ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Říjen 2014
Slavnostní otevření zrekonstruovaného náměstí dne 6. září 2014

Foto: Tomáš Škoda

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
končící volební období je mimo jiné okamžikem rekapitulace uplynulých čtyř let. V nich jsem se vždy
snažil s nejlepším vědomím společně se členy rady
města o rozvoj našeho města a to nejen v té materiální rovině, ale rovněž i v té společenské. Tolerance
se nám však často nedostávalo od velmi malé části
zastupitelů města a jejich příznivců, kteří své demagogické komentáře a velmi často i nepravdivé informace, týkající se členů současného vedení radnice
šířili prostřednictvím sociálních sítí a svých politických internetových stránek.
Naše činnost a realizované projekty byly směřovány
vždy do těch oblastí, ve kterých byly přínosem a využitelné v okamžiku svého dokončení.
Z dokončených stavebních projektů, ať ve městě či jeho místních částech je samozřejmě
nejvýznamnější rekonstrukce Masarykova náměstí. Tato stavba symbolicky nastavila novou a přívětivou tvář všem obyvatelům a návštěvníkům našeho města. Ukázala, že jsme
jako Bítešáci ochotni se shodnout na tak zásadních změnách, jako byla celková změna koncepce náměstí a přečkat i etapu stavebních prací, které zasáhly do života každého z nás. I na
další realizované stavby, jako například nové prostory mateřské školy v Lánicích, zateplení
a půdní vestavbu SOŠ Jana Tiraye, opravu Nové Čtvrti a Vlkovské, opravu kostela,
nová okna a výtahy v městských bytových domech, rekonstrukci střech bytových domů na
Návrší, čekali občané města dlouhá léta.
Nadcházejícími komunálními volbami příprava rozvoje města nebyla zásadně ovlivněna.
Pro další období je nutné pokračovat v dokončení rozpracovaných zásadních akcí, jako
jsou například příprava parcel pro RD v lokalitě Babinec a pod základní školou, dále pak
rekonstrukce ulice Na Valech, kruhová křižovatka Na Valech – Růžová, severní a jižní část
obchvatu města a dokončení rekonstrukce mateřské školy v Lánicích.
Uplynulé období mi ukázalo skutečnou tvář města a jeho obyvatel a realitu jejich vzájemných vztahů. Dnešní doba byla obdarována přemírou kritiky a kritiků. Výjimku nemáme ani v našem městě. Kritizuje se cokoliv. Nové náměstí, hluk ve městě, termíny
a program hodů, činnost úředníků úřadu, kroky a rozhodnutí vedení města a spousta dalších,
často nepochopitelně bezvýznamných věcí. Mojí snahou bylo zlepšení vztahů mezi lidmi
a městem a mezi sebou navzájem. Toto byla snad nejtěžší úloha, kterou jsem si předsevzal.
Je jasné, že jakýkoliv starosta bez pochopení a podpory občanů tuto úlohu nemůže zvládnout. Díky Vaší podpoře se však i v této oblasti života města a jeho občanů za minulé čtyři
roky posunulo mnoho věcí kupředu.
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Při své nadcházející volbě komunálních politiků důvěřujte svému selskému rozumu. Preferujte raději celé volební kandidátky, než jednotlivé kandidáty z různých stran. Je totiž
logické, že budoucí starosta bude potřebovat k prosazení svých představ a cílů většinovou
podporu svých zastupitelů a také Vás - voličů.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Každou sobotu od 15.00 na faře - děti zpívají v Minischole
Každou sobotu od 16.00 na faře - herní odpoledne pro děti
Od 29. září do 3. října 2014 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
VÝSTAVA - „ZA NITKOU NITKA, KE STEHU STEH“
Vystavovatelky: Jarmila Jersáková - vlněné šály a klobouky, Marta Ondarzová – kabelky,
Petra Pokorná - háčkované doplňky
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkami
Od 13. října do 24. října 2014 po – pá 8.00 – 17.00, so a ne 13.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – III. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizují: manželé Petra a František Šínovi z Lesního Hlubokého
Od 27. října do 7. listopadu 2014 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ – „každý ves, jiná pes“
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 27. října v 17 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkami
Sobota dne 4. října 2014 ve 13.30 hodin
Putování do Košíkova
Sraz u kostela ve Velké Bíteši. Po cestě na děti čeká spousta her a překvapení. Předpokládaný
návrat do Bíteše v 18.00. S sebou si vezměte pláštěnku a dobrou náladu.
