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Zvonička na návsi.
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Hasičská zbrojnice v Přibyslavicích.
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION
PŘIBYSLAVICE – pokračování II.

Novodobá historie obce je v širších souvislostech podobná, ne-li totožná, s historií obcí 
již popsaných, ale liší se vnitřním obsahem jednotlivých událostí. Proto budou stručně uve-
deny pouze některé zajímavosti:

Vývoj počtu obyvatel (P – Přibyslavice, O – Otmarov)

1790 ............................................................O - 41 osob, 8 domů
1836 .........P - 248 osob, 39 domů O - 106 osob, 14 domů
1900 .........P - 340 osob, 59 domů O - 142 osob, 25 domů
1921 .........P - 389 osob, 64 domů O - 117 osob, 24 domů
1930 .........P - 363 osob O - 127 osob
1982 .........P+O 342 osob
2006 .........P+O 454 osob

Škola
Po odpoutání se od Rajhradského kláštera a přifaření Přibyslavic k Velké Bíteši, (namís-

to farnosti domašovské), se obec dokázala postarat i o vlastní školu. Výuka ve svých kom-
plikovaných počátcích (koncem 18. století) probíhala ve stavení č. 16. Prvním vyučujícím 
byl vysloužilý voják - švec František Kropáček. Růst počtu obyvatel si vynutil stavbu sa-
mostatné školní budovy v roce 1820, o jejíž výstavbu se zasloužil rajhradský opat Augustin 
Koch. Tato původní jednoduchá malá budova, na horním konci vesnice, byla v roce 1837 
rozšířena směrem na východ. Dětí stále přibývalo, a proto v roce 1891 byla škola přesta-
věna a rozšířena na školu dvoutřídní. Po roce 1945 počet žáků stále klesal, a tak se v roce 
1974 opět přešlo k „jednotřídní“ výuce. Žáků i nadále ubývalo (ve šk. roce 1979 -80 pou-
ze 14 žáků) a proto byla dne 31. srpna 1980 škola v obci zrušena.

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je nejstarším přibyslavickým spolkem. Byl založen 

roku 1897 starostou obce Karlem Staňkem, který se stal i jeho prvním předsedou a radní-
mi Františkem Oplatkem, Antonínem Štefanem a Adolfem Fišerem. Náčelníkem byl ob-
chodník Ludvík Odehnal a jednatelem lesník František Topinka.

Sbor vlastnil od počátku ruční stříkačku v ceně 700 zlatých a obdržel výsadu držet čest-
nou stráž u „Božího hrobu“ v bítešském kostele o velikonočních svátcích.

V  letech 2006 – 2008 byla hasičská zbrojnice komplexně rekonstruována (viz foto) 
včetně úpravy parkovacích ploch. V  současné době má jednotka SDH v  Přibyslavicích 
15 členů: velitel - Aleš Antl, 3 strojníci a 11 hasičů.

Požáry
1908 - 13. července vznikl „zhoubný“ požár v Otmarově, ve stodole Františka Krej-

čího č.1. Oheň založily děti, které si ve stodole hrály se zápalkami. Tento rozsáhlý požár 
zasáhl 11 rodin s  celkovou škodou 18 352 K. Zasaženy byly nejen budovy, ale shoře-
lo i mnoho štěpných ovocných stromů, jejichž obnova trvala mnohem déle než výstav-
ba nových stavení.
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1932 - 14. dubna se z neznámé příčiny objevil oheň v domku Josefa Svobody č. 39, 
který se rozšířil na doškové chaloupky Marie Tunkrové č. 51 a Jana Smrže č. 19., ze kte-
rých zbylo jen smutné spáleniště.

1962 - 3. června zapálil nemocný mladík stoh slámy JZD a tím způsobil materiální 
škodu tehdejších 45 000,- Kč. Okolní družstva ochotně vypomohla s náhradou.

1971 - 11. listopadu v noci, po veřejné schůzi, svolával naléhavě místní rozhlas hasiče 
i občany ochotné k likvidaci požáru domku Františky Smržové. Požár, ke kterému se sje-
lo několik hasičských sborů, byl založen úmyslně pachatelem, který se sám přihlásil na br-
něnském oddělení Veřejné bezpečnosti.

1979 - 27. června vznikl z nezjištěných příčin požár rodinného domku Doležalových 
č. 71, který byl zlikvidován hasiči z Velké Bíteše a z dálničního střediska, i za účinné po-
moci místních dobrovolných hasičů. Přesto byla zničena celá střecha.

I. světová válka (1914 - 1918)
Nedlouho po zhoubném požáru (1908) byli obyvatelé Přibyslavic a Otmarova opět těž-

ce postiženi. Na nelítostná válečná bojiště narukovalo celkem 101 mladých mužů, - mnoh-
dy ještě chlapců (71 + 30). Z nich 14 padlo (8 + 6), 4 zemřeli v zajetí (3 +1) a 2 (1 + 1) 
na následky zranění doma. Představme si tu krutou bolest rodičů, dívek i příbuzných – 
20 mladých životů z tak malé vesnice. Krutá daň za nové, mocenské rozdělení Evropy na 
troskách rozpadajícího se feudálního řádu, postupně nahrazovaného řádem kapitalistickým!

Dražba rybníka (viz foto)
V  roce 1924 koupila obec Přibyslavice v dražbě „svůj“ obecní rybník za 3000,- Kč. 

Ten náležel dlouhá léta Janu Porupkovi, mlynáři na „Horním mlýně“ ve Velké Bíteši. Po 
jeho smrti koupil mlýn i  s rybníkem Antonín Krysl. Přestavbou mlýna se však zadlužil, 
a tak mu byl mlýn i s rybníkem soudně prodán a přešel do majetku obce. Dva roky z něj 
potom vyváželi sousedé úrodné bahno na svá pole. Někteří z nich si části rybníka zahra-
dili a připojili ke svým zahradám.

Zastávka prezidenta
V neděli, dne 17. června 1928 v 18:30 hod., zastavil na tehdejší státní silnici u Žáko-

vých vůz s prvním prezidentem Československé republiky T.G. Masarykem. Byla to vý-
znamná událost pro široké okolí. Jménem školní mládeže a Sokolské jednoty přivítal vzác-
nou návštěvu řídící učitel František Kratochvíl a dvě žákyně předaly milému hostovi kytice 
květin. Starosta František Melkes pozdravil pana prezidenta jménem obce a ten se poté za-
psal do pamětní knihy.

Rekonstrukce státní silnice
Dne 15. července 1931 započalo asfaltování státní silnice v úseku Velká Bíteš – Hlu-

boké. Při této příležitosti byl o  2 m prokopán kopec u bítešské cihelny a na jeho úpa-
tí bylo naopak navezeno asi 15 m zeminy. Na staveništi pracovalo kolem stovky dělníků.

Sokolovna (viz foto)
Podnětem ke stavbě dřevěné budovy sokolovny byla snaha umožnit nerušený nácvik 

prostných na sokolský slet v Praze v  roce 1948. Svépomocí členů Sokolské jednoty byla 
stavba dokončena v roce 1947.

Pokračování příště. Alois Koukola
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ

Sobota dne 2. dubna 2011 ve 14 hodin
VÝTVARNÝ KURZ PLETENÍ PEDIKEM - šperkovnice „želva“ nebo košík „slepič-
ka“, dle výběru účastníků
Bližší informace: www.skolkavbites.com
MŠ Masarykovo náměstí
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Pondělí 4. - 8. dubna 2011
Otevírací doba: po-pá 8.00-16.00, oběd. přestávka 11.30-12.00 hodin
VÝSTAVA „Jaro už je tu!“
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Úterý dne 5. dubna 2011 v 19 hodin
MORAVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Středa dne 6. dubna 2011 v 15 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ PRO MÍSTNÍ UDR-
ŽITELNÝ ROZVOJ (realizovaného od května 2010 do dubna 2011 ve spolupráci a za 
podpory Chaloupky o.p.s. Ke zhlédnutí budou ukázky výstupů projektu, práce žáků a vý-
stava fotografií z jednotlivých akcí)
ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579
Organizuje ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579

Sobota dne 9. dubna 2011, prezentace v 8.30 hodin
TURNAJ VOLEJBAL – smíšená družstva
Pro více informací volejte p. Světlíka na tel.: 603 429 878
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak

Pondělí dne 11. dubna v 17 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Kulturní dům, Vlkovská 482

Pondělí dne 11. dubna 2011 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ ONDŘEJE VALENTY A VRATISLAVA 
HNÁTKA
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
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Úterý 12. – 22. 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 FOTOGRAFIÍ ONDŘEJE VALENTY A VRATISLAVA HNÁTKA
   Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 12. dubna 2011 ve 14 hodin
DEN PLNÝ HER – více uvnitř Zpravodaje
Základní škola Velká Bíteš, 2. stupeň
Organizuje ZŠ Velká Bíteš

Čtvrtek dne 14. dubna 2011 v 16.30 hodin
PŘÍRODNÍ PRVKY V ZAHRADÁCH – beseda s Čestmírem Holušou, doplněná prak-
tickými ukázkami v terénu a budováním sluneční pasti
Učebna v přírodě u ZŠ Sadová 579
Organizuje ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579

Pátek dne 15. dubna 2011 v 17 hodin
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Pro více informací volejte pí. Holíkovou na tel.: 737 743 444
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak

Sobota dne 16. dubna 2011 od 8 do 12 hodin
ŽELEZNÁ SOBOTA – více uvnitř Zpravodaje
Organizuje Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš

Sobota dne 16. dubna 2011, začátek v 10 hodin
CVIČTE S NÁMI – Aerobik, Pilates
Pro více informací volejte pí. Holíkovou na tel.: 737 743 444
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak

Sobota dne 16. dubna 2011 v 18 hodin
KONCERT JANÁČKOVO KVARTETO A ALFRED STREJČEK
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Úterý dne 19. dubna 2011od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
MŠ Masarykovo náměstí
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí
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Středa dne 20. dubna 2011 ve 14 hodin
SENIORKLUB – naším hostem bude MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub

Čtvrtek  dne 21. dubna 2011
CELONÁRODNÍ ČTENÍ Z BIBLE - více informací v knihovně
Organizuje Apoštolská církev, křesťanské sbory, Městská knihovna Velká Bíteš

Sobota dne 23. dubna 2011, prezentace v 8.30 hodin
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU – neregistrovaní a registrovaní hráči
Pro více informací volejte pí. Zezulovou na tel.: 606 187 569
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak

Úterý dne 26. dubna 2011 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE TENTOKRÁT VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ
MŠ U Stadionu
Organizuje MŠ U Stadionu

Sobota dne 30. dubna 2011 od 18 hodin
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – více uvnitř Zpravodaje
Organizuje Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš

Sobota dne 30. dubna 2011 od 19 hodin
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – na farní zahradě
Organizuje Farnost Velká Bíteš

INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 5/11 KONANÉ DNE 14. ÚNORA 2011
2/5/11/RM – revokuje usnesení č. 3/4/11/RM ze dne 31.1.2011 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 ne-
určitou, výše nájemného 55 Kč/m2/měsíc
odpovědnost: ENCOM termín: 18.2.2011

3/5/11/RM – rozhoduje zpracovat změnu nařízení č. 01/2010, kterým se vymezují ob-
lasti města Velká Bíteš, kde lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání 
vozidla jen za sjednanou cenu, ve znění nařízení č. 02/2010. Kde cena za první hodinu 
stání bude 0 Kč, každá další hodina bude zpoplatněna 10 Kč
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.3.2011
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 6/11 KONANÉ DNE 28. ÚNORA 2011
2/6/11/RM - rozhoduje povolit úklid po prořezu dřevin při výměně el. vedení na po-
zemcích p.č. 2712, 2711/1 v k.ú. Velká Bíteš
odpovědnost: místostarosta termín: 10.3.2011

3/6/11/RM - rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 2 o velikosti 2+1 v domě 
U Stadionu č.p. 276 ve Velké Bíteši na dobu neurčitou, výše nájemného 55 Kč/m2/mě-
síc s uvedením inflační doložky ve smlouvě
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.4.2011

4/6/11/RM - rozhoduje souhlasit s  opatřeními v ulici Peroutkova, jež byla dohodnuta na 
jednání dne 8.2.2011 a jsou uvedena v zápise č.j. MÚVB582/11/VÝST-Pe, dále rozhoduje 
nesouhlasit s osazením zábran do chodníku před restauraci „Na 103" v ulici Peroutkova
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.3.2011

5/6/11/RM - rozhoduje souhlasit s uložením trubek HDPE pro dálkový optický kabel 
do pozemků p.č. 1109/1 a 1107 v k.ú. Níhov s podmínkou uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, kde bude dohodnuta úplata. Předložený tiskopis bude doplněn o na-
vržené podmínky odborem výstavby a ŽP
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.3.2011

6/6/11/RM - bere na vědomí informaci Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou o plá-
nované výstavbě 4 polních cest v k.ú. Holubí Zhoř. Současně RM rozhoduje souhlasit 
s jejich realizací
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.3.2011

7/6/11/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k  bytu č. 2 o velikosti 2+1 v  domě 
U Stadionu č.p. 280 ve Velké Bíteši s nájemci od 15.3.2011 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 s uvede-
ním inflační doložky ve smlouvě.

- rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 o velikosti 2+1 v domě U Stadionu 
č.p. 276 ve Velké Bíteši s nájemci od 15.3.2011 na dobu jednoho roku s  tím, že po-
kud budou nájemci řádně plnit své povinnosti a řádně platit nájemné, potom je možné 
smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, výše nájemného 55 Kč/m2/měsíc s  uvedením in-
flační doložky ve smlouvě
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 15.3.2011

8/6/11/RM- rozhoduje podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
/ES/ č. 137/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, o pří-
mém uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících:
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1. Smlouva číslo: 189/2011 s  dopravcem ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár 
nad Sázavou
2. Smlouva pro rok 2011 s dopravcem ČSAD Tišnov, spol. s.r.o., Červený mlýn 1538, 
666 01 Tišnov.

Rada města Velká Bíteš dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamen-
tu a  Rady /ES/ č. 1370/2007, o  veřejných službách v  přepravě cestujících po želez-
nici a silnici, rozhoduje, že nezveřejní informace uvedené v článku 7 odst. 2 Naříze-
ní, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť uvedené smlouvy o veřejných službách 
v  přepravě cestujících se týkají poskytování méně než 50  000 km veřejných služeb 
v přepravě cestujících ročně
odpovědnost: odbor správní termín: 15.3.2011

9/6/11/RM - bere na vědomí odpověď na žádost TC Velká Bíteš o přezkoumání smluv 
- urgence vyjádření č.j. MÚVB/322/11/VED/ST-4/2011
odpovědnost: rada města termín: 28.2.2011

10/6/11/RM - doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně nabýt pozemek par-
c.č. 3009/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 474 m2 v k. ú. Velká Bíteš do vlastnictví 
města Velká Bíteš od vlastníka za kupní cenu 1.000 Kč/m2

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.3.2011

12/6/11/RM - schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatře-
ní města č. 1/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 28.2.2011

13/6/11/RM - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000 Kč osadnímu 
výboru Holubí Zhoř na tradiční dětský karneval
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.3.2011

14/6/11/RM - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.193 Kč Bítešské ka-
pele na uhrazení výdajů za elektrickou energii
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.3.2011

15/6/11/RM - schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 
116, příspěvková organizace za rok 2010 a jeho rozdělení do rezervního fondu a do fon-
du odměn dle předloženého návrhu
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31.3.2011

16/6/11/RM - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně po-
stižené kraje Vysočina pro rok 2011
odpovědnost: rada města termín: 28.2.2011
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17/6/11/RM - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sjednocené organizaci ne-
vidomých a slabozrakých ČR pro rok 2011
odpovědnost: rada města termín: 28.2.2011

18/6/11/RM - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku NIPI bezbariérové prostře-
dí, o.p.s. pro rok 2011
odpovědnost: rada města termín: 28.2.2011

19/6/11/RM - pověřuje radní Ing. Evu Zavadilovou jednáním s Oblastní charitou Žďár 
nad Sázavou o spolupráci
odpovědnost: členka rady města termín: 28.2.2011

20/6/11/RM - rozhoduje poskytnout Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mlá-
dež Brno, Dětskému středisku Březejc věcný dar, a  to 2 ks Almanachu Velká Bíteš do 
 tomboly 11. Charitativního plesu, který se uskuteční 11.3.2011 ve Velkém Meziříčí
odpovědnost: starosta termín: 11.3.2011

21/6/11/RM - rozhoduje nepřipojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet"
odpovědnost: rada města termín: 28.2.2011

22/6/11/RM - souhlasí s převodem výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města 
za rok 2010 ve výši 1.981.030,05 Kč na účet města (položka 4131)
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.3.2011

23/6/11/RM - schvaluje text zápisu č. 4/11 ze schůze rady města konané dne 31.1.2011
odpovědnost: rada města termín: 28.2.2011

24/6/11/RM - schvaluje text zápisu č. 5/11 ze schůze rady města konané dne 14.2.2011
odpovědnost: rada města termín: 28.2.2011

25/6/11/RM - vydává nařízení města Velká Bíteš č. 1/2011, kterým se vymezují oblasti 
města Velká Bíteš, kde lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání vo-
zidla jen za sjednanou cenu, včetně jeho přílohy č. 1
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 1.4.2011

26/6/11/RM - schvaluje Městské knihovně Velká Bíteš navýšení čtenářského poplatku 
za meziknihovní výpůjční službu na 50 Kč
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: 15.3.2011

27/6/11/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka, 
 Preslova 87, 602 00 Brno na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnu-
tí na akci „Nádvoří za radnicí" za cenu 53.520,00 Kč včetně DPH a uzavřít s ním před-
loženou smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.3.2011
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28/6/11/RM - bere na vědomí Povolení č. 085/2011 k uložení odpadů na skládku sku-
piny S-ostatní odpad „Vlkovská" lokalita Osová Bítýška ze dne 3.1.2011
odpovědnost: rada města termín: 28.2.2011

29/6/11/RM - schvaluje hospodářský výsledek Základní umělecké školy Velká Bíteš, 
Hrnčířská 117, příspěvková organizace za rok 2010 a jeho rozdělení do rezervního fon-
du a do fondu odměn dle předloženého návrhu
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31.3.2011

30/6/11/RM - schvaluje odpisový plán pro rok 2011 dle žádosti Informačního centra 
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace č.j. MÚVB/959/11
odpovědnost: ředitelka ICaKK termín: 31.3.2011

31/6/11/RM - souhlasí se zápisem přípravného stupně základní školy speciální s nejvyšším 
povoleným počtem 6 žáků, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Základní  škola 
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace, do rejstříku škol a školských zařízení
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 1.4.2011

32/6/11/RM - schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 
538, příspěvková organizace za rok 2010 a jeho rozdělení do rezervního fondu a do fon-
du odměn dle předloženého návrhu
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31.3.2011

33/6/11/RM - bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Velká  Bíteš, 
U Stadionu 538, příspěvková organizace za rok 2010
odpovědnost: rada města termín: 28.2.2011

34/6/11/RM - schvaluje Městské knihovně Velká Bíteš navýšení pokladní zálohy na 
5.000 Kč
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: 1.3.2011

35/6/11/RM - bere na vědomí roční výkaz Městské knihovny Velká Bíteš za rok 2010
odpovědnost: rada města termín: 28.2.2011

36/6/11/RM - souhlasí s používáním loga Městské knihovny Velká Bíteš dle předlože-
ného návrhu
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: průběžně

37/6/11/RM - schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo 
náměstí 86, příspěvková organizace za rok 2010 a  jeho rozdělení do rezervního fondu 
a do fondu odměn dle předloženého návrhu
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31.3.2011

38/6/11/RM - bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Velká  Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace za rok 2010
odpovědnost: rada města termín: 28.2.2011
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39/6/11/RM - souhlasí se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu žáků ve škol-
ní družině z 10 na 18, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Základní škola 
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace, do rejstříku škol a školských zařízení
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 1.4.2011

40/6/11/RM - souhlasí s přidáním odkazu na Indoor Cycling Velká Bíteš na webové 
stránky města
odpovědnost: informatik termín: 31.3.2011

41/6/11/RM - schvaluje odesílání podkladových materiálů do rady města sekretariátem 
v termínu: předchozí  pátek do 15:00 hodin
odpovědnost: sekretariát termín: průběžně

42/6/11/RM - v  působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš 
spol. s r.o. bere na vědomí oznámení o splnění úkolů
odpovědnost: rada města termín: 28.2.2011

43/6/11/RM - požaduje k  žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace 
o schválení rozdělení zisku za rok 2010 předložit výroční zprávu o hospodaření za rok 2010
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 14.3.2011

44/6/11/RM - dává souhlas společnosti Bomavet, s.r.o. (BRS Engineering), se sídlem 
Haškova 153/17, 638 00 Brno, k projednání technických záležitostí ve věci možného zří-
zení bioplynové stanice na parcele č. 1084/1 k.ú. Velká Bíteš, a to se společností E.ON 
Česká republika, s.r.o.. Toto vyjádření se vydává pouze pro účely jednání se společností 
E.ON Česká republika, s.r.o. a ve vztahu k výše uvedenému záměru výstavby bioplyno-
vé stanice nenahrazuje souhlas města s jeho realizací
odpovědnost: starosta termín: 15.3.2011

45/6/11/RM - schvaluje stanovisko města Velká Bíteš k  rušení středních škol ve Vel-
kém Meziříčí
odpovědnost: starosta termín: 7.3.2011

46/6/11/RM - schvaluje zadání PD pro územní řízení na část obchvatu v úseku pro-
pojky komunikací Vlkovská-I/37
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2011

47/6/11/RM - pověřuje místostarostu jednáním o případném uzavření nájemní smlou-
vy na nebytové prostory Restaurace Máj v KD se společností ManFood. Minimální část-
ka za pronájem činí 200 000 Kč/rok. Podmínkou je provoz kuchyně a přesná specifika-
ce oprav, které nájemce provede. Další podmínkou je, že smlouvu s pivovarem na výčep 
piva uzavře město jako majitel nemovitosti. Po zvážení RM doporučuje, aby část prosto-
ru sklepů byla vyčleněna pro potřeby KD
odpovědnost: místostarosta termín: 30.4.2011
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48/6/11/RM - jmenuje členy návrhové komise pro výběr ředitele ICKK ve složení: staros-
ta, místostarosta a radní pro kulturu. Termín ústních pohovorů se stanovuje na 10.3.2011 
od 13.30. Na příštím jednání rady bude uchazeč vybrán
odpovědnost: starosta termín: 10.3.2011

49/6/11/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti AP-atelier, s.r.o., Kabát-
níkova 2, 602 00 Brno na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na 
„Dílčí stavební úpravy kulturního domu Velká Bíteš“ za cenu 36.000,00 Kč včetně DPH
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.3.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚS-
TA VELKÁ BÍTEŠ Č. 3/11 KONANÉHO DNE 14. ÚNORA 2011
3/3/11/ZM: schvaluje Pravidla pro nahrávání jednání Zastupitelstva města Velká Bíteš 
v předloženém znění
odpovědnost: zastupitelstvo města termín: 14.2.2011

4/3/11/ZM: rozhoduje přijmout úvěr ve výši 6 mil. Kč na financování projektu „Sníže-
ní energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“ a uzavřít smlouvu o úvěru 
s Komerční bankou, a.s., Palackého 1606/46, 586 32 Jihlava
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 21.2.2011

5/3/11/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19/2010 k  rozpočtu města Velká 
Bíteš na rok 2010
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.2.2011

6/3/11/ZM: bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31.12.2010 
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.2.2011

7/3/11/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2011 v předloženém znění včet-
ně závazných ukazatelů dle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.2.2011

8/3/11/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek parc.č. 1342/1 - ostatní plocha, zeleň 
o výměře 702 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do majetku města Velká Bíteš od ČR-Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, Orlí 542/27 za 
kupní cenu ve výši 430.000 Kč a současně rozhoduje uzavřít kupní smlouvu dle předlo-
ženého návrhu č. UZSVM/BZR/255/2011-BZRM
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.3.2011

9/3/11/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek parc.č. 186 - ostatní plocha, zeleň 
o výměře 567 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 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, územní pracoviště Brno
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.12.2011
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10/3/11/ZM: rozhoduje zamítnout žádost 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: 15.3.2011

11/3/11/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc.č. 322/1- 
ostatní plocha o výměře cca 416 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.3.2011

12/3/11/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozem-
ku parc.č. 298/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 635 m2 v k. ú. Bezdě-
kov 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 ná-
břeží 390/42, 180 00 Praha 2 - Nové Město, územní pracoviště Brno
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.12.2011

13/3/11/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky v obci a k.ú. Velká Bíteš do vlast-
nictví 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

•	 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	
komunikace 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: 31.12.2011

14/3/11/ZM: revokuje usnesení č. 20/36/10/ZM ze dne 26.4.2010  tohoto znění
„Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje prodejní cenu za m2 v k.ú. Ludvíkov u Vel-
ké Bíteš dle PD pro ÚR:
•	 pozemky	č.	1	-	1.378,1	m2, č. 2 - 1.078,8 m2, č. 3 - 1.047,7 m2, č. 4 - 1.031,8 m2, č. 6 

- 1.473,5 m2, č. 7 - 1.015,7 m2, č. 8 - 1.016,7 m2, č. 9 - 1.016,7 m2, č. 10 -1.016,7 m2, 
č. 11 - 1.183,2 m2, č. 12 - 1.060,5 m2, č. 13 - 1.006,4 m2, č. 14 - 955,8 m2, č. 15 - 
955,8 m2, č. 16 - 955,8 m2, č. 17 - 1.138,0 m2 ve výši min. 790,00 Kč

