajištěním vstup-
ních údajů pro zpracování návrhu vedení této cyklostezky, který bude podkladem pro 
zapracování do územního plánu, pokud jde o trasu na území města
odpovědnost: místostarosta, odbor výstavby a ŽP termín: 31.3.2011

ZPRÁVY Z MĚSTA

MĚSTO VÍCE PODPOŘÍ VEŘEJNOU DOPRAVU
Rada města v návrhu rozpočtu města na rok 2011 doporučila zastupitelstvu schválit 

částku na podporu autobusové dopravy ve výši 600 000 Kč.
Větší část (400 000 Kč) půjde na dotování dvou posilových linek do Brna s odjez-

dem v 6:30 a 7:05. Tyto linky jezdí jen v období školního roku. Vysoká doplácená část-
ka je dána tím, že tyto spoje nemají vytížení na cestě z Brna do Velké Bíteše. Zároveň 
takto chceme podpořit cestující, kteří za prací a studiem dojíždějí do Brna, protože prá-
vě toto spojení je pro nás životně důležité.

V minulosti tyto linky byly obsluhovány autobusy společnosti STUDENT  AGENCY. 
Po přesunutí jejího sídla do Prahy byly nahrazeny společností VENTO, která vlivem ne-
rentabilního provozu ukončila svoji činnost. Od školního roku 2011/12 jsou tyto spoje 
obsluhovány bítešskou firmou BDS.

Zbylá část (cca 200 000 Kč) tvoří dotaci pro zbývající autobusové linky, ve kte-
rých je vyšší ekonomická výtěžnost, ovšem ani tak se bez příspěvku Města Velká  Bíteš 
neobejdou.

Ing. Tomáš Kučera
místostarosta

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM BUDOV NA ÚZEMÍ MĚSTA
Městský úřad Velká Bíteš upozorňuje vlastníky budov na území města Velká Bíteš  

na povinnosti,  které vyplývají z §§ 31 a 32 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění, a to:
na svůj náklad označit budovy číslem popisným, popř. číslem evidenčním určeným 
městským úřadem, tato čísla udržovat v řádném stavu.

Ing. Ladislav Homola
vedoucí odboru výstavby a ŽP Městského úřadu Velká Bíteš
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POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1. 1. 2011
Dospělí Děti Celkem

Velká Bíteš 3339  922 4261
Bezděkov   53   14   67
Březka   72   23   95
Holubí Zhoř  123   37  160
Jáchymov   70   19   89
Jestřabí   39    6   45
Jindřichov   62   16   78
Košíkov  129   38  167
Ludvíkov   32    5   37
Pánov   13    3   16
Celkem 3932 1083 5015

Děti narozené v roce 2010 – celkem 68, z toho 38 chlapců, 30 děvčat.
Velká Bíteš spolu s místními částmi má konečně přes 5 000 obyvatel.

Sňatky uzavřené ve Velké Bíteši – celkem 19, v obřadní síni bylo uzavřeno 13 sňatků
a v kostele sv. Jana Křtitele 6. Z toho:
- alespoň jeden ze snoubenců z obvodu Velká Bíteš - 9
- oba snoubenci z obvodu Velká Bíteš – 3
- oba snoubenci z jiného obvodu („cizí“) – 7

1 sňatek uzavřen v k.ú. Březské – matriční obvod Velká Bíteš

Úmrtí – zemřelo celkem 57 občanů, z toho 24 mužů a 33 žen.
Milena Janštová

matrikářka

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky sčítání lidu, 

domů a bytů 2011. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů 
2011 (SLDB). Sčítání se koná jednotně v roce 2011 ve všech členských státech Evropské 
unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 763/2008.

Za každou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden by-
tový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list.

Veřejnost bude o konání a způsobu SLDB informována prostřednictvím městského 
úřadu, jakmile úřad obdrží od Českého statistického úřadu informace o sčítání. Ozná-
mení a  informace budou zveřejněny na úřední desce, na webových stránkách, vývěs-
ních skříních úřadu a  rozhlasem v  termínu stanoveném Českým statistickým úřadem 
do 11. března 2011.

Eva Doležalová
vedoucí správního odboru
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ŠKOLSTVÍ

POZVÁNKA NA JARNÍ KURZY PLETENÍ Z PEDIKU
Letošní zima je dlouhá, a než začnou jarní práce na zahrádkách, zveme širokou ve-

řejnost na další, tentokrát jarní kurzy pletení z pediku. Na podzim roku 2010 jsme po-
řádali také tři kurzy a většinou se jich zúčastnili naprostí začátečníci, o to byla větší naše 
radost z  toho, že se všem pediková díla zdařila. Věříme, že si i  tentokrát z nabízených 
technik vyberete.

Termíny kurzů:
5. března 2011- rohový kuchyňský tác
19. března 2011-velký koš na papíry nebo na deštníky z přírodního a kouřového pediku
2. dubna 2011- šperkovnice „želva“ z přírodního a kouřového pediku

  
Rohový tác. Koš na papíry Šperkovnice „želva“. 
 nebo na deštníky.

Další informace:
Kurzy jsou určeny: pouze pro dospělou veřejnost
Místo konání: Mateřská škola, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš (vchod z nádvoří)
Začátek: od 14.00 hodin
Délka trvání: asi 3-5 hodin, podle techniky
S sebou: přezůvky, pracovní oděv, svačinu, starší ručník, příp. kleštičky a  nůžky
Cena: jednotlivých kurzů je cca 280,- až 350,-Kč, podle použitého mate-

riálu
Přihlásit se můžete: nejpozději 3 dny před zahájením kurzu, telefonicky na čísle 

566 532 244 nebo e-mailem: skolka.bites@seznam.cz
Počet účastníků: maximálně 20-25 osob
Ukázky z  kurzů: si můžete prohlédnout na web stránkách MŠ www.skolkavbites.com

Těšíme se, že se setkáme se „starými známými“, ale i  se začátečníky, kteří nemusí 
mít obavu z náročnosti kurzu. Věříme, že všichni strávíme příjemné a tvůrčí odpoledne.

Na všechny zájemce se těší zaměstnanci MŠ Masarykovo náměstí
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POZVÁNKA NA GRAFOMOTORICKÉ 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 2011 v 15.00 hodin

Setkání se uskuteční ve třídě Motýlků, vchod do MŠ z nádvoří.
Pod vedením učitelky základní školy, Mgr. Magdy Vídenské se rodiče dozvědí spous-

tu užitečných rad, které jsou důležité pro to, aby všechny činnosti s tímto spojené, byly 
pro děti zajímavé a nestaly se utrpením. Především pro budoucí školáky a jejich rodi-
če budou tyto rady určitě přínosné. Špatné držení tužky, ale i nesprávné sezení na žid-
li, křečovitá ruka a spousta dalších věcí může způsobit, že se psaní a kreslení pro děti 
stává spíše nepříjemnou záležitostí a často i „bolí“.