Organizuje: Kolpingova rodina
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Neděle dne 5. října 2014 ve 14.30 hodin
Svěcení nové kaple sv. Františka u Přibyslavic
Sochu sv. Františka vytvořil Lubomír Lacina, kapli posvětí P. Bohumil Poláček.
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
Neděle dne 5. října 2014 v 17.00 hodin
Bítešská akademie: Beseda s kandidáty do zastupitelstva za KDU-ČSL
Zeptejte se, na co chcete a co vás zajímá o životě ve Velké Bíteši.
Na Základní umělecké škole, Hrnčířská 117
Organizuje: Bítešská akademie
Úterý dne 7. října 2014 v 19.00 hodin
KONCERT BHP - KVARTETO MĚSTA BRNA
Ve složení Lubomír Čermák – 1. housle, Pavel Kyncl – 2. housle, Bohuslav Fišer – viola,
Martin Švajda – violoncello. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Středa dne 8. října 2014 v 17.00 hodin
VÝSTAVA – „TAKOVÁ PODIVNÁ HLAVA“
Výstava bude zahájena vernisáží, kde vystoupí žáci Základní školy, Sadová.
Kreative café, Lánice 57, Velká Bíteš
Organizují: Žáci Základní školy Sadová, Velká Bíteš
Čtvrtek dne 9. října 2014 od 8.00 do 9.00 a od 13.00 do 16.00 hodin
CENTRUM POHODY - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Prohlídka prostor při ochutnávce teplého nápoje. Vyzkoušíte si zdarma působení Solné jeskyně, odpočnete si na recepci a zažijete duševní klid a pohodu, která vám usnadní váš život.
Nutná předchozí rezervace na tel.: 774 373 053.
Masarykovo náměstí 88, II. patro. Více na www.amira-angels.cz
Organizuje: Centrum pohody Amira Angels při o.s. Zlatý kašmír
Každý čtvrtek počínaje 9. října 2014 od 9.00 do 10.00 hodin
CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Čtvrtek dne 9. října 2014 od 16.00 hodin
JAK USPĚT U PRACOVNÍHO POHOVORU
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček ve spolupráci s Centrem zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Neděle dne 12. října 2014 ve 14.30 hodin
DRAKIÁDA U CHOBŮTEK
Již osmý ročník zápolení velkých i malých, kupovaných i ručně vyráběných draků. Drakiáda se koná na louce za Chobůtkami (v sousedství propojovací cesty k První brněnské strojírně). Chybět nebudou ani ukázky hasičské techniky, kterou připravili bítešští dobrovolní
hasiči.
Organizuje: Kolpingova rodina
Úterý dne 14. října 2014 od 9.00 do 11.00, pátek 17. října 16.00 do 18.00 hodin
SEMINÁŘ HUBNUTÍ
Zahájení 9 ti měsíčního cyklu hubnutí, kde se postupně zbavíte všeho, co vám překáží mít
zaslouženou postavu! Ukázky vaření, ochutnávky, hosté, psychická podpora, mentální
příprava, fyzický pohyb – i procházky, duševní klid, radost ze života, relaxace v solné
jeskyni. Více na www.amira-angels.cz, Masarykovo náměstí 88, II. patro.
Nutná rezervace, tel.: 774 373 053.
Organizuje: Centrum pohody Amira Angels při o.s. Zlatý kašmír
Středa dne 15. října 2014 od 13.00 do 14.00 - pro dívky od 10 do 13 let, od 14.00 do 15.00
pro dívky od 14 do 16 let
DÍVČÍ KLUB
Zahájení Dívčího klubu pro dívky v Centru pohody, dle ročního období budeme vytvářet
užitečné a okrasné upomínkové předměty, naučíme se postupně starat se o tělo a zdraví. Při
každé návštěvě nás čeká odpočinek v solné jeskyni. Zábava, pohoda i konzultace s maminkami. Prosím o dřívější příchod, abychom začali přesně.