•	 pozemek	č.	5	-	1.095,7	m2 a zbytek 453,5 m2 ve výši min. 750,00 Kč
•	 zbytek	pozemku	o výměře	467,3	m2 ve výši min. 650,00 Kč
•	 pozemek	č.	18	-	835,8	m2 a č. 19 - 916,5  m2 ve výši min. 580,00 Kč.
Každý prodej pozemku bude řešen obálkovou metodou.“

novým zněním

„Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje min. prodejní cenu za m2 stavebních pozem-
ků v přiložené situaci označených jako č. 4, 18, 19, 20, 21, 22 v k.ú. Ludvíkov u Vel-
ké Bíteše ve výši 300,00 Kč/m2. Pro prodej pozemků v této lokalitě se současně schva-
lují tyto podmínky:
•	 každý	prodej	pozemku	bude	řešen	výběrovým	řízením
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•	 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 
nabytí (s výjimkou pozemků č. 21 a č. 22). Za nesplnění této podmínky bude na-
byvatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč/m2 převedeného pozemku

•	 pozemky	budou	nabyvateli	převedeny	s tím,	že	pro	město	Velká	Bíteš	bude	sjedná-
no předkupní právo“

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.3.2011

15/3/11/ZM: pověřuje radu města, aby učinila kroky směřující ke zjištění majetkových 
poměrů dlužníka za účelem dalšího vymáhání pohledávky, vzniklé jako dluh za nájem 
nebytových prostor v majetku města, ve výši 192.043 Kč s příslušenstvím
odpovědnost: rada města termín: 30.4.2011

16/3/11/ZM: bere na vědomí zápis finančního výboru č. 1/2011 ze dne 12.1.2011
odpovědnost: finanční výbor termín: 14.2.2011

17/3/11/ZM: bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 1/2011 ze dne 27.1.2011
odpovědnost: kontrolní výbor termín: 14.2.2011

18/3/11/ZM: schvaluje jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bí-
teš v předloženém znění
odpovědnost: kontrolní výbor termín: 14.2.2011

19/3/11/ZM: navrhuje zástupce města do dozorčí rady Lesního družstva svazu obcí s.r.o. 
Ondřeje Hlavínka

ZPRÁVY Z MĚSTA

Vážení občané,
velice mě těší zájem obyvatel města o jeho aktuální stav a o věci, které jim i celému měs-
tu přinese letošní rok i roky příští.

O stavu města, který jsme převzali od minulého vedení radnice, Vás budu zcela jistě 
informovat v příštích vydáních tohoto zpravodaje. Pro mne je v tomto okamžiku důle-
žitý fakt, že i po pěti měsících od voleb existuje shoda Rady města a většiny členů Za-
stupitelstva města na věci a záměry, které je nutno provést, v nejbližších týdnech a mě-
sících, ve všech oblastech každodenního života města.

Městu se podařilo odkoupit travnatý pozemek podél chodníku v křižovatce Na Va-
lech u  Březinových. Tento zdánlivě bezcenný pozemek má význam pro město, ať už 
v budoucnu v této lokalitě vyroste supermarket či jiná zástavba, nebo ho město využije 
pro definitivní řešení tolik problematické křižovatky u náměstí. Kruhová křižovatka by 
v  tomto případě byla jistě tím nejlepším řešením v dané lokalitě. Městem je dále hle-
dána konečná podoba křižovatky v prostoru bývalé Jurčovy hospody s odborem dopra-
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vy Kraje Vysočina a ŘSD Praha. Obdobná situace je zatím i při projednávání křižovat-
ky sinic u Holíků u staré benzinky. Zde však máme připravenou rovněž vlastní variantu 
střednědobého dočasného řešení, spočívající v osazení mobilních plastových obrubníko-
vých prvků a tím vytvořením vnitřního středového ostrůvku křižovatky a vymezení jízd-
ních pruhů vodorovným dopravním značením.

Neméně důležitá je příprava propojení silnic I/37 se sinicí na Vlkov u PBS v trase 
velkého městského obchvatu. Majitelé dotčených pozemků budou námi osloveni se žá-
dostí o odprodej pozemků, nebo jejich částí, do vlastnictví města.

Probíhají přípravy dvou dotačních akcí - realizace zateplení objektu mateřské školy 
U Stadionu a kulturního domu a dále pak, ve spolupráci s krajem Vysočina, rekonstruk-
ce ulice Vlkovské, a to zbývajícího úseku od fotbalového stadionu po PBS.

Za podpory finanční dotace na památky budou připravovány dílčí vnější opravy 
na obou objektech radnice a  oprava fasády kostela. Současně je zpracovávána pro-
jektová dokumentace, která dořeší konečnou podobu ploch vnitrobloku mezi radni-
cí, mateřskou školou a sousedním objektem Technických služeb. Jednáme a hledáme 
možnosti, jak z  dotačních evropských peněz financovat část rekonstrukce náměstí. 
Zpracovatel původního projektu arch. Burian připraví do začátku dubna variantu 
upraveného projektového řešení, která bude předložena k diskusi jak zastupitelům, 
tak i široké veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že i v kulturním a společenském životě města máme větší a důle-
žitější část roku teprve před sebou, jsem rád, že se nám podařilo v krátké době vybrat no-
vého ředitele Informačního centra a Klubu kultury. Společně s novou podobou webových 
stránek města, které budou spuštěny od 1. dubna, si od této změny slibujeme kvalitativní 
posun organizace kultury ve městě a informovanosti občanů a návštěvníků o Velké Bíteši.

Ing. Milan Vlček
starosta města

POŘÁDEK MUSÍ BÝT
Odpověď občanům na jejich petici týkající se situace v okolí kina
Vážení občané,
rada města i zastupitelstvo města se opakovaně zabývala Vaší peticí týkající se rušení noč-
ního klidu v ulici Lánice a jejím okolí.

Chceme Vás ubezpečit, že bereme tuto záležitost velmi vážně a  podnikáme kroky 
k jejímu zklidnění. V návaznosti na Vaši petici proběhla jednání s provozovatelem dis-
kotéky, majitelem nemovitosti i se zástupci Policie ČR.

Dovoluji si Vám představit výsledky těchto jednání:
• Všichni členové rady města byli pověřeni prováděním namátkových kontrol návštěv-
níků restauračních zařízení ve spolupráci s Policií ČR. Policie nám kdykoli operativně 
poskytne součinnost, což nám vedoucí místní služebny David Dvořáček přislíbil.
•  Místostarosta Tomáš Kučera byl pověřen jednáním s  Policií ČR Žďár nad Sázavou 
ohledně krátkodobé instalace kamery na místní služebnu policie. Pokud bude činnost 
této kamery pozitivně vyhodnocena, město hodlá kameru instalovat trvale.
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• V rámci rekonstrukce ulice Lánice (momentálně zpracováváme projektovou dokumen-
taci) chceme řešit doplnění chybějícího veřejného osvětlení v okolí kina. I toto přispě-
je k lepší kontrole.
• Pokud Vy sami, vážení občané, zaznamenáte rušení veřejného pořádku, kdykoli volejte 
telefonní číslo 725 292 327. Po jeho zavolání přijede posádka bítešské policie.
• Vedoucí David Dvořáček ubezpečil radu města, že policie věnuje situaci okolo bíteš-
ského kina  zvýšenou pozornost. Policie bude kontrolovat okolí kina častěji, zvýší po-
zornost věnovanou dodržování pořádku. Rada města požádala, aby policisté každý pá-
tek večer stáli venku před kinem. Větší akce se zapojením cca. 20 policistů pak je možná 
zhruba jednou za půl roku. Za doprovodu pracovníků živnostenského úřadu pak budou 
prováděny další kontroly provozovatele.
• Provozovatel diskotéky přislíbil rozšířit vlastní pořádkovou službu i na prostory před 
kinem, a to každý pátek. Jejím úkolem bude monitorovat dodržování pořádku a noční-
ho klidu a spolupracovat s policií ČR na oznamování jeho porušení. Provozovatele kina 
jsme požádali o  důsledné nahlašování přestupků proti veřejnému pořádku na radnici 
a policii o udělování blokových pokut. Prosíme občany, aby o případném neplnění to-
hoto příslibu provozovatele informovali vedení města.
• ZO OS KOVO jako majitel nemovitosti kina byl rovněž požádán o dohled nad pořád-
kem. V případě nezjednání pořádku doporučila rada města majiteli rozvázání smlou-
vy s nájemcem. Pokud stávající stav bude pokračovat, nebude město finančně přispívat 
na provoz kina v této budově.

Vážení občané, děkujeme Vám za veškerý projevený zájem o pořádek ve městě. Věří-
me, že se nám podaří společnými silami celou situaci zklidnit tak, aby slušní lidé nedo-
pláceli na chování hrstky výtržníků.

Za radu města
Mgr. Ladislav Koubek

BÍTEŠSKÉ SPOLKY A SPORTOVNÍ KLUBY OBDRŽELY 
DOTACE

Nová pravidla financování kultury a sportu ve Velké Bíteši již přinesla svoje ovoce. 
Na počátku roku každý ze spolků a sportovních klubů předložil kulturní, resp. sportov-
ní komisi přehled své činnosti a požadavky příspěvků na letošní rok.

Mám radost, že i tento krok vedl k tomu, že místní spolky poskytly množství infor-
mací o své činnosti, které využije pro plánování akcí i klub kultury. Rovněž považuji za 
přínos, že podpořeny budou zejména organizace, které nejvíce přispívají k utváření spo-
lečenského života ve městě. A také ti, kteří byli schopni sehnat si peníze pro svou čin-
nost i z jiných zdrojů.

Transparentní pravidla, která byla sestavena pro přidělování dotací, zůstanou v plat-
nosti i pro následující roky. Sport a kultura jsou naší prioritou, a  tak sportovci obdrží 
celkově 1 550 000 Kč a kulturní organizace 350 000 Kč. V obou případech jde o zna-
telné navýšení ve srovnání s loňským rokem.
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Nejvýznamnější příspěvky pro sportovce
• HC	Velká	Bíteš	na	pronájem	ledové	plochy	520 000	Kč
• FC	Spartak	Velká	Bíteš	sportoviště	250	000	Kč
• HC	Velká	Bíteš	na	provoz	oddílů	200	000	Kč
• TJ	Spartak	Velká	Bíteš	na	provoz	haly	200	000	Kč
• FC	a TJ	Spartak	na	pronájem	pozemků	76 900	Kč
• Orli	Velká	Bíteš	Baseball.	klub	na	nájem	132	400	Kč
• Tenisový	club	města	V.	Bíteš	na	pronájem	ten.	kurtů	30	000	Kč
• Orli	Velká	Bíteš	na	provoz	oddílu	20	000	Kč
• Tenisový	club	Matador	na	nájemné	19 300	Kč

Nejvýznamnější příspěvky pro spolky
• Bítešan	72 000	Kč	(zejména	na	pronájem	Kulturního	domu)
• Klub	přátel	vážné	hudby	Velká	Bíteš	(BHP)	50 000	Kč
• Seniorklub	40 000	Kč
• Kolpingova	rodina	Velká	Bíteš	25 000	Kč
• Římskokatolická	farnost	Velká	Bíteš	25 000	Kč
• Muzejní	spolek	Velkobítešska	20 000	Kč
• Pionýrská	skupina	Velká	Bíteš	16 000	Kč
• Český	svaz	včelařů,	ZO	Velká	Bíteš	10 000	Kč
• Český	svaz	chovatelů,	ZO	Velká	Bíteš	10 000	Kč

Mgr. Ladislav Koubek

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY TECHNICKÝCH SLUŽEB
V měsíci březnu letošního roku zprovoznily Technické služby svoje nové interneto-

vé stránky www.tsvb.cz. Při jejich tvorbě jsme se snažili o to, aby byly co nejpřehledněj-
ší, v moderním grafickém designu a  s jasnými a  stručnými texty. Naším cílem je, aby 
všichni návštěvníci snadno a rychle vyřešili potřebu, se kterou na stránky přišli, ať již jde 
o objednávku jakékoliv naší služby nebo jen o dílčí informace. Dále zde návštěvníci na-
leznou veškeré informace týkající se především svozu jednotlivých druhů odpadů, har-
monogramu přistavování velkoobjemových kontejnerů a další informace o činnosti TS. 
Jednoduchým způsobem může občan či firma využít nabídky jednoduché objednávky 
prací, nebo nahlásit jakoukoliv poruchu nebo závadu pomocí formuláře hlášení závad. 
Samozřejmostí stránek jsou i veškeré kontakty na odpovědné pracovníky TS. Stránky bu-
dou dále postupně doplňovány o aktuální informace a požadavky, které přispějí k lepší 
informovanosti a spokojenosti občanů našeho města.