ZVEME VŠECHNY DĚTI A RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ O TUTO TÉMATIKU 
ZÁJEM A TO NEJEN Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ALE I DĚTI, KTERÉ NA-
VŠTĚVUJÍ JINÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Kolektiv mateřské školy Masarykovo náměstí

CO SE DĚJE V ZIMĚ?
…tak přesně se jmenoval program, 

na který jsme byli pozvání do Ekolo-
gického centra – Ostrůvek ve Velkém 
Meziříčí.

Naše mateřská škola je zapojena v ce-
lostátní síti mateřských škol MRKVIČ-
KA, podporující ekologickou výchovu na 
Vysočině. Díky tomu se účastníme růz-
ných seminářů s  touto tématikou. Jsou 
pořádány jednak pro pedagogy v rámci 
dalšího vzdělávání, ale také jako výchov-
ně-vzdělávací programy pro děti.

My jsme se zúčastnili jednoho 
z nich, (přesně zapadal do našeho škol-
ního vzdělávacího programu) zaměřeného právě na období zimy, přesněji na to, co vše 
se v zimě děje – jak se chováme my lidi, jak se musíme oblékat, chovat, jak vzniká sníh, 
led, co vše se dá v zimě dělat, ale i co dělají např. ptáci v zimě – ti kteří přezimují…

Po milém přivítání byly děti rozděleny do několika skupin, každé dané skupiny se 
ujala jedna paní učitelka a hned se všichni dali do práce. Jedna skupinka vyráběla krmít-
ka pro ptáčky, plnila je krmením, druhá hledala stopy zvířátek na sněhu, další „virtuál-
ně“ vyráběla sníh a hrála si s ním.

Celé dopoledne bylo opravdu pro děti podnětné, poučné, zábavné a proto se bude-
me těšit na další. Informace najdete také na www.chaloupky.cz/mrkvicka

Kolektiv mateřské školy Masarykovo náměstí

Děti při práci v ekologickém centru Ostrůvek ve 
Velkém Meziříčí. Foto: Archiv MŠ
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NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Při volném po-

vídání, při posle-
chu hudebních uká-
zek nebo při čtení 
pohádek před po-
ledním odpočin-
kem čím dál častě-
ji od našich žáčků 
předškoláčků slyší-
me věty typu: „Toto 
mám na kazetě“, „Já 
to mám na videu“, 
„A já to mám na 
divku“. A  nám za-
číná docházet fakt, 
že se z dětského svě-
ta začínají vytrácet 
knihy, ta malá umě-

lecká díla s překrásnými ilustracemi známých malířů pro nejmenší, která dříve obo-
hacovala život snad každého človíčka. Jsou vyměněny za moderní techniku, za po-
hyblivé obrázky, které svým podáním nevyžadují hlubší přemýšlení, ale naopak berou 
dětem fantazii, představivost a hlavně ochuzují děti o možnost snění.

Proto jsme v naší Veselé školce uvítali nabídku slečny Kateřiny Brychtové s mož-
ností častějších návštěv místní knihovny. Domluvili jsme se, že sem budeme přichá-
zet v průběhu celého školního roku v rozmezí přibližně dvou měsíců, s každou třídou 
asi na jednu hodinu.

Vedoucí knihovny a pí. Velebová měly vždy pro naše děti připravený zajíma-
vý program. Nejdříve je seznámily s prostředím a vybavením, poučily je o znače-
ní knih a zacházení s nimi, ukázaly rozdíly mezi knihami a časopisy, mezi literatu-
rou pro zábavu a pro poučení. Došlo také na hru s hledáním pohádkových dvojic. 
Předškoláci ji zvládli bez problému, mladším se trošku napovědělo, ale znalost po-
hádek prokázaly všechny děti. A  také se vykreslovalo, prohlíželo, listovalo, četlo 
a rozmlouvalo.

Čas strávený v knihovně vždy uteče jako voda a tak nám nezbývá nic jiného, než 
se těšit za další dva měsíce na další dávku krásných zážitků s pohádkovými příběhy, 
encyklopedickými fakty, milými knihovnicemi a především knihami.

Jiřina Brychtová, za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

V knihovně. Foto: Archiv MŠ
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BAREVNÉ ODPOLEDNE VE VESELÉ ŠKOLCE

Ať si říká kdo chce, co chce, v Červené je vždycky dobře. A bylo tomu tak i v úterý 
25. ledna 2011, kdy se otevřely dveře do Červené třídy v Mateřské školce U Stadionu a zača-
ly přicházet maminky (i dva tatínkové) se svými ratolestmi. Byly to děti té nejmladší věkové 
kategorie, které se sotva naučily chodit nebo ty děti, které ještě v naší Červené třídě nebyly.

A věřte, děti se ve školce chovaly, jako kdyby tam chodily pravidelně. Vybíraly si hrač-
ky, kostky, míče, autodráhy, kočárky, panenky, auta. Nejvíce je však zaujala naše dřevěná 
vestavba s hracími koutky – kuchyňkou, obývákem, ordinací, autodílnou a obchodem. Vů-
bec jim nedělalo problém snést molitanové křeslo z horního patra po schodech do přízemí.

„Nesmějte se! I dospělý přece stěhuje nábytek!“ Při normálním provozu máme s dět-
mi vytvořena pravidla, která děti musí z hlediska bezpečnosti dodržovat.

Rodičům a dětem byly nabídnuty další aktivity – především výtvarné. Rodiče si moh-
li s dětmi vytvořit papírové sněhuláky jako ozdobu do květináče, vločky z krupice. Děti 
si mohly vykreslit obrázky.

Ve třídě se tvořilo, hrálo, kreslilo, povídalo a  čas vyhrazený na „Barevné návštěvní 
odpoledne“ utekl jako voda a my jsme se museli se všemi rozloučit a pozvat děti i rodi-
če na další návštěvní odpoledne a to:
28. 2. 2011 do Žluté třídy
22. 3. 2011 do Zelené třídy
26. 4. 2011 do Žluté třídy
24. 5. 2011 na školní zahradu

Těšíme se na všechny, neváhejte a přijďte se k nám podívat.