Masarykovo náměstí 88, II. patro. Více na www.amira-angels.cz
Organizuje: Centrum pohody Amira Angels při o.s. Zlatý kašmír ve spolupráci se studiem
Oriflame
Středa dne 15. října 2014 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek dne 16. října 2014 od 9.00 do 11.00 hodin
POHODOVÉ SETKÁVÁNÍ - Setkávání s osobami s mentálním či kombinovaným postižením spolu s doprovodem
Masarykovo náměstí 88, II. patro, Velká Bíteš
Více na www.amira-angels.cz (pro vozíčkáře možnost každý čtvrtek od 23. 10. v Náměšti
nad Oslavou, Kavárna Pohodička 14.30 – 16.30h)
Organizuje: Centrum pohody Amira Angels při o.s. Zlatý kašmír
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Čtvrtek dne 16. října 2014 od 13.00 do 17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - Studio Oriflame
Novinky, líčení, výživa - ukázkové vážení na Tanitě, podzimní výprodej doplňků atd.
Více info ve Studiu, Velká Bíteš, Masarykovo nám.88 - 2. patro
email: info@studiovbitesi.cz tel.: 607 909 462 www.studiovbitesi.cz,
otevírací doba: po, čt: 14.00- 17.30 hodin
Organizuje: Studio Oriflame, Marcela Machalová
Čtvrtek dne 16. října 2014 ve 14.30 hodin
BESEDA O STRAVOVÁNÍ DIABETIKŮ A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš
Pátek dne 17. října 2014 v 16.00 hodin
VÝROBA ŠPERKŮ Z FIMO HMOTY
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Vstupné 20 Kč + cena za spotřebovaný materiál
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Úterý dne 21. října 2014 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Lánice
Organizuje: Mateřská škola Lánice
Úterý dne 21. října 2014 v 15.30 hodin
DRAKIÁDA
Na poli mezi 1. a 2. mlýnem. Odchod ze školky je v 15.00 hodin
Velká draková soutěž, diplomy pro nej…, dárek, sladkost a čaj pro všechny děti, opékání
špekáčků přinesených z domova.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Úterý dne 21. října 2014 v 17.00 hodin
CESTOVATELSKÁ BESEDA – HAVAJSKÉ OSTROVY NEVŠEDNÍM POHLEDEM
Přednášející: Petr Nazarov
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna ve spolupráci s Městským muzeem ve Velké Bíteši
Středa dne 22. října 2014 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Středa dne 22. října 2014 v 18.00 hodin
„KŠANDA“ – KOMEDIE ZNÁMÉHO KOMIKA JAROSLAVA SYPALA
Komedii ze současnosti, nabitou humorem, hrají herci pražských divadel, např. Martin
Maxa, Rostislav Kuba, Miroslav Šimůnek, Milan Pitkin, Miluše Bitnerová, Petr Jančařík,
Michaela Kuklová, Tereza Šefrnová a Jaroslav Sypal.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek dne 23. října 2014 v 15.30 hodin
KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM – Podzim na poli
V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček a Městská knihovna ve Velké Bíteši
Sobota dne 25. října 2014 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE „VZHŮRU K PRAMENŮM“ – K PRAMENU BÍLÉHO POTOKA
A NA SVATOU HORU
Výlet k pramenu spojíme již tradičně s výstupem na Svatou horu a přidáme k tomu návštěvu letiště. Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek dne 30. října 2014 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE
Zelená třída
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Pátek dne 31. října 2014 od 18.00 do 20.00 hodin
DÁMSKÁ JÍZDA
Odhoďte starosti a přijďte se pobavit. V solné jeskyni nabereme sílu a na recepci probereme
dnešní svět, při teplém čajíčku a zdravém mlsání. Nutná rezervace, tel.: 774 373 053.
Centrum pohody, Masarykovo náměstí 88, II. patro. Více na www.amira-angels.cz
Organizuje: Centrum pohody Amira Angels při o.s. Zlatý kašmír

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI LISTOPADU:
Úterý dne 4. listopadu 2014 v 18.00 hodin (původní termín 29. října)
ŽÍT ZDRAVĚ… ALE JAK? Přednáška MUDr., N.D. Jaromíra Bertlíka
Obsahem přednášky jsou informace o zdraví, lidském těle, podmínky bezchybné funkce
lidského těla a nepříznivé zdravotní vlivy současnosti a možnosti jejich nápravy.
Předprodej vstupenek (á 30 Kč) bude zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
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Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s nezávislými distributory
kanadské společnosti Akuna
Úterý dne 11. listopadu 2014 v 19.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA
K poslechu i tanci bude hrát cimbálová muzika Púčik.