Budeme rádi, když nám váš názor na nový web napíšete na adresu: info@tsvb.cz

Ing. Pavel Gaizura
jednatel společnosti
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HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ NA JARNÍ ÚKLID PRO ROK 2011
Datum: Ulice: Poznámka – místo stání:
11.4. – 13.4. Sadová G-Team
 Za Školou Stanoviště sběrných nádob
 Nová čtvrť č.p. 362
 Tišnovská Stanoviště sběrných nádob
 Vlkovská Fotbalový stadion
13.4. – 15.4. U Stadionu č.p. 281
 U Stadionu č.p. 574/573/475
 U Stadionu č.p. 431
 Družstevní č.p. 550
 Tyršova Sokolovna
15.4. – 18.4. Bezděkov Náves
 Jáchymov Náves
 Holubí Zhoř Náves
 Březka Náves
 Jestřabí Náves
18.4. 20.4. Tyršova č.p. 233
 Chobůtky Bývalá prodejna potravin
 Pod Spravedlností Stanoviště sběrných nádob
 Pod Hradbami Vyústění na ulici Lánice
 Za Loukama Stanoviště sběrných nádob
20.4 – 22.4. Návrší Prodejna potravin
 Návrší Bytové domy
 Hybešova Vyústění Malá Strana
 Zmola č.p. 190
 Za Potokem Stanoviště sběrných nádob
22.4. – 26.4. Jindřichov Náves
 Košíkov Náves
 Ludvíkov Náves
 Pánov Náves
26.4. – 29.4 Na Valech Herba Vitalis
 Masarykovo nám.  Tržnice
 Lánice Prodejna potravin
 Hrnčířská Pomník (ZUŠ)
 Karlov Stanoviště sběrných nádob

Po telefonické dohodě lze kontejner přistavit znovu na jakékoliv místo (tel.: 566 532 007, 8)

Ing. Pavel Gaizura
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HODINA PARKOVÁNÍ OD PRVNÍHO DUBNA ZDARMA
Rok po zavedení parkomatů na bítešském náměstí přichází úprava v sazebníku po-

platků za parkování. Nové vedení města ale poplatky nezvyšuje, jak je v současnosti ob-
vyklé, nýbrž vychází vstříc všem hodinou parkování na náměstí zdarma.

Parkomaty byly v roce 2010 zakoupeny přes nesouhlas provozovatelů obchodů a služeb 
na náměstí (asi 30 provozoven je zde v placeném nájmu v nebytových prostorách města, 
čímž vlastně naplňuje městskou pokladnu). Při argumentaci bývalého vedení města pro 
nákup parkomatů byla účelně uváděna cena „pouze“ 680 tisíc namísto skutečné a reálné 
částky 917 tisíc korun (rozdíl tvoří neuvedená DPH a výše úroků).

Problém parkování se nevyřešil, pouze posunul dál. Parkování na náměstí se sice zre-
gulovalo, ale na úkor všech navazujících ulic. Především v ulicích Pod Hradbami, Hrn-
čířská a Lánice se běžně skládá zboží z náklaďáků přímo na silnici kvůli zaparkovaným 
autům těch, kteří odmítají platit parkovné. Obyvatelé těchto ulic nemají kde zaparkovat, 
mnohdy jsou blokovány vjezdy do jejich garáží.

Proto vedení města nyní pracuje na dořešení parkování a hlavně na dalších možnos-
tech získání nových parkovacích míst.

Chceme město vstřícné ke svým občanům i k obyvatelům okolních obcí, návštěvníkům 
a turistům. Současně ale budeme ve spolupráci s policií dbát na dodržování kázně a kontrolu.

Proto je od pátku 1. 4. 2011 nutné si pro hodinové parkování zdarma vyzvednout 
lístek s nulovou hodnotou (tlačítko na parkomatu bude řádně označeno pro jeho jed-
noduché vytisknutí) a lístek viditelně umístit za sklo auta. Současně parkomat umožní 
navolit si požadované parkování na delší dobu, kdy každá další hodina zůstává v  ceně 
10,- Kč (příklad: celkem 2 hodiny parkování 10,- Kč, 3 hodiny 20,- Kč).

Povinnost platit parkovné zůstává pouze v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. 
Soboty, neděle a svátky jsou nadále zdarma a parkomat je nastaven tak, že nebude v tyto 
dny „krást“ peníze.

Jiří Rauš
člen Rady města

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Upozorňujeme občany, že dne 31. 3. 2011 uplynula lhůta dle platné OZV města Vel-

ké Bíteše č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Čl. 5, odst.(1), písm. c) 
pokud se platí jednorázově za rok 2011, a dle OZV města Velké Bíteše č. 4/2010 o míst-
ním poplatku ze psů, Čl.6, odst. (1).

Proto vyzýváme občany, kteří dosud nezaplatili, aby tak učinili nejpozději do 
30. 4. 2011 na MěÚ ve Velké Bíteši, II. budova, odbor správní.

Údaje potřebné k zaslání příslušné částky za výše uvedené místní poplatky na účet 
města Velká Bíteš získají poplatníci na telefonním čísle 566 502 511.

Martina Frolková
referentka správního odboru
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Panel parkomatu po úpravě pro hodinu parkování zdarma.
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INFORMACE OBČANŮM
Městský úřad Velká Bíteš oznamuje občanům, že s účinností ke dni 01. 01. 2011 

vešla v platnost obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 6/2010, o místním po-
platku za užívání veřejného prostranství, kterou se stanoví poplatek za užívání veřejné-
ho prostranství na pozemcích uvedených v příloze č. 1 uvedené vyhlášky.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb 
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a  služeb, pro umístění stavebních nebo 
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kultur-
ní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Popla-
tek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřej-
né prostranství výše uvedeným způsobem.

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplat-
ku, kterým je Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP, nejpozději 15 dnů před 
zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po 
dobu kratší než 3 dny, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den 
zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli 
nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže 
následující pracovní den.

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
- za provádění výkopových prací 10Kč
- za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10Kč (re-

staurační stolky, zahrádky apod. před vlastní provozovnou 1Kč)
- za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:
 * v době konání hodů nebo poutě 50 Kč
 * mimo dobu konání hodů nebo poutě 30 Kč
- za umístění stavebních zařízení 4 Kč
- za umístění reklamních zařízení 20 Kč
- za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 20 Kč
- za umístění zařízení cirkusů 10 Kč
- za umístění skládek 4 Kč
- za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč
- za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
- za umístění reklamních zařízení do 1m2 záboru 500 Kč/rok a za každý další započa-

tý m2 záboru 500 Kč/rok
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa 300 Kč/rok
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Úplné znění vyhlášky č. 6/2010 je zveřejněno na internetových stránkách města Velká 
Bíteš (www.velkabites.cz v sekci Městský úřad/Povinně zveř.údaje/14.Předpisy/vyhlášky.)

V souvislosti s výše uvedenou vyhláškou vyzývá Městský úřad Velká Bíteš občany, 
kteří případně bez právního důvodu užívají veřejná prostranství, aby v termínu nejpoz-
ději do 30. dubna 2011 tato veřejná prostranství uvolnili a uklidili (jedná se zejména 
o  různé  skládky dřeva,  kamení,  zbytky  stavebních materiálů,  apod),  případně  v  této 
lhůtě svůj záměr veřejné prostranství užívat i nadále ohlásili správci poplatku v soula-
du s vyhláškou č. 6/2010.

Ing. Ladislav Homola
Vedoucí odboru výstavby a ŽP

Městského úřadu Velká Bíteš

SVOZ BIOODPADŮ VE VELKÉ BÍTEŠI V ROCE 2011
Vážení spoluobčané.
V minulém roce byl na základě získaných finančních prostředků z Operačního progra-
mu životního prostředí ve Velké Bíteši úspěšně zahájen systém svozu a sběru biologicky 
rozložitelných odpadů z domácností a veřejné zeleně. V  rámci celého programu získa-
ly Technické služby dvě svozová vozidla zn. MAN, dále pak nádoby na svoz biologicky 
rozložitelných odpadů, které byly bezplatně distribuovány v průběhu celého roku do jed-
notlivých domácností, kontejnery na převoz odpadů a v neposlední řadě překladiště na 
tyto odpady. Celý systém svozu byl zahájen v dubnu a byl ukončen v měsíci listopadu.

Na základě velkého zájmu občanů tuto komoditu třídit a dále využívat, přistoupily 
TS v průběhu roku ke změně frekvence svozu a to z původně plánovaného 14 ti denní-
ho svozu na svoz týdenní. Na jeden svoz bylo sváženo cca 20 tun tohoto materiálu, kte-
rý byl následně předán k dalšímu využití na bioplynovou stanici do Žďáru nad Sázavou.

Jak již bylo řečeno a výsledky tomu nasvědčují, zvolený systém byl přijat z mého po-
hledu velice pozitivně a  s  povděkem většiny občanů, kteří začali tuto službu využívat. 
Na základě těchto pozitivních ohlasů a zkušeností přistoupily TS k rozšíření této služby 
pro nadcházející období v rozsahu celoročního svozu.

Letní svoz - zahájen v úterý 5. dubna 2011 – každý týden až do 30. 11. 2011
Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov – svoz každé úterý
Jestřabí, Jindřichov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Bezděkov, Pánov – svoz každý pátek
Zimní svoz – v termínech 1 x za tři týdny (20. 12. 2011) – poslední svoz v tomto roce
Velká Bíteš včetně všech přilehlých obcí – svoz vždy v úterý

V platnosti nadále zůstává možnost bezplatného zapůjčení nádob na bioodpady, kte-
ré jsou k dispozici v průběhu celého roku na TS, Masarykovo nám. 88.

Ing. Pavel Gaizura
jednatel společnosti
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KONTEJNER NA ELEKTROODPAD LIDEM USNADNÍ TŘÍDĚNÍ 
DROBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Naše město se ve spolupráci se společ-
ností ASEKOL rozhodlo usnadnit obča-
nům třídění vysloužilých malých elektro-
zařízení. Každý občan má nyní možnost 
zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, 
drobné počítačové vybavení, discman 
nebo MP3 přehrávač a  zdarma se jej 
zbavit vyhozením do připravené nádo-
by – kontejneru na elektroodpad. Kon-
tejnery jsou umístěny na ulici U Stadio-
nu (obchod Šibrava) a na ulici Vlkovská 

(obchod Kučera). Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologic-
kou likvidaci.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množ-
ství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud 
se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem 
do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně 
dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elek-
trozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče 
bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.

Ing. Pavel Gaizura
jednatel společnosti

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
Při letošním sčítání mají občané poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře v elektro-

nické podobě. Podrobné pokyny k tomu jsou uvedeny na informačních letácích vydaných 
ČSÚ a doručených do každé domácnosti a na internetových stránkách www.scitani.cz. 
Formuláře budou dostupné i z adresy ČSÚ www.czso.cz.

Město Velká Bíteš má zajištěný bezplatný přístup občanů k veřejnému internetové-
mu připojení pro elektronické vyplnění sčítacích formulářů v Městské knihovně Velká 
Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš.
Veřejný internet bude přístupný:
o víkendech ve dnech:
So, Ne – 26. 3. - 27. 3. 2011 v době od 16:00 do 20:00 hodin
 2. 4. – 3. 4. 2011 v  době od 16:00 do 20:00 hodin
 9. 4. - 10. 4. 2011 v době od 16:00 do 20:00 hodin
v pracovní dny: Po-Pá – 28. 3. – 14. 4. 2011 v  době od 12:00 do 16:00 hodin

Eva Doležalová
vedoucí správního odboru

Kontejnery na ulici Vlkovská.
Foto: Ing. Pavel Gaizura
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ŠKOLSTVÍ

NÁVŠTĚVA LÉKÁRNY
V tématickém bloku „Čas zimního dovádění“ naše žáčky předškoláčky učíme pozná-

vat nejen typické znaky ročního období, vlastnosti sněhu a  ledu i  to, jak je co nejlépe 
využít k zimním radovánkám a sportování, ale také je učíme pečovat o svoje tělo, jeho 
pohodu a celkové zdravíčko.

Naše děti se postupně seznamují se zdravým stravováním, se správným oblékáním, 
s otužováním i jak dodržovat bezpečnost a předcházet tak úrazům a nemocem. I když se 
každý člověk jistě snaží udržet se fit a v plné síle, může se stát, že ho přepadne choroba 
zlá a nedobrá. To pak nezbude nic jiného, než navštívit nějakého toho MUDr. a nechat 
si naordinovat léky, kapky, medicíny či nějaké jiné zázračné lektvary. Naše kroky potom 
vedou do lékárny – ve Velké Bíteši např. U Tří sloupů.

V úterý 1. 3. 2011 sem měly namířeno i děti všech tříd Veselé  školky. Ne, že by 
byly hromadně nemocné, to v žádném případě! Šly tam na návštěvu, exkurzi, kterou jim 
umožnila Mgr. Richterová, za což jí tímto velice děkujeme.

Při příchodu do lékárny se nás všech ochotně a s milým úsměvem ujala Mgr. Pady-
šáková. Dětem ukázala prodejní část, kde si společně připomněly, jaké zboží a zdravot-
ní potřeby se tady mohou koupit. V další místnosti nakoukly na šikovný počítač, který 
tiskne právě ty správné etikety na léky a masti. A v té třetí zvědavé nosánky dětí přičich-
ly k mazlavým hmotám různých barev i vůní a pí. Padyšáková zde předvedla něco z té 
pravé lékárenské alchymie. Stačila k tomu zkumavka a kapka toho či onoho a najednou 
„. . .páni, ono je to najednou fialové a žluté a takové úplně jiné!. . .“ No to byla kouzla 
a čáry! Až měly některé děti chuť si to také vyzkoušet.