Naďa Rousová, Mgr. Naďa Burianová – učitelky Červené třídy MŠ U Stadionu

Odpoledne v Červené třídě. Foto: Archiv MŠ
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MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM
Každý rok MŠ U Stadionu pořádá masopustní obchůzku městem, kdy s dětmi vyra-

zí do ulic a zpívají písničky, říkají rýmovačky a žádají pana starostu o povolení k rejdění. 
 Zeptala jsem se paní ředitelky Jiřiny Janíkové:

Jak dlouho tuto tradici dodržujete a proč?
S nápadem zrealizovat a vlastně obnovit masopustní obchůzky v našem městě jsem 

přišla v roce 2008 a setkala jsem se se vstřícností kolegyň i celého kolektivu školky. Od-
pověď na otázku „proč“ – je zcela zřejmá. Snahou byl (a snad se to i podařilo) návrat 
k tradicím. Vždyť připomínat sobě i dětem staré národní tradice a mít povědomí o těch-
to zvycích dozajista patří k základní vzdělanostní výbavě každého jedince.

Jak probíhají přípravy s dětmi na tuto akci?
Přípravami žije celá Veselá školka již dlouho před vlastní masopustní obchůzkou. Čas 

karnevalů, veselic a radovánek, nebo chcete-li masopustu, fašanku či ostatků nelze opo-
menout. Ve všech třídách se stříhá, maluje, lepí, zkrátka vymýšlí se masky, rovněž se děti 
učí říkadla, pokřikování a písničky. To vše za halasného doprovodu chřestidel, ozvučných 
dřívek, drhla, vozembouchu a dalších ne příliš tichých nástrojů. Příprav se ale zúčastní 
i šikovné maminky dětí, starosti s vymýšlením kostýmů neminou ani je.

Na který den připadne letošní obchůzka městem? Bude něčím jiná než předešlé roky?
Letos nás můžete vidět, ale především slyšet, v úterý 8.3. A v čem bude obchůzka 

jiná? Nechte se překvapit.
Masopustní suplika, jíž žádáme pana starostu o možnost konání průvodu ve městě 

Velká Bíteš bude sice stejná, avšak pan starosta je nový – povolí nám obchůzku? Vzhle-
dem k jeho velice kladnému přístupu k národopisu a lidovým tradicím vůbec však věří-
me, že nám své svolení  provozovat masopustní veselí z titulu své funkce dá a my bude-
me moci v průvodu projít Velkou Bíteší.

Popište nám samotný den, jak probíhá, co je ten den zvláštního?
Zvláštní je celý den, je jiný, je veselý (i když veselých dnů ve Veselé školce je většina). 

Naše barevné třídy v  ten den ožijí maskami a masopustními kostýmy. V  slavnostním, 
avšak rozverném průvodu pak masky projdou celou školkou. Potom se všichni přioděje-
me (jaro je teprve za dveřmi!) a vyrazíme. Průvod projde sídlištěm, zastaví u Domova pe-
čovatelské služby, aby potěšil jejich obyvatele, a vydá se směrem na Masarykovo náměstí 
– to už nás většinou bývá hodně, přidávají se rodiče i kolemjdoucí. Před radnicí popro-
síme pana starostu o svolení projít městem, a pokud je nám obchůzka povolena, zatan-
číme si zde, pak pokračujeme kolem celého náměstí a pak zpátky do školky.

Děti se převlékají do různých masek. Připravujete je s dětmi ve školce nebo si je vy-
rábí sami doma?

Masky si děti připravují ve školce, ale i doma. Jde jen o to, aby to byly masky původní, 
ne ty novodobé – spidermani, batmani…Uvidíte tedy medvědy, kozy, berany, báby, ko-
miníky, řezníky, čerty, svatební páry – ale především – čím je maska bláznivější, tím lepší.
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Budete obcházet jen náměstí nebo zavítáte i jinam? Kde všude vás můžeme vidět?
První rok, kdy myšlenka obchůzky vznikla, jsme měli čtyři zastávky – pro děti však 

samotný pohyb v maskách je namáhavý, k tomu pokřikování, zpěv a tanec … a děti jsme 
pak museli do postýlek po obědě ukládat téměř v maskách. Energie na svlékání chyběla. 
Vždyť v průvodu jsou i dvouapůlletí špunti! Takže se uvidíme na Masarykově náměstí.

Jaké máte zážitky z předešlých masopustních obchůzek? Na co vzpomínáte nejraději?
Zážitky i pocity máme krásné. Každý rok se nám podaří vykouzlit úsměv na tvářích 

i těch největších škarohlídů. A děti? Ty si ještě po měsíci v počítačích prohlížejí fotogra-
fie z masopustního průvodu a vzpomínají na něco, o co jsme my všichni bohatší a co 
nám nikdo nevezme.

Zvládnutí organizace celého dne není nejjednodušší, ale věřím, že si i letos budeme 
moci říci: STÁLO TO ZA TO!
Děkuji za rozhovor.

Lenka Plechatá
Informační centrum a Klub kultury

Mateřská škola U Stadionu vás zve
v úterý 8. března 2011 v 9.30 hodin na

MASOPUSTNÍ OBCHŮZKU MĚSTEM
Program:
Ø průvod vychází od Mateřské školy U Stadionu v 9.30 hod.
Ø v 10 hod. zahájení na Masarykově náměstí před radnicí – suplika p.starostovi o po-

volení průvodu
Ø masopustní rýmovačky a písně
Ø průvod masek prochází městem s několika zastávkami, malé občerstvení

Masopust je tady,
je nás slyšet všady,
rýmovačky, písničky
i veselé básničky.

Kominík anebo ras,
po roce jsme tady zas,
nevěsta anebo bába,
každá maska je tu ráda.

Medvědář a hadrnice
už se ženou do světnice, Smrtka nebo Masopust,
k tanci hraje zvesela do tance se s námi pusť!
masopustní kapela. Koza, kůň a stračena,

p r ů v o d  p r á v ě  z a č í n á .
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KULTURA
KONCERT BEZ VIRŮ

Probíhá chřipková sezóna. Pro-
běhl v  ní i  pátý koncert sezóny 
BHP. Možná se to viry kolem pub-
lika jen hemžilo. Nemá se prý cho-
dit do větších shromáždění lidí. Na 
klavírním koncertu pianistky Lu-
cie Czajkowské se lidí shromáždilo 
- vzhledem k okolnostem – dost. 
Možná se dostavily i viry. Ale tady 
neměly možnost zaútočit. Určitě 
seděly někde ve vzduchu a uhra-
nutě sledovaly – tak jako poslu-
chači – jak se vzduchem vznášejí 
melodie Leoše Janáčka, argentin-
ského skladatele Alberto Ginaste-
ry, Maurice Ravela a Sergeje Ra-
chmaninova, probuzené k životu 
hbitými a neúnavnými prsty mla-
dé klavíristky Lucie Czajkowské.