Předprodej vstupenek bude zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš. V ceně vstupenky svatomartinská husa a ochutnávka Svatomartinského vína z vinných sklepů Valtice.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek dne 20. listopadu 2014 v 17.00 hodin
VZPOMÍNKY NA WALDEMARA MATUŠKU
V zábavném pořadu vystoupí Vladimír Walda Nerušil, Květa Fialová a Bohuš Matuš. Také
zazní známé zpěvákovy písně. Předprodej vstupenek bude zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 19. listopadu 2014 od 8.00 do 16.00 hodin
Středa dne 3. prosince 2014 od 8.00 do 16.00 hodin
Středa dne 10. prosince 2014 od 8.00 do 16.00 hodin

ZPRÁVY Z RADNICE
REKONSTRUKCE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ DOKONČENA
V sobotu 6. září 2014 bylo za účasti pozvaných hostů a připraveného programu
slavnostně otevřeno zrekonstruované Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši. Co rekonstrukce náměstí obnáší, jak byla náročná a co přinesla Vám chceme v následujících
řádcích sdělit.
Celková rekonstrukce Masarykova náměstí byla rozdělena na dvě části, na dva projekty
– severní a jižní. Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Regionálního
operačního programu Jihovýchod, ale každý v rámci jiného druhu podpory.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Rekonstrukce severní části náměstí s názvem „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ byla realizována v rámci prioritní osy „Dostupnost dopravy“.
To znamená, že dotace směřovala na úpravu náměstí spojenou s přemístěním zastávek autobusů a s veřejnou dopravou přímo související s dalšími aktivitami.
Rekonstrukce jižní části náměstí s názvem „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“
byla realizována v rámci prioritní osy „Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel“. Tím je
myšleno zvýšení komfortu pro turisty, návštěvníky a obyvatele města, aby se cítili v centru
města příjemně a rádi se sem vraceli.
Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš (severní část náměstí)
Zhotovitelem stavby byla společnost IMOS Brno. Stavební práce v roce 2013 probíhaly
od srpna do listopadu, kdy byly z důvodu klimatických podmínek přerušeny. Po zimním
období se práce znovu naplno rozeběhly 10. března 2014. Tímto dnem nastala ještě jedna
významná změna na náměstí. Tou bylo dočasné přemístění autobusových zastávek z Masarykova náměstí do ulice Za Potokem. Důvodem tohoto přemístění bylo především zajištění
bezpečnosti cestujících. Bez dočasného přemístění zastávek autobusů by bylo velice složité
zajistit bezpečnost cestujících a přitom rychle realizovat stavbu. V této souvislosti bychom
chtěli poděkovat všem cestujícím a dopravcům za trpělivost a toleranci náhradního řešení,
které se protáhlo až do konce července.
Hned na začátku realizace stavby nám výkopové práce na komunikacích připravily nepříjemné překvapení v podobě málo únosného podloží v úrovni základové spáry. Základová spára je jakési dno výkopu, které však musí splňovat předepsané parametry únosnosti,
aby pak vlastní konstrukce zpevněných ploch byla stabilní a únosná. Následně byla provedena série měření únosnosti podloží při různých hloubkách výkopů a různých způsobech
zpevnění podloží. Výsledkem bylo stanovení konkrétních způsobů sanace podloží v jednotlivých ucelených úsecích, při vynaložení minimálních nákladů. Tato měření a následně
vlastní realizace prací byly časově a finančně velmi náročné. Samozřejmě, že v době zpracování projektové dokumentace byly prováděny vrty, při kterých byla odebírána zemina
z podloží a tato zkoumána z hlediska únosnosti. Na základě výsledků rozborů zeminy pak
byla navržena sanace podloží. Bohužel skutečnost byla v lokálních místech horší, než jsme
zjistili pomocí vrtů, a proto bylo nutno provádět sanace daleko rozsáhlejší.
Zelený trávník ve středové ploše nahradila odseková, kamenná dlažba, čímž nám vytvořila úplně novou plochu pro pěší. Říkáme jí promenáda, protože se zde lidé mohou skutečně
volně procházet, zastavovat se, posedět si, setkávat se a odpočinout na pohodlných lavičkách. Dlážděná plocha je tvořena z nepravidelných kamenů, tzv. odseků, pěti barev (žlutá,
růžová, světlemodrá, tmavěmodrá a černá) skládaných do lichoběžníkových obrazců. Promenáda však primárně slouží jako srdce přestupního terminálu pro cestující, kteří zde mohou bezpečně a přitom volně přestupovat z jednoho spoje na druhý, z jednoho dopravního
prostředku na druhý nebo nerušeně čekat na svůj autobusový spoj.