Jako odměnu za pěkné chování a  pozorné poslouchání dostal každý žáček lízátko 
a obrázek na vykreslení. Za dáreček i milé přijetí ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy U Stadionu

MASOPUST S VESELOU ŠKOLKOU
„. . . Tak děti přišly včas, v hojném počtu, správně naladěné a vypadá to, že i s chutí 

si trochu zaskotačit, zazpívat, zakřičet a zatancovat. Prima – na masky také nezapomně-
ly. Takže teď trochu malovátek, barviček a ozdob nejen pro drobotinu, ale také pro nás 
dospělačky. K tomu patřičný obleček a můžeme vyrazit . . .“

 Tyto myšlenky nám všem procházely v úterý 8. 3. 20011 od časného rána hla-
vou. Ptáte se proč a co že se to chystalo? Odpověď není vůbec těžká, ale pro jistotu mů-
žeme napovědět:

Dneska je úterý, Masopust veselý!!!
Přes Bíteš jdeme, zpívat vám chceme.
Zpívejte s námi, budeme rádi!
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Nyní jistě není již nikdo na pochybách, o jakou akci šlo. Ano! Bingo! Naše Veselá škol-
ka žila přípravami na Masopustní obchůzku městem. Ovšem než mohl průvod vyjít ze 
školní brány, musely se nejen všechny děti, ale i učitelky a na pomoc přizvané uklízečky 
proměnit ve zvířátka, princezny, čaroděje, pieroty, kominíky, řezníky, vodníky, požárníky, 
cikánky, šašky, klauny, krále a bůhví, co ještě. A kdo náhodou neměl celý převlek, použil 
alespoň masku či čelenku na čepici. Jen ať je průvod hodně barevný! A aby byl i náležitě 
veselý, o to se postarala harmonika, s kterou hnedle všechny písničky mají ten správný říz.

Od mateřské školy až po náměstí se k nám připojovali mnozí – maminky, babičky, 
sourozenci, náhodní diváci i kamarádi z druhé MŠ a ZŠ. Na vyznačeném místě před rad-
nicí maškarády předvedly svůj program a požádaly pana starostu o svolení k masopustní 
obchůzce městem. Samozřejmě že je dostaly . . . a nejen to . . . jako při správném fašan-
ku i občerstvení bylo. Bítešské koláčky se na jazyku jen rozplývaly!

V krásném slunečném dni s počasím jako na objednávku, s přímo italskou oblohou 
nad hlavami, i když trochu zmoženi, ale s písničkou a úsměvy na rtech, jsme se opět na-
vrátili do naší Veselé školky.

Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy U Stadionu

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PŘEDŠKOLÁČKŮ
Přijímací řízení obou mateřských škol ve městě bude probíhat dne 19. 5. 2011 v době 

od 8.oo do 16.oo hodin v budovách MŠ. Bližší informace pro rodiče přinese květno-
vý Zpravodaj.

Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

Před radnicí. Foto: Bc. Ivo Kříž
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Mateřská škola Velká Bíteš Masarykovo náměstí

zve širokou veřejnost na jarní výstavu pod názvem:

„JARO UŽ JE TU!“
Kde: výstavní sál Klubu kultury Velká Bíteš

Kdy: 4. 4. – 8. 4. 2011, vždy od 8.00 do 16.00 hodin

Uvidíte:
- velikonoční perníčky

- květinové vazby firmy „Květinová inspirace“ Velká Bíteš
- výrobky pletené z pediku

- velikonoční kraslice zdobené různými technikami
- drátované šperky

- výrobky dětí MŠ Masarykovo náměstí

 
Ukázky velikonočních perníčků. Foto: Archiv MŠ

Srdečně zvou zaměstnanci MŠ Masarykovo náměstí
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ČÍM BUDU?
Ve čtvrtek 3. února to-

hoto roku se uskutečnil 
další projektový den. Ten-
tokrát byl zaměřen na vol-
bu budoucích škol a povo-
lání a týkal se žáků osmých 
tříd, pro které tato záleži-
tost začíná být stále více 
aktuální.

Žáci pracovali s  při-
pravenými pracovními lis-
ty, v nichž se měli zamýšlet 
nad svými schopnostmi, 
znalostmi, dovednostmi 
a předpoklady pro výkon 
různých zaměstnání.

Ale zajímavější určitě 
bylo, že mohli nahlédnout 

„pod pokličku“ některých profesí. Díky ochotě majitelů a vedoucích pracovníků se ně-
kteří vrátili alespoň na skok do mateřské školy, další si nakrmili zvířata chovaná v Biko-
su, seznámili se s funkcí kardanu ve stejnojmenné společnosti, popovídali si s policisty či 
těmi, kdo mají na starosti sjízdnost dálnice v našem regionu, lepili štítky a míchali kap-
ky v lékárně, osladili si život v cukrárnách, zkrášlili se v kadeřnickém studiu na učilišti 
a zjistili, co musí člověk umět, když chce být mechanikem.

Chtěli bychom velmi poděkovat za snahu ukázat žákům co nejvíce a laskavý přístup, 
s jakým jsme se na všech jmenovaných místech setkali.

Žákům jsme na závěr položili několik otázek, zde je nabízíme i s nejčastějšími reakcemi:
1. Považuješ za důležité přemýšlet o svém budoucím povolání?
Prakticky všichni žáci se shodli na tom, že je důležité o  svém budoucím povolání 

přemýšlet.
2. Dozvěděl jsi se něco, co by ti mohlo rozhodování usnadnit?
Většina žáků konstatovala, že se nic takového nedozvěděla, protože v mnoha případech 

jsou již rozhodnuti pro úplně jiné obory. Někteří dokonce nyní vidí, že rozhodování bude 
těžké, protože díky projektu začali přemýšlet i o jiných profesních cestách než doposud.

3. Co tě nejvíce zaujalo?
Odpovědi se lišily podle toho, jaká místa žáci navštívili. Zajímavé byly např. zbraně 

policistů, množství vyprodukovaného mléka, znalosti, jež musí mít lékárník, jak jsou ně-
které stroje složité, policejní automobily atd.

4. Co ti v nabídnutých činnostech chybělo?
Žáci většinou byli spokojeni, někteří projevili zájem o  další místa, např. na poště, 

v pekárně či jinde.

Mgr. Eva Čermáková

Před školkou na Masarykově náměstí. Foto: Archiv ZŠ
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TALENTOVANÉ DĚTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE VELKÁ BÍTEŠ
V lednu 2011 navázalo vedení základní školy Velká Bíteš užší spolupráci s Mensou ČR.

Co je to Mensa?
Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je 

to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy 
a vyznání.

Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak 
vznikají a působí jednotlivé národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa České re-
publiky, která vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo. Ta byla založe-
na v roce 1989, přičemž na Ministerstvu vnitra byla zaregistrována v roce 1991 jako 
občanské sdružení.

Mensa na naší ZŠ
Prvním krokem naší spolupráce byla organizace testování IQ těch žáků školy, je-

jichž rodiče využili nabídku Mensy. Testování se zúčastnilo celkem 59 dětí. Společnost 
Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného stan-
dardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. 
Test trvá 40 minut. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o ab-
solvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Testování je určeno 
pro všechny od 5 do 100 let. Test je neverbální a kalibrovaný podle věku.

Na uvedenou jednorázovou aktivitu navážeme činností pravidelnou - v průběhu 
měsíce března byl na naší škole založen KLUB ŠIKOVNÝCH DĚTÍ.

Komu je určen?
Činnost klubu je určena nadaným dětem prozatím ze 4., 5. a 6. ročníku, scházet se 

budou v odpoledním čase jednou za 14 dnů. První setkání bude dne 12. dubna 2011 
ve 14:00 hodin v budově II. stupně základní školy na ulici Sadová, kde se uskuteční 
ve spolupráci s Mensou ČR Den Plný Her.

Na toto odpoledne jsou zváni také ti z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem o výše 
uvedené testování. O podmínkách a ceně více na www.mensa.cz.

Co členy klubu čeká?
•	 deskové	hry,	logické	hry
•	 výukové	programy
•	 řešení	kvízů,	hádanek,	rébusů
•	 besedy	na	zajímavá	témata
•	 orientace	na	mapě
•	 exkurze	.....

Více informací případně sdělí ředitel školy Mgr. Dalibor Kolář - kolar@zsbites.cz
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EU PENÍZE ŠKOLÁM
ÚSPĚŠNÝ PROJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ VELKÁ BÍTEŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 18. května 2010 vyhlásilo 
výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, 
známou také pod názvem EU peníze  školám. Výzva EU peníze školám je realizována 
v  rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Smys-
lem je podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti
•	 cizích	jazyků
•	 matematiky
•	 přírodních	věd
•	 informačních	a komunikačních	technologií	(ICT)
•	 čtenářské	a informační	gramotnosti
•	 finanční	gramotnosti
•	 podpora	inkluzívního	vzdělávání

Výše podpory se skládá ze dvou částí. První ve výši 300.000,- Kč může nárokovat ka-
ždá škola. Výše druhé části je přímo úměrná počtu žáků dané školy (4300,- Kč na žáka), 
přičemž počet žáků dané školy vychází ze zahajovacích výkazů, sestavovaných ředitelstvím 
školy k 30. září daného školního roku.

Vzhledem k tomu, že MŠMT počátkem listopadu 2010 upřesnilo sdělení, že bude 
akceptovat pro žádosti podané do konce listopadu 2010 počet žáků k 30. září 2009 (ZŠ 
Velká Bíteš k 30. 9. 2009 - 607 žáků, k 30. 9. 2010 - 575 žáků), přistoupilo vedení zá-
kladní školy Velká Bíteš k rychlému vyhodnocení potřeb školy, zúřadování a následné-
mu podání žádosti dne 29. 11. 2010.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 23. 12. 2010, prohlášením statutár-
ního orgánu příjemce dotace (ředitel ZŠ) ze dne 31. 1. 2011 bylo úspěšné podání pro-
jektu uzavřeno.

Jaký bude přínos pro Základní školu Velká Bíteš?

V období 1. 8. 2011 až 31. 1. 2014 získá škola celkem 2 910 042 ,- Kč.

Uvedené prostředky budou využity ve třech oblastech:
- nákup školních pomůcek
- podpora tvorby nových inovačních výukových materiálů
- další vzdělávání pedagogických pracovníků
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Ze sedmi výše uvedených oblastí se zaměříme na prvních pět.
Na první pohled se zdá, že si školy mohou značně polepšit. Vzhledem ke snižová-

ní příspěvku státu na nákup školních pomůcek se však spíše jedná o zacelení propadu 
ve financování škol.

Základní škola Velká Bíteš dostala na nákup pomůcek v r. 2009 částku 
865 510,- Kč, následně v r. 2010 pak 432 645,- Kč. V  roce 2011 dojde k poklesu 
o dalších 10%. Také finanční zdroje zřizovatelů jsou v posledních letech omezené, je-
jich příspěvky se spíše snižují.

Právě projekt EU peníze školám a další projekty využívající tzv. „evropské peníze“ jsou 
alespoň do roku 2013 možností pro možné spolufinancování škol. A jak to bude dál........?

Mgr. Dalibor Kolář,
ředitel Základní školy Velká Bíteš, Sadová, příspěvková organizace

VZDĚLÁVÁME SE V RÁMCI PRO-
JEKTU OPVK

V  rámci projektu OPVK „Odstraňová-
ní bariér ve vzdělávání u  žáků se SVP“ reg. č. 
CZ.1.07/1.2.02/03.0014 se zúčastnilo 5 pedagogů 
naší školy zážitkového  semináře  speciálně pedago-

gických a podpůrných metod využívaných v multisenzorickém prostředí (snoezelen).
Multisenzorické prostředí zvané snoezelen jsou speciálně vybavené prostory, koncipo-

vané tak, aby aktivně stimulovaly smyslové podněty dítěte. Snoezelen je určen pro děti 
od kojeneckého věku až po dospělost.

Metoda snoezelen je terapií, sloužící pro podporu vnímání, relaxaci, rozvíjí předsta-
vivost, navozuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci. Také slouží jako podpůrné pe-
dagogické opatření v procesu výchovy a vzdělávání. Podpůrné metody využívané v mul-
tisenzorickém prostředí snoezelen jsou hojně využívány u dětí s těžkým kombinovaným 
postižením, autismem, tělesným postižením, downovým syndromem, hyperaktivita….
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V rámci tohoto zážitkového semináře jsme se seznámili s novými terapeutickými me-
todami, vhodnými pro naše žáky. Měli jsme možnost sledovat uplatnění těchto metod 
v praxi přímo na dětech s těžkým kombinovaným postižením. Nejsilnějším zážitkem bylo 
užití podpůrných metod na kojencích a dětech do 10 let.

Věřím, že všechny odborné zkušenosti podložené praktickým zácvikem, co nejdříve 
zavedeme do naší školní praxe.