Každá ze skladeb měla své kouzlo. Skvěle zvolený repertoár nás chvíli halil do drama-
tických Janáčkových mlh, chvíli jsme smutnili s Ravelem za infantku, pak nás oživily ra-
zantní Ginasterovy Argentinské tance. No Rachmaninov v druhé části - co dodat. Oprav-
du bylo ten večer v sále kulturního domu něco ve vzduchu. Ale viry to určitě nebyly.

Zora Krupičková

NA KŘÍDLECH TULÁKA
Nejraději ze snů mám ty lí-

tací. Čerta se starám o  výklady 
snů, prostě se nadechnu a  letím. 
Rozhled, volnost, ticho… Možná 
i proto jsem se 10. 2. 2011 vypra-
vila do Městského muzea ve Vel-
ké Bíteši na besedu se slibným 
názvem Z ptačí perspektivy. Na 
nějaké tiché rozjímání ale nebylo 
mnoho prostoru – téměř padesát-
ku posluchačů semlela smršť le-
teckých historek, seriózních his-

Lucie Czajkowská. Foto: Otto Hasoň

Pan Trojan při besedě. Foto: Pavel Holánek
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torických a odborných údajů a především zajímavého vyprávění, z něhož sálalo obrovské 
nadšení a zaujetí přednášejícího pana Jiřího Trojana z Velkého Meziříčí, amatérského let-
ce, fotografa a spisovatele.

Po zahájení besedy Bc. Ivo Křížem, ředitelem muzea, nejprve mazaně zjistil úroveň 
znalostí obecenstva z oboru historie létání (správné odpovědi odměňoval nádhernými pu-
blikacemi!). Pak plynule navázal historkami o počátcích vlastního létání. Postupně jsme 
se dozvídali o možnostech amatérského létání v dobách totality, která mimo jiné nera-
da viděla i tuto možnost „nadhledu“. Mrazilo nás při historkách o posedlosti vzlétnout 
ne nepodobných snahám Foglarova Jana Tleskače, o radosti z prvních metrů nad zemí 
i bolestivých pádech, které byly nevyhnutelnou součástí těchto snah.

První rogala, která parta nadšenců konstruovala podle plánků z  časopisů, byla po-
stupně opatřována motory, zdokonalována. Šikovný český člověk musel projevit vynalé-
zavost nejen při vyhledávání vhodných materiálů, míst k  letům, maskováním této čin-
nosti např.“vývojem ve službách socialistického zemědělství“.

Pan Jiří Trojan byl mnoho let leteckým instruktorem, stál u  zrodu asociace, která 
sdružuje letce na ultralightech. Proč mu tedy nevěřit tvrzení, že zvládnout řízení letadla 
je jednodušší, než řízení auta? Stejně tak je u nás možné ve spolupráci s patřičným od-
borníkem si letadlo vyrobit! Pokud nechybí jazyková výbava, dá se létat „na otočku“ na-
příklad k moři. Krásně se to poslouchalo.

V současnosti už létá především pro radost a z ptačí perspektivy fotí krásy Vysočiny. 
Z paluby svého letadla Tulák udělal tisíce snímků, z nichž sestavil s textovým doprovo-
dem své ženy již sedm obrazových knih! Některé jeho snímky, jak nás informoval iniciá-
tor besedy, Mgr. Pavel Holánek, budou i součástí připravované regionální učebnice a akce 
samotná je součástí projektu ZŠ Velká Bíteš „Vzdělávání pro místní udržitelný rozvoj“. 
Toto vzdělávání škola realizuje v rámci rozsáhlejšího projektu „Semínka environmentál-
ní výchovy pro Vysočinu“ podpořeného z operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. Zní to složitě, ale pokud je výsledkem možnost poznávat své okolí tak 
nevšedním způsobem, je to báječné pro všechny, kteří si najdou čas.

Pan Trojan vyprávěl o  radostech a  úskalích fotografování i  vydávání a  prodeje 
knih, občas zazněla „humorná příhoda“ o nouzovém přistání, zodpovídal dotazy pří-
tomných… Je neuvěřitelné, že tato velká osobnost amatérského létání (sám si stěžo-
val, že do některých letadel se pro svou výšku nevejde), dokáže najít čas ještě na další 
zálibu – plavby po moři. Připravuje knihu povídek z Chorvatska, které na svých plav-
bách Trojanovi zažili.

Povídání doprovázely snímky a krátké filmy, které nám přiblížily vše, o čem jsme sly-
šeli. Určitě se mnoho z přítomných i díky nim zatoužilo trochu prolétnout. Mám pocit, 
že jeden z návštěvníků začal uvažovat i o stavbě letadla a přítomní školáci možná vymě-
ní autoškolu za kurzy létání. Já začínám šetřit. Alespoň na krátký vyhlídkový let. Trochu 
nadhledu mi určitě neuškodí.

Za spokojené diváky Táňa Horká
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BESEDA V MUZEU
Ve čtvrtek 10. února se uskutečnila v Městském muzeu ve Velké Bíteši beseda na téma 

„Z ptačí perspektivy“. Beseda se setkala se zájmem a sál muzea byl již před začátkem za-
plněn posluchači. (více o konané besedě v článku „Na křídlech Tuláka“ od Táni Horké)

Městské muzeum děkuje návštěvníkům za zachování přízně i v roce 2011 a zároveň 
si vás dovoluje pozvat na další akci realizovanou ve spolupráci s bítešskou základní školou 
v rámci projektu Vzdělávání pro místní udržitelný život, konanou ve čtvrtek 10. břez-
na 2011 od 17 hodin, opět ve výstavním sále městského muzea. Beseda na téma „Drahé 
kameny“ proběhne za účasti RNDr. Luboše Rejla, autora řady publikací o drahých ka-
menech. Na pořadu budou minerály Bítešska a okolí, ukázky a využití drahých kamenů 
(přírodních i broušených) a představení nové knihy „Drahé kameny Moravy a Slezska“. 
Přijďte si rozšířit obzory o mineralogii a geologii okolí Velké Bíteše, jste srdečně zváni.

Bc. Ivo Kříž
Městské muzeum ve Velké Bíteši

SOPRANISTKA MARKÉTA MÁTLOVÁ V PŮLKRUHU
I šestý koncert 14. sezóny Bítešského hudebního půlkruhu v úterý 1. března nabízí pub-

liku mladou umělkyni z nadační listiny Českého hudebního fondu. Markétu Mátlovou jsme 
v Bíteši slyšeli v listopadu 2006 ve spolupráci s Pěveckým sdružením moravských učitelů.

Markéta Mátlová (*1985) vystudovala Gymnasium Jana Nerudy, nyní je studentkou 
HAMU v Praze. Absolvuje pravidelně mezinárodní pěvecké kurzy. Spolupracuje s reno-
movanými orchestry, komorními tělesy i sbory. Spolu s vynikajícím kytaristou Matějem 
Fremlem utvořila velmi úspěšné hudební duo.