Při vlastním provádění dláždění komunikací, chodníků a promenády bylo dbáno
na technologickou kázeň zhotovitele. Bylo kontrolováno použití správného kamene,
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tloušťka spár, lože dlážděných ploch, způsob kladení kostek a výsledný motiv na povrchu.
Při realizaci stavby probíhal archeologický výzkum, jehož úkolem bylo sledovat případné
nálezy cenné z hlediska historie města. Protože je Masarykovo náměstí lokalitou s předpokládaným výskytem archeologických nálezů, byla tato záležitost obzvláště sledována.
Do chodníků, především na horní straně náměstí a spodní straně promenády, bylo umístěno 20 nových sloupů veřejného osvětlení.
Ke dvěma stávajícím kašnám přibyly dva nové vodní prvky. Jedním z nich je prameník
nebo taky pítko, ze kterého je možné se napít nebo se třeba jen tak osvěžit v teplém počasí.
Druhým, větším vodním prvkem jsou vodní výtrysky. Tento prvek si oblíbily především
děti. Jedná se o devět napěněných sloupců vody, uspořádaných do šachovnice, které tryskají ve skupinách po třech v programu s nahodilou frekvencí. Sloupec vody je až jeden
metr vysoký a ve večerních hodinách je prosvětlen proměnlivým barevným světlem. Vodní
výtrysky jsou zapuštěny do plochy promenády. Kolem každého vodního sloupce je kovový
rošt, po kterém se dá chodit a na který voda padá a tak se vrací zpět do cirkulačního systému. Voda je čištěna a přes čerpadla hnána znovu do devíti trysek, které tím, že jsou umístěny pod hladinou vody, vytváří napěněný sloupec vody.
V současné době jsou na náměstí vysazeny „náhradní“ stromy (lípy), které ještě nemají předepsaný obvod kmene. Vysazovat vzrostlé stromy v létě, v době vysokých teplot,
zahradníci nedoporučují, proto bylo zvoleno toto prozatímní řešení. Stromy předepsaných
parametrů budou vysazeny v říjnu, a tak bude větší šance, že neuschnou a dobře se ujmou.
Na svých místech je osazen i městský mobiliář. Především se jedná o lavičky, odpadkové
koše, přístřešky pro cestující, stojany na kola, plakátovací plochy a další.
Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih (jižní část náměstí)
Zhotovitelem této stavby byla společnost ATIKA-LYSÝ. Dne 22. 4. 2014 byly zahájeny
stavební práce na rekonstrukci jižní strany Masarykova náměstí.
Protože tato stavba navazovala na rekonstrukci severní strany Masarykova náměstí,
bylo nutno, aby zhotovitelé rekonstrukce severní a jižní části náměstí spolupracovali. Město
Velká Bíteš činnosti obou zhotovitelů v tomto smyslu muselo koordinovat, neboť především
inženýrské sítě na sebe navazovaly. Mimo jiné byla řešena otázka hranice severu a jihu: kam
až jednotlivé stavby sahají a které činnosti provádí jeden či druhý zhotovitel.
Plno otázek, které jsme řešili na jihu náměstí, jsme již předtím řešili i na severu náměstí.
V tom byla situace jednodušší, protože jsme již byli na problémy připraveni a většinou jsme
věděli, jak je řešit. Především to byla otázka únosnosti podloží zpevněných ploch, podobně
jako na severu. Při vlastní realizaci se ukázalo, že některá místa podloží vykazují menší
únosnost než se předpokládalo na začátku projektu, a proto muselo být podloží zpevněno
více, než předpokládala realizační projektová dokumentace.
Chodníky z mozaiky (drobné žulové kostky) byly rozšířeny, parkovací místa byla
protažena západně do místa po bývalých zastávkách autobusů. Změnil se způsob parkování. Středové dvouřadé šikmé stání nahradilo stání kolmé. Jedna řada šikmého stání
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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u silnice se nahradila podélným stáním u chodníku. U chodníku se sice dříve stálo,
ale bylo to zakázáno značkou. Chodec má k dispozici chráněný průchod přes velkou
parkovací plochu, která je tím rozdělena na tři části. Řidiči si musí nově zvykat na to,
že z náměstí úplně zmizelo vodorovné dopravní značení. Chodcům se zase přechody
pro chodce nahradily místy pro přecházení. Veškeré vodorovné značení je provedeno
pomocí kamene.