Mgr. Blanka Gaizurová, Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116

ŘEMESLO VYSOČINY 2011

S odcházející zimou se každoročně setkávají ve Střední škole technické Žďár nad Sá-
zavou žáci středních škol a středních odborných učilišť, aby si změřili své znalosti a do-
vednosti ve strojním obrábění i programování obráběcích stojů CNC a to 10. ročníku 
soutěže zručnosti Řemeslo Vysočiny 2011.

Díky SŠT Žďár nad Sázavou, která je strůjcem a tradičním organizátorem této dvou-
denní soutěže, se na letošním prestižním klání mladých obráběčů ve dnech 7. a 8. března 
2011 sešlo celkem 57 účastníků z 11 českých a 2 slovenských středních škol např. Žele-
zárny Podbrezová, Tlmače, Svitavy, Nové Město nad Metují, Pelhřimov, Třebíč, Chrudim, 
Moravské Budějovice, Jihlava, Hradec Králové, Jihlava, Žďár nad Sázavou a Velká Bíteš.

Střední odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš reprezentovali soustružníci: Petr Dočkal 
a Vít Bureš, frézaři Jan Šustr a Patrik Vařílek, všichni žáci 3. ročníku oboru vzdělání obrá-
běč kovů, dále Dušan Němec a Lukáš Lunda, žáci 2. ročníku studijního oboru mechanik 
seřizovač. Žáci soutěžili nejen jako jednotlivci, ale i jako dvoučlenná družstva dle oborů.

Zleva: Petr Dočkal, Vít Bureš, Jan Šustr, Patrik Vařílek. Foto:Milan Zábranský
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Co bylo úkolem soutěžících?
V praktické části obráběčů kovů bylo vysoustružení či vyfrézování obrobku s přesný-

mi mírami v daných tolerancích a ve vymezeném čase. V teoretické části pak zpracová-
ní písemného testu. Mechanici museli zpracovat obráběcí program dle zadané výkresové 
dokumentace s praktickým provedením.

Jak jsme se umístili?
Z 21 soustružníků obsadil Petr Dočkal 1.místo, Vít Bureš 2. místo a v soutěži druž-

stev Petr Dočkal a Vít Bureš 1. místo.
Ze 13 frézařů obsadil Jan Šustr 2. místo, Patrik Vařílek 6. místo, a v soutěži druž-

stev Jan Šustr a Patrik Vařílek 2. místo.
Absolutním vítězem celé soutěže se stal Petr Dočkal, který bude naši školu i regi-

on Vysočina reprezentovat na celostátní soutěži České ručičky, která se v letošním škol-
ním roce koná v Chomutově.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo na žďárské radnici za účasti 
vedení střední školy technické Žďár, Žďasu a zástupců soutěžících škol.

Ředitelka SOŠ Jana Tiraye Ing. Marie Šabacká ocenila skvělý úspěch našich soutě-
žících, kteří praktické zkušenosti a dovednosti získali na Středisku praktického vyučo-
vání PBS Velká Bíteš pod vedením ředitele Bc. Aleše Janíčka a učitelů odborného vý-
cviku Vladimíra Marka a Jozefa Jacka. Teoretické znalosti získali pod vedením učitele 
odborných předmětů Ing. Jaroslava Coufala.

Žákům se dostalo poděkování a  ocenění též od generálního ředitele PBS a.s. 
Ing. Milana Macholána.

Velké poděkování náleží i pořadatelům perfektně zajištěné soutěže: řediteli SŠT Žďár 
nad Sázavou Ing. Josefu Crhovi a jeho kolegům za náročnou a zodpovědnou práci při 
výchově budoucích „mistrů svého řemesla“.

Ing. Jaroslav Coufal

KULTURA

VÝSTAVA KNÍŽEK „ČTĚME SI POHÁDKY“
Po loňské úspěšné výstavě knížek, které „neodnesl čas“ se i  letos uskutečnila od 

28. února do 11. března ve výstavním sále klubu kultury výstava knížek, tentokrát 
především pohádkových. Výstava byla zahájena vernisáží, na které vystoupily se svým 
programem děti obou mateřských školek, byl přítomen Křemílek s  Vochomůrkou 
a děti si zde mohly nejenom prohlížet knížky, ale také namalovat pohádkové posta-
vy či napsat svou vlastní pohádku.

Výstava se mohla podařit jen díky těm, kteří ji pomohli připravit.
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Poděkování všem, kteří zapůjčili své knížky.
Poděkování městské knihovně za aktivní pomoc a zapůjčení knih.
Poděkování dětem, které v knihovně nakreslily krásné obrázky pro výzdobu sálu.
Poděkování p. učitelkám a žákům ZŠ Tišnovská za výrobu a realizaci nápadité pohád-
kové výzdoby sálu.
Poděkování těm, kteří výstavu instalovali.
Poděkování dětem a p. učitelkám obou MŠ za vystoupení v programu vernisáže.
Poděkování členům Kolpingovy rodiny za zpestření výstavy.

 
Zaujmout a  přilákat mladé čtenáře,  dříve narozené vrátit do časů pohádek – snad se 
nám to podařilo.

Za kulturní komisi
Zora Krupičková

MAŠKARNÍ BÁL
V  sobotu dne 5. 3. 2011 probí-

hal od 20 hodin v  kulturním domě 
Maškarní bál pořádaný klubem kul-
tury. Tento bál se velmi vydařil. Účast 
návštěvníků se každým rokem zvyšuje 
a  letos byla opravdu velká. Masek tu 
bylo nespočet - bohyně, potápěč, čer-
tice, beruška, včelka mája, flinstouno-
vi, policajtka, sněhurka a sedm trpas-
líků, mumie, lidojedi, piráti, žebráci, 
doktoři a mnohé další. Byly tu ovšem 
i  jiné převleky a  to dosti originální 
např. slečna, která byla převlečená jako 
dáreček, pár jenž představoval domino 
a mnohé další.Účastnice bálu. Foto: Lenka Plechatá
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Během večera mohl každý z návštěvníků dát hlas nejlepší masce, jejíž vyhlášení pro-
běhlo o půlnoci. Na prvním místě se umístila mumie, druhé místo obsadil kostlivec a tře-
tí místo získala Pipi dlouhá punčocha, která za námi přijela na koloběžce.

Celý večer zpříjemňovala kapela Živel, která každého vyburcovala k tanci. Tímto jí 
patří dík za skvělé vystoupení.

Každý z  návštěvníků si mohl zakoupit los do tomboly a  vyhrát opravdu originál-
ní dárečky.

Děkujeme všem sponzorům za krásné a hodnotné ceny a už teď se všichni těšíme 
opět na další maškarní bál.

Lenka Plechatá
Informační centrum a Klub kultury

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli dne 6. 3. 

2011 se uskutečnil Kar-
neval, který byl určen 
dětem, které se také 
převlékly do různých 
kostýmů, a  tak jsme 
měli možnost shléd-
nout vodníka, mako-
vé panenky, indiány, 
kašpárka, červenou kar-
kulku, piráty, nespočet 
princezen, víl, berušky 
a mnohé další. Pro tyto 
malé návštěvníky byla 
připravena také bohatá 
tombola, kde děti moh-
ly najít různé sladkosti 
a hračky. Toto odpole-
dne nás přijeli pobavit 
kouzelníci DUO FER-
NANDO z Brna. Děti 
si zasoutěžily, zatanco-

valy a shlédly různá kouzla (např. s tanečními kartami). Soutěžilo se také o nejlepší ta-
nečnici/tanečníka. Po skončení vystoupení odcházeli všichni spokojení do svých domovů.

Lenka Plechatá
Informační centrum a Klub kultury
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DRAHÉ KAMENY V BÍTEŠSKÉM MUZEU

Mineralogickou expozici bítešského muzea zřízenou v roce 2003 a hojně využívanou 
zdejší základní školou jako doplněk výuky přírodopisu, obohatila ve čtvrtek 10. března 
beseda na téma „Drahé kameny“ vedená RNDr. Lubošem Rejlem. Poutavý výklad dopl-
něný bohatou obrazovou dokumentací seznámil bezmála třicítku posluchačů se základ-
ní terminologií, historií drahých kamenů a s jejich zpracováním. Postupně jsme se do-
zvídali o nálezových místech jednotlivých druhů nerostů a překvapilo nás, kolik míst se 
nachází i v našem okolí.

Tak jsme se seznámili např. s nálezy opálů od Náměště nad Oslavou, Žďáru nad Sá-
zavou nebo Níhova. Dále ještě o nálezech českých granátů z okolí obce Nové Sady nebo 
o výskytu záhněd z okolí Lhotky či krystalů křemene včetně ametystů z okolí obce Hlu-
boké. Bez povšimnutí nezůstaly ani unikátní Heřmanovské koule.

Beseda byla doplněna ukázkami, kde bylo možno shlédnout samostatné přírodní ka-
meny, z nich zhotovené brusy, šperky nebo i vybroušené plastiky. Nechybělo ani před-
stavení nové knihy „Drahé kameny Moravy a Slezska“, na které se pan Rejl spolupodí-
lel s Ivanem Mrázkem.

Akce, uskutečněná ve spolupráci s  Bítešskou základní školou, je součástí projektu 
Vzdělávání pro místní udržitelný rozvoj a byla uskutečněna ve spolupráci a  za podpo-
ry Chaloupky o.p.s.

Bc. Ivo Kříž
Městské muzeum ve Velké Bíteši

RNDr. Rejl během přednášky. Foto: Mgr. Pavel Holánek
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ŠESTÝ KONCERT BHP VE ZNAMENÍ KRÁSNÉHO HLASU
Očekává se ode mne 

článek o  koncertu - a  já 
tam nebyla. Nic se nedá 
dělat, zachránit mě může 
jedině rozhovor s někým, 
kdo na koncertu byl. 
Ostatně odborné infor-
mace mají čtenáři v  mi-
nulém Zpravodaji.

A  začnu tou veli-
ce podstatnou ženskou 
otázkou:
Hanko, co měla slečna 
Markéta Mátlová na sobě?

Zjevila se nám jako 
bílá víla, měla bílé šaty 
bez ramínek, v  druhé polovině programu měla tmavomodré šaty bez ramínek, také 
moc pěkné. Moc jí to slušelo.
Takže vlastně zaujala, ještě než se postavila před klavír?

Určitě. Fotograf ji fotil zjevně rád, s úsměvem, optika se mu jen leskla.
Neříkej. Vlastně říkej. Co bylo dál?

Markéta Mátlová si získala návštěvníky koncertu také tím, že uváděla svůj program 
sama, mile a bezprostředně. A ty víš, jak důležitý je kontakt mezi publikem a uměl-
cem. Atmosféra koncertu byla od začátku bezvadná.
Jak zpívala?

Nemohu to posoudit jako odborník, ale její zpěv byl nádherný. Naskakovala mi husí 
kůže, zpěv nás všechny naplnil, nedalo se myslet na nic jiného, jen vnímat tu krásu.
Co z repertoáru tě zaujalo nejvíc?

Každá z písní i árií měla své kouzlo, ale marná sláva, Rusalka je Rusalka…
Co klavírista Pavel Voráček?

Sympatický, mladý, ten mlčel – a hrál.
Přídavky byly?

Byly tři. Nechtěli jsme milou a nadanou sopranistku jen tak pustit ze scény. Je to 
krásný pocit, že ještě cestou domů v  člověku doznívá to, čím byl na koncertu napl-
něn. Máš čeho litovat.

Děkuji za rozhovor.

No, nevím, co by na můj článek říkal hudební kritik a publicista pan Čech. Příště ur-
čitě přijdu, abych nemusela litovat.

P.S.: Ty modré šaty měly ramínka, potvrdilo se, že autor fotografie se díval pozorněji.

Zora Krupičková

Markéta Mátlová. Foto: Otto Hasoň
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STÁLE MLADÝ ŠEDESÁTNÍK V BHP
Je to k nevíře, ale 14. sezóna Bítešského hudebního půlkruhu má před sebou po-

slední řádný koncert. Ale na hudební prázdniny ještě čas nedozrál – čeká nás koncert 
mimořádný v květnu a mimořádný mimořádný předvelikonoční. Na ten před Veliko-
nocemi Vás zveme v našem dalším příspěvku.

Teď se vraťme k poslednímu řádnému koncertu 5. dubna v 19 hodin v kulturním 
domě. Stále mladým šedesátníkem z nadpisu je Moravský komorní orchestr, z převáž-
né většiny tvořený studenty brněnské konzervatoře.

Moravský komorní orchestr založil Zbyněk Mrkos po svém příchodu do Brna 
v roce 1948. Do té doby byly v Brně komorní orchestrální koncerty provozovány pří-
ležitostně utvořenými soubory. Založení Českého komorního orchestru a poté Mo-
ravského komorního orchestru mělo ve své době neobyčejný význam: předjalo dnešní 
praxi, kdy jsou stálé komorní orchestrální soubory pevnou součástí hudebního ži-
vota. Tyto orchestry tříbily a tříbí hráčské umění a jeho tónovou i stylovou kulturu, 
obohacují nástrojově kombinační možnosti, a tím inspirují skladatele ke svébytným 
tvůrčím činům. Po Zbyňku Mrkosovi vedl Moravský komorní orchestr Alois Veselý, 
od roku 1990 pak Rudolf Šťastný, který v roce 2006 předal taktovku svému žákovi 
z JAMU Richardu Kružíkovi.