Účinkovala v pražském divadle Inspirace, ve Stavovském divadle v Praze, v divadle J.
K.Tyla v Plzni, ve Státní opeře Praha i v Národním divadle. Pro sezónu 2009 připravi-
la koncertní turné po Japonských metropolích za doprovodu Beppu Symphonic Orche-
stra, kde se představila jako Královna Noci (W. A. Mozart) nebo Rusalka (A. Dvořák). 
V roce 2009 byla také pozvána do Macaa či Pekingu.

V roce 2010 koncertovala i v Sýrii, v Itálii a Číně. Během podzimu 2010 natočila 
své první sólové CD. V roce 2011 se představí v Bachově oratoriu Janovy pašije na ně-
meckém hudebním festivalu v st. Georgenu pod vedením dirigenta Helmuta Frankeho.

Na bítešském koncertu vystoupí s ruským klavíristou Stanislavem Gallinem.
Stanislav Gallin (*1981) se začal klavíru věnovat v rodném Rusku, kde také vystu-

doval hudební gymnasium v Petrohradě, v roce 2001 vstoupil do třídy profesora Petera 
Toperczera na AMU v Praze, kterou v dubnu 2007 absolvoval Čajkovského klavírním 
koncertem ve Dvořákově síni Rudolfina. V roce 2004 pokračoval ve studiu na Mozarteu 
v Salcburku. Úspěšně se zúčastnil mnoha národních a mezinárodních soutěží. Je vyhle-
dávaným komorním hráčem, vystoupil na koncertech nejen v České Republice a v Rus-
ku, ale i v dalších evropských zemích, v USA i v Africe.

Na shledanou na koncertě v úterý 1. března v 19 hodin v bítešském Kulturním domě.

Otto Hasoň
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VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO

DOMA VE VELKÉ BÍTEŠI – rok 1945

3. BLÍŽÍ SE POSLEDNÍ DNY VÁLKY

Že nedošlo k nejhoršímu, lze prý přičíst tomu, že na brněnském kopci Karlově po 
levé straně v domku u pana Königa bydlel nějaký vyšší německý důstojník. Pan König 
byl německé národnosti a měl za manželku sestru pane Malého – autodopravce- , u ně-
hož na půdě byla vysílačka a on sám byl činný v odboji. Po válce byl pak předsedou Ná-
rodního výboru. Jakým způsobem došlo k intervenci přes pana Könoga u vysokého ně-
meckého důstojníka se již nedovíme. Nevěděl jsem to ani tehdy, neboť o různých věcech 
se před námi – dětmi – nemluvilo.

Bylo to kruté období. Ono totiž již nějakou dobu v Bíteši pobývalo tzv. „Jagdkoman-
do“ – stíhací oddíl, v počtu kolem 30 mužů. Byl to elitní oddíl SS z divize TOTEN-
KOPF. Na výložkách límce kabátu měli lebku s překříženými kostmi. Velel jim mladý 
světlovlasý leutnant, v naší hodnosti to byl poručík. Po příchodu do Velké Bíteše byli 
nejdříve ubytováni u nás v poschodí, v zadní velké místnosti. Asi jim to však nevyho-
vovalo, a tak se po několika dnech odstěhovali na Tyršovu ulici, do nově postavené vily 
pana Bouzka. Ten si vzal za manželku dceru pana Staši z Krevlic a po něm později pře-
vzal i statek. V současnosti tam bydlí jeho dcera provdaná za pana Hrušku. Snad i ně-
kolik vojáků bydlelo naproti u Zezulů.

Když ještě bydleli u nás, tak dva vojíni hrávali občas s bratrem Jožkou v kuchyni ša-
chy. Po odstěhování však někdy v odpoledních hodinách přicházeli, někdy přinesli i tro-
chu „šňapsu“, jak se tehdy říkalo kořalce. Těžko říci, jaký byl jejich záměr a úkol. Zda 
to byla jen hra v šachy, anebo měli nějaký zpravodajský úkol, kdo ví. Nevím, zda to byla 
pak tato jednotka, která chtěla zastřelit rodiče. Byli to prý však oni, kteří zlikvidovali po-
vstání ve Velkém Meziříčí.

Jednou, již koncem dubna 1945, sedíme odpoledne v kuchyni, když z okna vi-
díme, jak uličkou kolem Ondrákových běží dvě mužské postavy, přebíhají silnici 
a utíkají přes louku. Pak se nám ztratily z očí za stodolou. Tou uličkou je míněna 
asi metr široká cestička z druhé strany od Valovy louky ohraničená dřevěnými šran-
ky, která z Lánic odbočovala na Tyršovu ulici a byla schůdná jen pro pěší. Dnes je 
rozšířena v širokou silnici a při ní má novostavbu Ludvík Svoboda a pod ní je pů-
vodní staré Ondrákovo stavení.

Dále jsme těmto mužům nevěnovali pozornost. Že se však něco nepřirozeného děje, 
jsme zjistili o něco později, když jsme vojáky viděli běžet uličkou kolem Ondrákových. 
Někteří běželi na louku, část jich směřovala silnici k nám na dvůr.

V  kuchyni se rozlítnou dveře, do místnosti vpadne leutnant a  zařve: „Haben Sie 
nicht zwei Zivilisten gesehen?“ „Was bitte? Zwei Turisten? Nein.“ Přeloženo to zname-
ná: „Neviděli jste dva civilisty?“ „Co prosím? Dva turisty? Ne“ Leutnant se tehdy straš-
ně rozčílil…Vyběhl ven, hned dal ustrojit dva koně ze stáje, zapřáhnout do bryčky a vy-
razili ze dvora na silnici a kolem zahrady po cestě do Chobůtek. Ostatní jsem viděl, jak 
pod mlýnem na louce zaujímají rojnici a postupují loukou směrem k Novým Sadům.
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Ti dva muži jim tehdy dezertovali převlečeni do civilních šatů. Jak to s nimi do-
padlo, jsme se nedozvěděli. Patří ještě vysvětlit, že když do kuchyně vrazil ten leut-
nant, tak mu na položenou otázku odpovídala paní Korcová, starší paní, vdova po pro-
fesorovi, u které sloužila tetička Marjánka, tatínkova sestra a  společně bydleli v Brně 
na Pekařské ulici č. 48. Již o ní byla zmínka v  souvislosti s panem Krtičkou. Tehdy 
tu otázku přeslechla a místo „dvou civilistů“ slyšela „dva turisty“. Leutnant to pova-
žoval za zesměšňování.