Další nezanedbatelnou věcí, kterou jsme řešili, bylo sladění mobiliáře na jihu s mobiliářem na
severu náměstí. Cílem bylo, aby vzhled mobiliáře, tedy laviček, odpadkových košů, informačních panelů, stojanů na kola, veřejného osvětlení a dalších byl co nejvíce podobný nebo nejlépe
stejný. Málokdo totiž rozlišuje, že se jedná o dva různé projekty a dva samostatné zhotovitele.
Většina chápe Masarykovo náměstí jako celek, který by měl navenek působit jako jeden ucelený
prostor s jednotným výrazem. Osazeno bylo 15 nových světel veřejného osvětlení.
Stavební práce dotýkající se bezprostředně okolních nemovitostí byly průběžně konzultovány a odsouhlaseny vlastníky jednotlivých nemovitostí tak, aby byly práce provedeny
vždy na základě vzájemné dohody.
Při výkopových pracích jsme narazili na starý dřevěný vodovod, který pravděpodobně
přiváděl vodu samospádem na náměstí do kašen. Vedle vodovodu byly nalezeny zbytky
dřevěných trámů sloužící jako zpevnění prašné cesty. Všechny tyto, ale i další nálezy byly
monitorovány a zdokumentovány v rámci archeologického výzkumu, který na stavbě podle
zákona probíhal.
Stavební práce jak na severu, tak i na jihu náměstí probíhaly pod dohledem pracovníků
města, technického dozoru objednatele, autorského dozoru a orgánu památkové péče,
který dohlížel na realizaci stavby z pohledu památkové péče.
Masarykovo náměstí
Na Masarykově náměstí je umístěno 25 laviček, 28 odpadkových košů, 35 světel veřejného osvětlení, 4 přístřešky pro cestující, 5 stojanů na kola, 34 dešťových vpustí, 237 m
dešťových liniových žlabů. V říjnu bude vysazeno celkem 23 nových stromů.
Je na místě touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste museli snášet nekomfortní podmínky na náměstí, ať už jako chodci, motoristé, zákazníci nebo podnikatelé. Situace nebyla
mnohdy jednoduchá. Stav chodníků nebo komunikací nebyl někdy takový, jaký jsme si
sami představovali. Počasí, technické překážky i lidský faktor nám občas stál v cestě. Vše
se nakonec zvládlo a dílo se podařilo. Na závěr zbývá popřát našemu centrálnímu náměstí,
aby nám dlouho sloužilo ke spokojenosti a bylo zdravým srdcem města.
Pavel Bednář

ZMĚNY V DOPRAVĚ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
Rekonstrukcí Masarykova náměstí došlo i ke změně organizace dopravy. Na některé
změny si řidiči zvykli rychle a respektují je. Jsou však změny, které řidiči nerespektují
a stojí, kde se nemá, nebo nedají přednost, komu by ji dát měli.
12
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Na základě vyhodnocení dvouměsíčního dopravního provozu na náměstí a především
chování řidičů jsme přistoupili k doplnění a změně dopravního značení. K východní kašně
při výjezdu z horní strany náměstí, od ulice Hrnčířská jsme přidali značku STOP a na
vjezdu do náměstí od Brna jsme osadili značku HLAVNÍ SILNICE. Tímto je jednoznačně
stanoveno, že řidič jedoucí po středové (průjezdné) komunikaci v obou směrech má přednost, protože je na hlavní silnici. Řidiči vyjíždějící z parkoviště u Kovomatu žádnou značku
nepotřebují, neboť celé plocha parkoviště na jižní straně náměstí je brána jako „místo ležící mimo silnici“. To znamená, že řidič vyjíždějící z tohoto parkoviště musí dát přednost
vozidlům jedoucím po středové komunikaci vždy. Je to obdobné, jako když vyjíždím např.
z lesní cesty na silnici, taky žádnou značku nepotřebuji a vím, že musím dát přednost.