Orchestr úspěšně účinkoval v domácím prostředí, byl vítán i v proslulých kultur-
ních centrech zahraničních, například v Bayreuthu, Norimberku, Dijonu, ve Stuttgar-
tu a v Berlíně.

Kromě repertoáru tradičního se Moravský komorní orchestr soustavně věnuje tvor-
bě soudobé.

Richard Kružík studoval hru na housle na brněnské konzervatoři a JAMU, poté na 
Universtät für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Vystupuje jako sólista s komor-
ními orchestry, je primáriem Matysova kvarteta a členem Filharmonie Brno. Od roku 
2003 působí na brněnské konzervatoři jako pedagog houslové hry; v čele Moravského 
komorního orchestru získal absolutní vítězství v soutěži Concerto Bohemia za nastu-
dování a provedení Janáčkovy Suity.

Moravský komorní orchestr nám představí i  mladé sólisty: jsou to Marco Čaňo 
a Marek Blaha - housle, Martin Raška - kontrabas, Jan Řezníček – viola. Poslední ze 
sólistů je ovšem „trošku“ zkušenější – opravdu se nejedná o shodu jmen – je to violi-
sta Janáčkova kvarteta.

Už máte v  ruce kalendář a  tužku? Výborně: na úterý 5. dubna si zapište BHP – 
kulturní dům 19 hodin.

Přeji Vám nádherný večer, dobrá hudba je nejlepším lékem na jarní únavu.

Otto Hasoň
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SEDM POSLEDNÍCH SLOV VYKUPITELOVÝCH 
MIMOŘÁDNĚ V BHP

Jak letos oslavíme Velikonoce? Zůstaneme jen u bohatě prostřeného stolu a ponděl-
ního „mrskutu“, nebo si připomeneme i duchovní rozměr tohoto největšího křesťanské-
ho svátku?

Možnost pro druhou variantu nabízí díky podpoře Města Velká Bíteš mimořád-
ný koncert Bítešského hudebního půlkruhu v  sobotu 16. dubna v 18 hodin v kostele 
sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. Janáčkovo kvarteto a Alfred Strejček přednesou skladbu 
Josepha Haydna Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži. Asi není třeba nic dodá-
vat, připomenu jen pár bítešských souvislostí.

Sedm slov Vykupitelových v provedení pana Lukavského a Komorního orchestru Bo-
huslava Martinů 8. 4. 1998 vytvořilo pro posluchače ve zcela zaplněném bítešském kos-
tele jedinečný zážitek. Pan profesor Lukavský tehdy četl z bible i na mši.

Alfreda Strejčka známe i z podia BHP – pravidelní návštěvníci vzpomínají na jeho 
„Komenia“ a Karla IV. s kytaristou Štěpánem Rakem i na „Oráče a smrt“. A spolu s Ja-
náčkovým kvartetem nám předvedli v roce 2009 Důvěrné listy Leoše Janáčka, jeden ze 
tří programů hudby a slova, které spolu uvádějí.

Na závěr slova nejpovolanější:
„Málokteré hudební ale i umělecké dílo vůbec, vypovídá s takovou přesvědčivostí o ukři-

žování Ježíše Krista a jeho posledních pozemských okamžicích, jako kompozice Josepha Ha-
ydna. Ztišený výraz plný vnitřní dramatičnosti ale zároveň až dojemné spoluúčasti, dává po-
sluchači možnost nahlédnout na smysl oběti Božího Syna i na nejvyšší stupeň projevené lásky, 
která se jeho smrtí stává naším vykoupením. Jednotlivé části jsou pak propojeny texty evange-
lií a zamyšlením nad lidským údělem. Je to vpravdě dílo duchovní, které vrcholně uměleckou 
formou odpovídá na otázky po smyslu lidského žití a ukazuje jedinou možnou cestu naplně-
ní života, cestu lásky.“ ... Alfred Strejček

Otto Hasoň

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ BÍTEŠ

srdečně zve občany na

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Oheň se bude pálit 30. dubna 2011 od 18 hodin na obvyklém 
místě u „Spravedlnosti“.

Vítáni jsou všechny děti a dospělí v čarodějnických kostýmech.

Reprodukovaná hudba
Občerstvení zajištěno - Grilované kýty
Točené pivo, limo

Na účast se těší pořadatelé
Výbor SDH Velká Bíteš
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VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO

DOMA VE VELKÉ BÍTEŠI – ROK 1945

4. OSMÝ A DEVÁTÝ KVĚTEN 1945

Koncem války dopadlo také ve večerních hodinách několik bomb v okolí náměstí. 
Jaké byly lidské ztráty už nevím. Tehdy zahynul pan Caha z Lánic, kde měl Moto-velo 
obchod, hned vedle kina a u silnice benzinové čerpadlo.

Nesmím ještě zapomenout na jednu událost, která se nás bezprostředně dotýkala. 
Datum už nikdo neví. Snad to bylo měsíc až dva před koncem války. Spal jsem nahoře 
v prostřední světnici, když mě někdo kolem 22. hodiny budí, že nám hoří nová stodola, 
která byla postavena před několika roky. Je to stodola na louce u potoka pod mlýnem. 
Nyní v ní má Karel Navrátil sklad stavebního matriálu. Tehdy byla plná slámy, sena, byla 
v ní ukrytá i nová obilní mlátička a další zemědělské stroje. Také v několika bednách bylo 
ukryto obilí. To vše padlo na pospas vysoko šlehajícím plamenům. Vím, že se tehdy říka-
lo, že části se nacházely až u Nových Sadů. K ohni se sešlo hodně lidí, na jeho lokalizaci 
nebylo ani pomyšlení. Hlavně se ochraňovaly poblíž stojící budovy a také mlýn, aby se 
oheň nepřenesl na ně. Ze stodoly zůstaly jen zděné pilíře. Později byla postavena stodola 
nová. Stavbu prováděl stavitel pan Kéda. Hned ráno po požáru přijeli Němci, kteří jez-
dili na kontrolu do mlýna. Vím, že byli u spáleniště s panem Pecháčkem – stárkem ze 
mlýna. Kdo tehdy stodolu z  letadla hořlavými střelami zapálil – zda Rusové či Němci, 
zůstane záhadou, i když se našly nějaké nábojnice.

Blížily se poslední dny války. Brno bylo prohlášeno „otevřeným městem“, a tak z toho 
vyšlo poměrně dobře. Byla podepsána bezpodmínečná kapitulace německých vojsk. 
Po několik dní a nocí nepřetržitě kolony německé armády a  techniky prchaly směrem 
západním před sovětskými vojsky, aby se nedostaly do jejich zajetí. Kolem našich smě-
rem na Osovou Bítýšku projíždělo německé vojsko s lehčí technikou, po státní směrem 
na Velké Meziříčí zase většinou obrněná auta, tanky, těžké dělostřelectvo, nákladní auta, 
cisterny atd. Byly to nekonečné kolony. Měli jsme pochopitelně strach, jak to s námi 
dopadne, jestli se na nás nebudou mstít, nezapálí stavení a podobně. Stačilo vystřelit zá-
palnou střelu do horní stodoly a bylo vše v plamenech. Poslední den k večeru přijely na 
dvůr 2-3 vojenské povozy tažené koňmi. Vojáci byli tuším maďarské nebo rumunské ná-
rodnosti. Přespali ve stodole a brzy ráno prchali po cestě za mlýnem směrem k Novým 
Sadům. Ten večer se také objevil v domě na chodbě mladý vysoký německý voják. Přišel 
směrem od lamfeštu. Asi tehdy klepal na dveře. Po prvním našem úleku promluvil snad 
Jugoslávky. Sloužil v německé armádě. Nepamatuji, že by něco chtěl. Pak zmizel a příští 
den se ráno opět objevil v domě, to již v civilu a vítal sovětsko vojáky.

Brzy ráno – v den osvobození – stále ještě po silnici projížděla německá armáda. Na 
mnoha vozidlech a tancích měla vztyčené bílé vlajky. Nechtěli padnout do ruského za-
jetí, a proto tedy prchali k Američanům. Bylo dobojováno. Zanedlouho po nich se na 
dvoře objevili dva čeští partyzáni a vedli s sebou německého vojáka – zajatce. Zastavili 
se uprostřed dvora, jeden z nich přišel k nám na zápraží. Požádal vodu, říkal, že bojovali 
v Beskydech, zajatce že našli ukrytého v kanále, že s ním provedou to, co s nimi dělali 
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Němci. Otce ještě upozornil, aby všechno cenné, jako např. hodinky, schoval, že Ruso-
vé berou všechno. Pak se vrátil ke kamarádovi a se zajatcem šli pod mlýn a dále do lesa. 
Několik minut po nich vidím, že z Tyršovy ulice na koních přijíždějí první sovětští vo-
jáci. Jedou cestou necestou, jak se dá.

Po silnici se blíží další vojáci, většinou na koních, a povozy i auty. Jsou to většinou 
stařičké hranaté automobily sovětské výroby. První voják, s kterým jsme se setkali a je-
hož výrok zněl „davaj časy“ (dej sem hodinky), sebral tatínkovi z vesty hodinky. Hor-
dy vojáků vlezly na seník, odtud shazovali na dvůr seno, nakládali je na vůz, krmili jím 
koně a pokračovali dále „v Pragu“(do Prahy). Další rabovali, brali drůbež, kachny, vy-
hnali z chlívku prasata a na dvoře je zabíjeli.

(pokračování)

FARNOST

VELIKONOCE
Velikonoce už jsou pomalu za dveřmi a každý z nás ať už je věřící či nikoliv oslavuje 

tyto svátky po svém. Jak je slaví křesťané a co tyto svátky pro věřící znamenají? Tak přes-
ně na tyhle otázky jsem se zeptala otce Bohumila Poláčka, faráře Velké Bíteše.

Jaký význam mají Velikonoce pro lidi věřící a pro lidi nevěřící?
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali kananejskému 

svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvoboze-
ní židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce do-
staly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.

Pro věřící je slavení Velikonoc vždy oživení a prohloubení víry ve farním společenství. 
Slavení Velikonoc tvoří celek, jednu bohoslužbu. Proto je důležité zúčastnit se celé třídenní.

Pro nevěřící jsou Velikonoce příležitostí prožít společenství rodiny podle charakteru 
zaměření a kultury jednotlivých rodin. Pobyt na horách, návštěvy, tradiční zvyky v do-
mácím prostředí…“ Domnívám se, že Velikonoce jsou pro nás všechny velkou možností 
prožít více dní s těmi, které máme rádi.

Kterým dnem začínají Velikonoce?
Velikonoce jsou pro věřící vrchol celého liturgického roku. Příprava na ně začí-

ná popeleční středou a čtyřicetidenní postní dobou. Začínají už velikonočním triduem 
tzn. Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou – vigílií zmrtvýchvstání.

Nyní si probereme jednotlivé dny.
Jaké události připomíná Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční)?

Na Zelený čtvrtek je dopoledne mše sv. s biskupem Vojtěchem Cirklem v brněnské ka-
tedrále za účasti všech kněží diecéze a také lidí různých farností diecéze. Dopolední litur-
gie je svátkem kněží. Všichni kněží veřejně obnovují své kněžské závazky a připomínají si 
ustanovení svátosti kněžství. Biskup při bohoslužbě světí olej katechumenů, křižma a ne-
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mocných. Večer ve farním kostele se slaví památka večeře Páně. Při bohoslužbě je obřad mytí 
nohou dvanácti vybraných mužů. Při mši sv. téměř všichni přijímají pod obojí způsobou.

Na Velký pátek jediný den v roce se neslaví mše sv., ale památka umučení Páně. Má 
tři části: bohoslužba slova s pašijemi, uctívání kříže a svaté přijímání.

Na Bílou sobotu se slaví velikonoční vigilie – oslava Ježíšova vzkříšení. Je to nejdůležitější 
liturgie v celém roce. Má čtyři části: slavnost velikonoční svíce; bohoslužba slova s důležitými 
texty o Božím vedení Izraelského národa; křestní bohoslužba se křtem nových katechumenů 
a obnovou křestního vyznání a eucharistickou slavností s radostným zpěvem aleluja.

Co by křesťané v jednotlivých dnech měli dodržovat?
Být otevřeni poselství Velikonoc a s tím přichází i dostatečná síla přijímat i nároky ta-

kového života. Na Velký pátek je přísný půst, to všichni vědí. Postíme se od masa a od 
16. let do 60 je půst újmy (1 x za den dosyta, 2 x do polosyta), v pátek nejíme maso, ne-
máme-li jinou možnost, učiníme jiný kající nebo dobrý skutek. Texty mešních písní postní 
doby, duchovní četba, pobožnost křížové cesty nás vede k velké vděčnosti za dar vykoupe-
ní, proto se cvičíme v odříkání různým způsobem; je dobře začít maličkostmi.