Válka se blížila ke svému závěru. Venku v polích se prakticky nedělalo, vykonávaly 
se jen nezbytné práce, aby se uživil dobytek. Ten rok si vegetace pospíšila a louky byly 
pěkně vzrostlé. Od Brna bylo slyšet občas dunění, často přelétávala nad městem letadla, 
projížděla vojenská auta. Také byla z letadel ostřelována německá vojenská jednotka, kte-
rá byla ve městě rozptýlena na několika místech. To jsme již přespávali pod kuchyní ve 
sklepě na bramborách Okýnka byla zvenčí též chráněna. Atmosféra byla velmi vypjatá. 
Přes den se hodně debatovalo o tom, co a jak bude asi po válce. Z letadel byly rozhazo-
vány letáky, aby se německá armáda vzdala.

(pokračování)

FARNOST

FARNÍ TÁBOR PRO STARŠÍ DĚTI 2011
I letos se uskuteční farní tábor pro starší děti.
Ale kde? To vám poví „šifra“.
Bude se bojovat o mnoho a půjde také o to, kdo jste a kam jdete. Hry budou zamě-

řené na jednotlivce i  skupiny, družstva. Společný úspěch vždy závisí na domluvě, úsilí, 
trpělivosti i disciplíně. A na co se těšit? Spoustu nově získaných dovedností, zkušeností 
a netradičních zážitků. Nyní je to na Vás. Udělejte první  krok, kapacity jsou omezené. 
Ve zkratkách: tajemné údolí velké řeky, krajina, kam oko dohlédne, nestřežená divočina, 
srdcervoucí noční výpravy. A podsadové stany zajišťující pohodlí.

Kdy? 4. - 17. července tohoto roku. A kolik? Kdo? Co tam? To se včas dozvíte.
Šifra: (nápověda: používala se už za dob starého Říma)
URNXGYDWLVLFHMHGHQDFW
YQDPHVWLQDGRVODYRX
Hledáte přihlášku? Zatím je jen pro úspěšné řešitele šifry. Tedy, když ji rozluštíte, za-

šlete ji na email kratochvilam@gmail.com
Cítíte se, že už s  námi chcete jet jako vedoucí, zdravotník či kuchař? Chcete 

nám pomoci? Nebojíte se vymýšlet, tvořit a  pracovat s  dětmi? Napište, ozvěte se. 
P.S.: Jestliže jste jezdili na tábory a chcete vidět známé milé tváře, tak mi také napište 
a přihlašte se tak na setkání „Duben - ještě tam budem“.

 
Za team připravující tábor hlavní vedoucí Michal Kratochvíla
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FARNÍ TÁBOR PRO MLADŠÍ DĚTI STRÁŽEK 2011
Pro koho je tábor určen: pro děti od 2. do 5. třídy ZŠ
Termín tábora: 8.-16.července 2011
Místo konání: pevná budova fary ve Strážku
Cena tábora: 1500,- Kč
Přihlášky naleznete na: http://velkabites.farnost.cz nebo v Informačním centru, Masary-
kovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Bližší informace získáte u  hlavního vedoucího Jana Bryma, tel.: 723 849 271, email: 
honzik.brym@seznam.cz
Děti se mohou těšit na spoustu dobrodružství, chvíle radosti, nějaké to napětí, na nové 
kamarády, a hlavně na úžasné vzpomínky, které jim už nikdy nikdo nevezme.

OCHRANA OBYVATEL

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš pořádá

PRVNÍ POMOC PRO VEŘEJNOST
Umíte zachránit lidský život?

My ano.

Naučíme Vás to za dvě hodiny.

Kurzy první pomoci a neodkladné resuscitace pro veřejnost

Kde?

V zasedací místností hasičské zbrojnice ve Velké Bíteši

Kdy?

Zájemci o kurzy první pomoci se mohou přihlásit telefonicky 607 546 143 nebo 
e-mailem na hasicivelkabites@seznam.cz. Termíny dohodou.

Školení veřejnosti pro jednu osobu stojí 100 Kč, pro firmy jsou ceny smluvní. Na-
bízíme i školení přímo v místě sídla organizace či firmy, která má zájem o proškole-
ní svých zaměstnanců. Ve spolupráci s Českým červeným křížem vydáme certifikát. 
Školení splňuje požadavek novely Zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb., část pátá, 
Hlava I, § 102, od Hlava II, § 103, odst. 1, písmeno j.
Vhodné pro: fyzické i právnické osoby, autoškoly a řidiče, profesionální pedagogické 
pracovníky s dětmi, mládeží, se starými spoluobčany, rodiče, příbuzné nemocných 
nebo postižených (nemocemi srdce, cukrovkou, epilepsii atd.), ostatní zájemce z řad 
občanů, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc při úraze, tonutí, dopravní neho-
dě, tj. všem, kteří nejsou lhostejní k osudu druhých.

David Dvořáček, DiS.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PRVNÍ OBČANKA VELKÉ BÍTEŠE

Velká Bíteš má již svou první občanku. Ptá-
te se, kdo se jí stal a odkud je? Tak na tohle 
vám odpoví malý dotazník, který jsem po-
ložila mamince první občanky paní Haně 
Václavkové z Jindřichova.

Kdy se malá narodila?
Michalka se narodila 20. 1. 2011 v Brně 
Bohunicích.

Kolik vážila a měřila? 
Vážila 3670 g a měřila rovných 50 cm.

Jaké jste pro ni vybrali jméno a z jaké-
ho důvodu?
Jméno jsme vybírali již v  začátcích tě-
hotenství a  váhali jsme mezi Michae-
lou a  Kristýnou. Byla to v  podstatě je-
diná dívčí jména, na kterých jsme se 
s  manželem shodli. Až v  porodnici jsme 
se rozhodli pro jméno Michaela, a  jest-
liže se mě ptáte proč - sama nevím...  
Těší Vás, že je první občankou Velké 
Bíteše?
Určitě mě těší, že je Michalka první ob-
čankou Velké Bíteše roku 2011. Asi kaž-

dý člověk je rád, když je v něčem první, jediný nebo výjimečný, ať už se jedná o více či 
méně důležité prvenství.
Děkuji za rozhovor.

Lenka Plechatá
Informační centrum a Klub kultury

LOUČÍME SE S NEJSTARŠÍ OBČANKOU BÍTEŠE A ČR
Je to podivné, ale zprávu o úmrtí bítešské občanky Františky Kožnarové jsem se do-

zvěděla 9. února dopoledne oklikou – z internetu. Do Novinek.cz ji poslala vedoucí DD 
paní Petra Veselá. Díky její pohotovosti se o odchodu nejstarší obyvatelky republiky do-
zvěděla široká veřejnost. Prvenství, bohužel, netrvalo dlouho, pouze od 26. ledna 2011. 
Nyní je nejstarší občankou republiky paní Marie Třešňáková z Jirkova na Chomutovsku, 
je o měsíc mladší než Fanda.