V prostoru výjezdu z horní strany náměstí od ulice Hrnčířská jsme osadili značky zákazu
stání a zastavení. Opakovaně se stávalo, že autobusy nemohly projet, protože jim překážela
zaparkovaná auta nezodpovědných řidičů.
V prostoru před poštou je vyvýšená plocha sloužící chodcům a auta na ní mají vjezd
zakázán dopravní značkou. Vjet na ní může jen v případě zásobování. Pokud na ní někdo
parkuje, porušuje tím zákon a hrozí mu pokuta.
Řidiči si ještě stále nezvykli na novou značku parkoviště s textem K + R (Kiss and Ride).
Tímto způsobem jsou označena čtyři parkovací místa. Řidič zde může zastavit pouze za
účelem vyložení osob, které přesedají na autobus a potom musí hned odjet. Nemůže zde
zůstat stát.
V říjnu bychom ještě chtěli osadit dopravní značky vyhrazující čtyři parkovací místa na
horní straně náměstí pro zákazníky a zásobování přilehlých provozoven na dobu max. 15
minut.
Pavel Bednář

BÍTEŠ NABÍDNE NOVÉ STAVEBNÍ POZEMKY
Jednou z největších bolestí Velké Bíteše je nedostatečná nabídka stavebních míst pro rodinné domy. A je o to větší, že se nám z tohoto důvodu začínají mladé rodiny stěhovat do
okolních obcí, které jsou schopné jim za přijatelnou cenu nabídnout zasíťovaný stavební
pozemek. Město tak přichází nejen o tyto mladé lidi, ale i jejich děti.
Proto jednou ze snah vedení města je i zajištění dostatečné nabídky stavebních pozemků,
aby nám nejen neodcházeli mladí obyvatelé, ale naopak se do Bíteše další lidé stěhovali.
Nejzásadnějším projektem je odkup a zasíťování lokality Babinec a zasíťování přilehlé
lokality pod ZŠ a za bývalou elektroopravnou. V uplynulých dvou letech se po složitých jednáních podařilo dojednat s majiteli pozemků za elektroopravnou způsob vedení inženýrských sítí včetně komunikací. Bude tedy možné zpřístupnit jmenované lokality pro novou
bytovou výstavbu.
V současnosti probíhá podepisování smluv schválených zastupitelstvem města s majiteli dotčených pozemků tak, aby se mohlo rozeběhnout územní řízení na inženýrské sítě.
Následně mohou být tyto sítě po jednotlivých etapách realizovány při současném prodeji
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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stavebních parcel (předpoklad je začátek roku 2015). V konečné podobě zde vznikne až 75
stavebních míst, která by měla pokrýt na několik let poptávku po stavebních pozemcích.
Tomáš Kučera, místostarosta

MATEŘSKÁ ŠKOLA V LÁNICÍCH SE DÁLE ROZŠÍŘÍ
V uplynulých čtyřech letech došlo k výrazné proměně mateřského školství ve Velké Bíteši. Zpočátku jsme zvažovali různé varianty pro rozšíření kapacit včetně využití některých
tříd v budovách ZŠ nebo postavení tzv. kontejnerové školky. Zásadním bodem bylo rozhodnutí o využití celé budovy v Lánicích pro rozšíření kapacity mateřských školek. Hlavním důvodem byl dlouhodobý nedostatek míst pro umístnění všech tříletých dětí do MŠ
a špatný technický stav budovy školky na náměstí, která bude zanedlouho vyžadovat rozsáhlou rekonstrukci.
V první fázi jsme vybudovali dvě třídy v přízemí. Díky tomu narostla kapacita MŠ
Masarykovo náměstí o 48 dětí na celkových 116 od školního roku 2012/13. Na zprovoznění
školky navázala výstavba přechodu se zpomalovacím semaforem (dotace kraje 250 000 Kč).
Nyní vedle školky dokončujeme přírodní zahradu, na kterou je určena dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 3 650 000 Kč. Dalším krokem bylo vybudování nových
odborných učeben na SOŠ Jana Tiraye, kam byla v září převedena veškerá výuka z Lánic. Nyní bude následovat vybudování dalších dvou tříd mateřské školy v prvním patře
a zateplení celé budovy. Na zateplení jsme již obdrželi příslib dotace. Podali jsme také žádost
o dotaci na vybudování tříd v nově otevřeném programu MŠMT „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky “.