Co připomíná Velikonoční pondělí?
Protože vejce obsahuje zárodek života, je vždy symbolem plodnosti, úrodnosti, vzkří-

šení a života. V naší zemi ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček různými 
způsoby. Tato vajíčka rozdávají děvčata klukům, kteří je chodí vymrskat.

Jak se oslavují Velikonoce v ostatních zemích?
U křesťanů stejným způsobem jako u nás. Lidové zvyky se liší podle jednotlivých zemí.

Jak budou slouženy mše svaté?
Na Zelený čtvrtek v 18:00 hodin; Velký pátek v 18:00 hodin; Velikonoční vigilie ve 20:00 

hodin; Slavnost zmrtvýchvstání Páně v 8:00 a 9:30 hodin; Pondělí velikonoční v 8:00 hodin

Děkuji za rozhovor.
Lenka Plechatá

Informační centrum a Klub kultury

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKA

Dne 18. 3. 2011 by se dožil 80 let

MUDr. Miroslav Martykán,
odborný lékař pro choroby vnitřní a ředitel polikliniky 
ve Velké Bíteši.
Kdo jste ho znali a měli rádi, prosíme vzpomeňte s námi.

Děkuje rodina.
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BRATR PAŘÍZEK EDUARD
FUNKCIONÁŘ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V dubnu letošního roku uplyne 50 let od úmrtí bíteš-
ského občana, hasičského funkcionáře a bývalého staros-
ty sboru bratra Eduarda Pařízka. Bratr Eduard Pařízek se 
narodil 11. 2. l898 ve Velké Bíteši jako nemanželský syn 
Marie Pařízkové, později provdané Mazánkové.  Vyučil se 
řezníkem a tímto řemeslem se živil po celý život.

Po skončení první světové války, když se vrátil z Itálie, 
se brzy oženil s Marií Hladkou, (narozenou 21. 7. 1895) 
rovněž rodačkou z Bíteše. Z manželství se jim narodily 
tři dcery a to Marie, narozená 1920; Zdenka, narozená 
1922 a Božena, narozená 1928.

Eduard Pařízek byl jednak dlouholetým členem čsl. 
sociální demokracie (v podstatě až do sloučení soc. de-
mokracie s KSČ, pak ze strany vystoupil), ale především 
byl člen Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Bíteši od 
roku 1929 až do roku 196l, kdy vážně onemocněl a krátce na to zemřel.

V letech 1936 - 1938 byl zástupce velitele hydroforu CPO (civilní protiletecké ochra-
ny), a v průběhu II. světové války byl přidělen k hasičské službě města jako člen stro-
jů a služby.

Od roku 1949 – 1953 zastával funkci starosty ČHS, od roku 1951- 1954 byl před-
sedou dobrovolných hasičů a v letech 1954 - 1960 náhradník výboru.

V roce 1962 obdržel Eduard Pařízek čestné uznání in memoriam při výročí 90ti le-
tého výročí založení MJ ČSPO.

Bratr Eduard Pařízek zemřel 4 .4. l961. Pohřební průvod byl vypravený z jeho byd-
liště z Malé Strany, Za potokem 43. Pochovaný byl za doprovodu hasičského sboru dne 
14. 4. l961, ve Velké Bíteši na starém hřbitově.

Kdo pro druhé žil, v paměti druhých bude žít dál.
Vlasta Voráčová

vnučka

SPORT

TURNAJ VE FLORBALE
Dne 12. 3. 2011 ve sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš proběhl další ročník tra-

dičného žákovského turnaje ve florbale. Celkem se jej zúčastnilo pět týmů a to Jindři-
chov, Velká Bíteš, Zastávka, Ivančice a Oslavany. Systém hraní: každý s každým, 4 + gol-
man a čas hraní 2x10 minut čistého času.
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Turnaj zahájil zápas Zastáv-
ky s  Oslavany, 9:1. Následným 
zápasem byl zápas Velké Bíteše 
s  Ivančicemi. Po první polovině 
se strany točily se skóre 3:3, kte-
ré odráželo vyrovnanost týmů. Ke 
konci však Bíteš vyhrála 5:3. Dal-
ším zajímavým zápasem byl zápas 
domácích proti Zastávce. Ta pře-
vyšovala Bíteš technicky a  Bíteš 
Zastávku fyzicky. Nakonec Bíteš, 
vyhrála 3:4, ale je nutno říct, že 
s ohromným štěstím.

Po celý turnaj se hrálo přá-
telsky, hráči přiznávali fauly 

a omlouvali se za ně. Během turnaje k žádnému zranění nedošlo, „pouze“ ke dvěma zlo-
meným florbalovým holím.

Na pátém místě se umístil tým Oslavan, který byl nejmladší v celém turnaji.
O příčku lépe se umístila Zastávka, které je velice dobře technicky vybavena.
Nad Zastávkou se usadily Ivančice, které svou energickou a velmi rychlou hrou za-

skočiy většinu týmů. Domácí tým skončil na 2. místě, které si vybojoval díky velké vý-
drži a nemalému odhodlání.

Nejlepším týmem se stal zprvu nenápadný a pouze pětičlenný tým Jindřichov. Nikdo 
je neznal a ani nevěděl, co od nich má očekávat, ale po prvním vyhraném zápase bylo 
všem jasné, že to bude nejtěžší soupeř. Nikdo je nedokázal porazit, a proto se Jindřichov 
zaslouženě stal vítězem celého turnaje.

První tři vítězové si odnesli pohár a každý hráč malou pozornost.
Na konec mohu jen říci: mnoho štěstí všem hráčům florbalu a našim zvlášť. Podě-

kování patří trenérům i rozhodčím. redakčně zkráceno

Petr Klíma
za organizační tým

PODĚKOVÁNÍ
Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš děkuje touto cestou Radě města Velká Bí-

teš za poskytnutí finančního příspěvku na provoz v roce 2011.
Pro naši organizaci tento příspěvek je podstatný zvláště proto, že v této době nezná-

me, jak bude sport podporován ze strany státu.
Bez podpory města bychom nemohli udržet provoz sportovní haly, ani pořádat tur-

naje, soutěže a akademie v takovém rozsahu, jaký organizujeme.
Je to i zviditelnění města Velká Bíteš.
Proto ještě jednou – DĚKUJEME!

Výkonný výbor TJ Spartak

V zápalu hry. Foto: Jiří Vlček
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OSTATNÍ

ŽELEZNÁ SOBOTA
Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš bude provádět tradiční sběr veškerého starého 

železa v obci v sobotu 16. dubna 2011 od 8 do 12 hodin.

Připravte staré železo před dům k silnici. Vyčkejte hasičského sboru, který toto staré 
železo převezme od Vás občanů. Rozměrnější železo budeme nakládat jak ze sklepů, tak 
ze zahrad na požádání majitele. Při sběru starého železa získá náš sbor finanční prostřed-
ky na další činnost pro požární ochranu obce. Kdo má těžší železo, nahlásí to na SDH 
tel. 737522794, my ho naložíme a odvezeme.

Výbor SDH Velká Bíteš

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ

DUBEN 2011
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.

Neděle 10. dubna v 19. 30 hodin
THE DOORS – WHEN YOU‘RE 
STRANGE
Hudební dokument o vzestupech a pádech 
legendární kapely a jejím zpěvákovi Jimo-
vi Morrisonovi.
Premiéra 95 minut.
Vhodné od 12 let.
Vstupné 69 Kč.

Neděle 17. dubna v 18 hodin
LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍ-
HO POUTNÍKA
Kouzelný svět Narnie se vrací. Nejnověj-
ší velkolepé pokračování slavné ságy v čes-
kém znění.
Premiéra 112 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 74 Kč.

Neděle 24. dubna v 18 hodin
GULLIVEROVY CESTY
Obrovské dobrodružství v malém světě.
Dobrodružný příběh pro celou rodinu v čes-
kém znění.
Premiéra 90 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 74 Kč.

Program kina FLIP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip
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ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ VE VELKÉ BÍTEŠI

ODDĚLENÍ LÉKAŘ ORDINAČNÍ HODINY
Praktičtí lékaři: MUDr. Horek

tel.: 566 531 415
Po, Út, Čt, Pá:  7.00 – 12.00
St: 13.00 – 18.00

MUDr. Trnka
MUDr. Holotík

St, Čt, Pá:  7.00 – 12.00
Po  7.00 – 12.00 Út: 12.00 – 18.00

Dětští lékaři: MUDr. Ráboňová Po:  7.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 (poradna)
Út:  7.00 – 12.00
St:  7.00 – 9.00, 9.00 – 11.00 (prev. prohlídky), 
 11.00 – 13.00 (poradna)
Čt:  7.00 – 12.00
Pá:  7.00 – 12.00

MUDr. Petrášová Po: 7.30 – 12.00 13.00 – 14.30 (Os. Bítýška)
Čt: 7.30 – 12.30 (Os. Bítýška)
Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00 prevence
St: 7.30 – 10.00 10.00 – 13.30 prevence
Pá: 7.30 – 13.30

ORL MUDr. Floriánová Po: 15.00 – 17.30 (ordinace)
 17.30 – 19.00 objednaní pacienti
St: 10.00 – 13.30 (ordinace)

Kožní MUDr. Procházková Út:  7.30 – 12.30 (ordinace)
 12.30 – 13.30 (venerologie)

MUDr. Havlík Čt:  7.30 – 12.30 (ordinace)
 12.30 – 13.30 (venerologie)

Ortopedie MUDr. Janík Po:  9.00 – 14.00 objednaní pacienti
Čt: 15.00 – 17.00 (objednaní pacienti),
 15.45 – 16.15 ultrazvuk kojenci a děti)

Interní + DIA am-
bulance

MUDr. Tichánková St:  8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
Pá:  8.00 – 11.30 12.00 – 13.00

Neurologie
- privátní ambulance

MUDr. Štefek
Hrnčířská ulice 128

Út: 13.00 – 19.00
St:  7.00 – 9.00
Čt:  7.00 – 13.00
Pá: 14.00 - 16.00
Možnost objednání EEG a  EMG vyšetření na tel. čísle 
566 531 212; 603 574 046

Privátní gynekologie MUDr. Sládková
Gynekologické vyšet-
ření lépe na objednání 
566 532 411

Po:  7.30 – 14.00
Út:  7.30 – 13.00
St: 12.00 – 18.00
Čt:  7.30 – 13.30
Pá:  7.30 – 13.30

Fyzioterapie Jana Belejová Po, Čt:  7.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út, St:  7.00 – 14.00
Pá:  7.00 – 12.00

RTG Jaroslava Vyplašilová Po: 7.00 – 11.30 12.00 - 16.45
Út, St, Pá: 7.00 – 12.45
Čt: 8.00 – 12.30
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Zubní lékaři: MUDr. Jelínková Vladi-
míra 566 533 092

Po, Út:  7.30 – 12.00 13.00 – 15.00
St: 12.00 – 17.00
Čt, Pá:  7.30 – 12.30

MUDr. Zreika Marwan
566 533 129

Po: 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 14.00
St: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.00 (zubní rovnání)
Čt: 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Pá: 7.30 – 12.00

MUDr. Řezáčová Po, St: 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
Út, Čt, Pá: 7.00 – 12.00

MUDr. Ouředníčková
566 531 645

Po – Čt: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Pá: 7.00 – 12.00

Oční ambulance: MUDr. Petr Strnad Po: 15.30 – 19.30
Út: 15.30 – 19.30

MUDr.Vrba, CSc. Čt:   7.30 - 11.30, 12.00 – 15.30

Oční optika Otto Němec
Hrnčířská ulice 127
566 531 566
www.optika-nemec.cz

Optika Visuel
Masarykovo nám. 98

Po: 8.00 – 12.00, 13.00 - 20.00
Út, St, Čt, Pá: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.30

Po- Pá: 10.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 hodin
Oční lékař – Út: 16.00 – 20.00 (dle domluvy)

Logopedie
(ord. ORL)

Mgr. Batelková Út, Čt: 13.30 – 18.00

Chirurgie MUDr. Šilhavý
603 792 523

Út: 7.00 – 14.00
Pá: 7.00 – 12.00

Psychiatrie MUDr. Dočekalová Čt: 8.00 – 13.00

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR tel.: 
566 531 011

St: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
po dobu nemoci: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30

Všeobecná zdravotní pojišťovna Út: 8.00 – 12.00, 12.30 – 14.00

Biochemická laboratoř Po – Pá: 7.00 – 15.30
Odběry krve: 7.00 – 8.30

Lékárna U tří sloupů, Masarykovo nám. tel.: 566 531 
416

Po – Pá: 7.00 – 17.00
So: 8.00 – 10.30

Lékárna AURA, Tyršova tel.:566 531 707 Po – Čt: 7.30 – 17.00
Pá: 7.30 – 13.00

Pohotovost 566 532 411 So, Ne, Svátky 10.00 – 18.00

Poliklinika Velká Bíteš – ústředna 566 532 411

Rychlá zdravotní služba 155, 112
- red -
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