První občanka s maminkou.
Foto: Libor Václavek
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Probírám se vydáním 
Zpravodaje z roku 2003, 
kdy Františka Kožnaro-
vá oslavila sté narozeni-
ny v obřadní síni měst-
ské radnice. Od té doby 
ji zval starosta Mgr. Mi-
roslav Báňa každoročně 
na další oslavu. I  když 
už žila – od svých sto tří 
let – v domově důchod-
ců, přijížděla v doprovo-
du sestřiček dál k  osla-
vám na radnici. Poslední 
tři roky jí potom při-
cházel blahopřát s  člen-
kami SPOZ do domova 
důchodců. Loňský rok 
poprvé příjímala blaho-
přání od nového staros-
ty města Ing. Milana Vlčka a také poprvé ve svém pokoji na lůžku. Podle zdravot-
níků nebyla nijak nemocná. Její nemoc nesla jméno - „stáří“.

Připomeňme si na její památku slova z jejího vyprávění, která pro Zpravodaj září 
2003 zaznamenal pan Alois Koukola v článcích NA VÝSTAVU DO MUZEA a NÁ-
VRAT PO 100 LETECH: V městském muzeu probíhala v roce 2003 výstava „Vzpo-
mínka na bítešské sokolstvo“. Prohlédnout si ji přišla i paní Františka Kožnarová. „To 
su já, ta pátá zleva,“ řekla stoletá Františka, když si prohlížela skupinu sester, kterou 
po veřejném cvičení na Letné zachytil neznámý fotograf. „Já sem teda bela velká so-
kolka.! Ani jednu nedělu sem na cvičení nechyběla. Třicet let sem bela v sokole…taky na 
závodech v Praze a na sletech. Belo nás tenkrát hodně. Pak nás rozpustile. Hádale sme se 
s nima, ale bel konec,“ vzpomínala paní Kožnarová na smutné chvíle v padesátých le-
tech, kdy byly dny Sokola sečteny.

Na co si pamatuje z nejranějšího dětství?
Já jsem ještě nechodila do školy a už jsem pásla krávy, kozy, husy – ve 4 hodiny jsem vstá-

vala. Do školy jsem začala chodit tady v Bíteši, do „obecný“ – měšťanka ještě nebyla.Ve škole 
jsem nebyla hodná. Když jsme jednou šli do školy, tak jsem na řídícího – Kujón sme mu ří-
kali – vyplázla jazyk, jedna to žalovala a on ten řidící – normálně se jmenoval Alferin – si 
mne zavolal a dal mi pár facek. Já jsem bela potvora. No, do páté třídy jsem chodila dva-
krát a do měšťanky do první…“

A jaká byla Bíteš v době vašeho dětství?
„Abech vám řekla, to bela taková dědina – samé došek. Na náměstí už byly lepší baráky. 

Hotel Jelínek a ten Rudolf Vorel, tam je dneska Lesácká, Macháček a na kraji bel Jelínek, měl 
ty železa, my jsme mu říkali „železné“, a eště tam byl ten Vostřihanské, měl Hořinkovi sestro 
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a ostatní…Tam na kopci nad náma byly stodoly, sedum stodol a ono hořelo a my jako děcka 
jsme nemohli jít ven, tak jsme si sedly za vokna a dívaly se – ty došky lítaly až ke kostelu…“

Co se dělo dál, když jste vychodila školu?
„Byla jsem zaměstnaná v Hospodářský zahradě, (dnešní ZŠ Tišnovská) byli tam učed-

nící a dělali koše, byl tam zahradník Petera a já sem furt lezla po stromech, na městě jsem 
ořezávala lípy…“

To byla škola, kde se učili zahradníci?
„Né – hospodáři, sedláci – to bela selská.(Byla jsem tam) od dvaceti roků do sedmatři-

cátého, zahradník mě učil dělat koše, košťata…Já jsem teda bela šikovná, bela sem slabóčká, 
ale klukum sem namlátila. V té škole jsme měli 25 měřic stromků a ty jsme prodávali…“

„…Ano, já jsem svobodná turch, já jsem mužsky nechcela…“

Blížila se válka, co jste potom dělala?
Z té školy jsem odešla. Tenkrát hodně rostly hříbky, pršelo, zahradník stavěl a dával kři-

dlici a maminka povídala: „Pojď, půjdeme na hříbky.“Já jsem je vozilas brna. No a proto-
že jsem byla na hřibkách, tak měl zahradník zlost. Já tade nemusim bét – já sem bela po-
tvora…Tak jsem odešla. On potom za mnou přišel, abych se vrátila. Potřeboval mě, protože 
jsem uměla štěpovat. Ale já jsem nechtěla.

To pak už jsem byla v cihelně – 21 roků…“

Jaká tam byla práce?
„No těžká. Syrové cihly jsme brali z vozíku a  rovnali „do kuňa“, měli jsme to jedna 

dvě. Těch cihel byla celá ta lavička a já to unesla. Potom jsem dostala štítnou žlázu. Měla 
jsem jít na operaci, ale jeden doktor – co byl také sokol a měl ruce jak sedlák – mně to 
rozmluvil…“

Odkdy jste byla členkou sokola?
„No od 16 let. My jsme cvičili v té měšťanské škole…“

Vzpomínáte si ještě na nějaké bratry a sestry sokola?
„No jéjda. Ti už só všichni pryč. Třeba Boža Vetišková, ta mě měla ráda, potom ta 

 Drbalová z Tišnova…ona měla zaměstnání jako doktorka. Já (jsem cvičila) ponejvíc na ná-
řadí, ale jinak všechno. A v neděli jsme hráli volejbal…“

Po práci v cihelně nastoupila do drůbežárny. „…Ano v drůbežárně jsem byla, však 
ta drůbežárna ještě stojí. Měla jsem na starosti třeba sto kuřat a musela jsem v noci hlídat. 
Jednou v noci za mnou přišel nějaký mužský, bylo půl jedné – já jsem se nebála – a poví-
dám: Co chcete?“ „No já jdu kontrolovat…“ Povidám: „Co dete kontrolovat?“ A on, že musí 
zkontrolovat ten kotel ve sklepě, abych mu ho šla ukázat a já povidám tak běžte napřed, já 
půjdu za váma – já sem se nebála – a von to bel nějaké vožralé z Křovího a tak sem zved-
la telefon a zavolala četnike.“

Ještě v důchodovém věku pomáhala v Lesácké restauraci s umýváním nádobí.
Předchozí rozhovor se odehrával u pana Miloše Rauše, za kterým jubilantka přišla, 

„...abe si pučila klinek na kosisko, protože musí posict trávo.“
„Mladí lidé by si z ní měli vzít příklad“, říká pan Miloš a pokračuje: „Ona bude ve 

sto letech síct a mladým se nechce dělat.“



34 Zpravodaj Velká Bíteš

Jako cvičenku sokola si ji nikdo v Bíteši nemá nárok pamatovat, ale jak jde s kosou 
přes rameno a vozíkem na trávu si ji pamatují občané ještě z doby před několika lety, 
kdy žila v malé chaloupce s kozou, psíkem, kočkami a slepicemi.

Dne 8. února 2011 ve večerních hodinách se v domově důchodců uzavřel obyčejný, 
ale přesto podivuhodný život osobité ženy. Mezi Bítešáky po ní zůstane místo, které se 
podobným osudem nepodaří jen tak zaplnit. Čest její památce.

Za SPOZ Zora Krupičková

OSTATNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Dne 22. 1. 2011 jsme přijali pozvání Ing. Gaizury k návštěvě solné jeskyně. Touto 

cestou bychom chtěli poděkovat za velice příjemný pobyt v jeskyni i za zajímavý výklad 
o využití celé budovy.

Za Seniorklub
Jana Požárová

Základní organizace Českého svazu včelařů Velká Bíteš ve spolupráci se 
Základní školou Velká Bíteš zakládá

VČELAŘSKÝ KROUŽEK PRO DĚTI OD 8 ROKŮ,
které mají zájem o přírodu a dozvědět se něco o včelách, včelaření a použití včelích 

produktů.

Naučíme se:
– nebát se včel, starat se o vlastní úly a včely, o jejich životě a anatomii

– chránit nejen včely, ale i přírodu
– poznávat dřeviny a rostliny

– stáčet med, vyrábět voskové svíčky, péct medové perníčky
– čekají nás různé soutěže a hry nejen o včelách a další aktivity

První schůzka s ukázkami se bude konat 9.3.2011 
v ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579 v 15 hodin.

Rozhodně je na co se těšit. Přijďte mezi nás.

Kontakt: Martina Lacinová, tel.: 739 430 148, martina.lacinova@atlas.cz
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ

BŘEZEN 2011
Neděle 13. března v 19.30 hodin
AMERIČAN
Nájemný vrah George Clooney, a milostný 
vztah, který je zpočátku idylkou samotnou.
Premiéra 105 minut.
Vhodné od 12 let.
Vstupné 69 Kč.

Neděle 20. března v 19.30 hodin
DĚCKA JSOU V POHODĚ
Annette Bening a Julianne Moore jako le-
sbičky vychovávající děti v příběhu oceně-
ném Oscary.
Premiéra 106 minut.
Vhodné od 12 let.
Vstupné 69 Kč.

Neděle 27. března v 18 hodin
JÁ, PADOUCH
Klaďasové už nefrčí. Animovaná komedie 
pro celou rodinu o ukrutném, ale zábav-
ném záporákovi.
Premiéra 95 minut.
Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Neděle 3. dubna v 19.30 hodin
HON NA ČARODĚJNICE
Děsivé události a nevysvětlitelné tajemné síly 
ve středověké fantasy s Nicolasem Cagem.
Premiéra 95 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 69 Kč.

Program kina FLIP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip
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Oznamujeme záměr pronájmu nebytového pro-
storu ve Velké Bíteši ulice Lánice o celkové vý-
měře 140 m2 + vlastní parkoviště s vjezdem na 
silnici I/37 s  kapacitou 5 ti parkovacích míst. 
Podrobnější informace budou podány při osob-
ním setkání na předem sjednané schůzce na te-
lefonním čísle: 728 507 581.

Místo pro Vaši reklamu
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Místo pro Vaši reklamu
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Místo pro Vaši reklamu
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Profesní vzdělávání v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s.

V První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s. je od 1.1.2011 do 30.6.2012 realizován 
projekt „Divize profesně“.

Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání zaměstnanců. Tato potřeba vyvstala stá-
le se zvyšující náročností výroby, a to ve všech výrobních divizích. Změnily se nároky 
na zaměstnance, na jejich znalosti a kompetence. Snahou zpracovatelů projektu bylo 
dosáhnout maximální efektivitu a úspornost – proškolení maximálního počtu pracov-
níků v  co nejkratším čase. Společnost má čtyři divize. I  vzdělávání v  rámci projek-
tu je takto rozděleno, každá divize má jinou výrobu a  svá specifika. Na každé divizi 
bude v rámci realizace projektu působit odborný metodik aktivity, který bude zajišťo-
vat, aby byl obsah seminářů přizpůsoben potřebám pracovníků a aby byl dosažen po-
žadovaný stupeň znalostí.

Divize přesného lití: na této divizi došlo k největším inovacím ve výrobě a nákupu 
nových technologií. Divize má několik vysoce kvalifikovaných odborníků, proto budou 
vzdělávání zaměstnanců na této divizi zabezpečovat interní lektoři.

Divize letecké techniky: na této divizi byl vyvinut nový proudový motor TJ 100. Pro 
zajištění sériové výroby je třeba zvýšit kompetence zaměstnanců.

Divize industry změnila v roce 2009 svou strategii, přestala být pouhou obrobnou, 
vyvinula vlastní finální výrobek – dekantační odstředivku v různých modifikacích, získala 
nové zakázky. Z důvodu jejich náročnosti je nutné, aby si zaměstnanci zvyšovali kvalifikaci.

Semináře jsou úzce zaměřené na získání konkrétních dovedností ve vztahu k výrob-
nímu programu dané divize. Cílem projektu je podpořit zaměstnance, zvýšit jejich kom-
petence v požadované oblasti, aby následně byli schopni samostatně plnit náročné úkoly.

Cílovou skupinou budou technologové, mistři, dělníci, konstruktéři, metalur-
gové, taviči, kontroloři, obchodníci, montéři, výpočtáři, zkušební technici, vývo-
joví pracovníci, programátoři. V  rámci realizace projektu bude proškoleno celkem 
212 zaměstnanců.

Rozpočet projektu: 4 399 811,72 Kč

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Ing. Jarmila Veverková
projektová manažerka
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Informační centrum a Klub kultury Vás srdečně zve na tyto akce:

MAŠKARNÍ BÁL
5. března 2011 od 20 hodin v Kulturním domě, Vlkovská 482. 

Předprodej vstupenek v Informačním centru Masarykovo nám. 5

VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
20. března 2011

Odjezd v 10 hodin od České spořitelny, Masarykovo náměstí 7, Velká Bíteš

Více informací  v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš nebo 
na tel.: 566 532 025.