A jak budeme pokračovat? Již proběhla veřejná zakázka na výběr dodavatele zateplení
a vnitřních stavebních úprav. V rámci zadávacího řízení byla vybrána jako nejvhodnější nabídka
firmy Kros stav a.s., která realizovala stavební úpravy na SOŠ. Práce by měly započít v říjnu tak,
aby byly hotovy před dokončením zahrady, kde je plánováno dokončení na listopad 2014.
Co chystáme do budoucna v MŠ Lánice? Jako velice potřebné vidíme možnost propojení areálu MŠ s ulicí Pod Spravedlností, aby děti nemusely při vycházkách přecházet přes
frekventovanou silnici. Proto jednáme o vybudování lávky přes potok a navazující pěšiny
na ulici Pod Spravedlností. Pro potřeby zahrady chceme využít i pozemek města za potokem. V sousedství školky by mohlo vzniknout veřejně přístupné hřiště jak pro potřeby
školky, tak pro veřejnost.
Tomáš Kučera, místostarosta

OZNÁMENÍ o konání voleb do zastupitelstva města
o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Velká Bíteš podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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1. Volby do zastupitelstva města Velká Bíteš se uskuteční:
v pátek dne 10. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
av sobotu dne 11. 10. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č.: 1
je volební místnost: KLUB KULTURY, Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5, pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: Hybešova, Karlov, Kpt.Jaroše, Lípová Malá Strana, Návrší, Strmá, U Kapličky, Za Potokem, Karlov, Kozí, Kpt.Jaroše, Masarykovo náměstí, Pod
Hradbami, Růžová, Za Loukami, Zmola, a v místní části Pánov
ve volebním okrsku č.: 2
je volební místnost: SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239, pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: Chobůtky, Jihlavská, Lánice, Na Výsluní, Pod Spravedlností, Rajhradská, Tyršova, U Stadionu (430, 574), Za Uličkami, Zahradní
ve volebním okrsku č.: 3
je volební místnost: Přísálí kulturního domu Velká Bíteš, Vlkovská 482, pro voliče hlášené
k trvalému pobytu v ulicích: Družstevní, Nová Čtvrť, U Stadionu (431, 432, 474, 475, 548,
573), Vlkovská (108, 211, 212, 217, 218, 384, 410, 413, 429, 433, 590)
ve volebním okrsku č.: 4
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Velká Bíteš, Tišnovská 115, pro voliče hlášené
k trvalému pobytu v ulicích: K Mlýnům, Hrnčířská, Kostelní, Na Valech, Náměstí Osvobození, Peroutkova, Pod Babincem, Sadová, Tišnovská, Za Školou, U Stadionu (238, 275, 276,
277, 278, 280, 281, 283, 284, 294, 377, 378, 379, 386, 600), Vlkovská (381, 382, 383, 385)
ve volebním okrsku č.: 5
je volební místnost: OBECNÍ DŮM KOŠÍKOV, pro voliče hlášené k trvalému pobytu
v místních částech: Košíkov, Ludvíkov
ve volebním okrsku č.: 6
je volební místnost: KULTURNÍ DŮM JINDŘICHOV, Jindřichov 11, pro voliče hlášené
k trvalému pobytu v místních částech: Jindřichov, Jestřábí
ve volebním okrsku č.: 7
je volební místnost: OBECNÍ DŮM HOLUBÍ ZHOŘ, Holubí Zhoř 38, pro voliče hlášené
k trvalému pobytu v místní části: Holubí Zhoř
ve volebním okrsku č.: 8
je volební místnost: KULTURNÍ DŮM BŘEZKA, Březka 7, pro voliče hlášené k trvalému
pobytu v místní části: Březka
ve volebním okrsku č.: 9
je volební místnost: KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV, pro voliče hlášené k trvalému pobytu
v místních částech: Bezděkov, Jáchymov
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
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území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková
komise hlasování neumožní.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
7. Za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování
jsou závazné pro všechny přítomné.
Milan Vlček, starosta města Velká Bíteš

ŠKOLY
ŘÍJEN V MATEŘSKÉM CENTRU BÍTEŠÁČEK
Na říjen jsme si pro Vás připravili od každého trochu, něco pro děti, něco pro maminky,
něco zábavného a něco poučného. Doufáme, že si každý z naší nabídky vybere. Kromě
pravidelných úterních setkání se můžete těšit i na novinku. Tou je CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM, na které Vás touto cestou srdečně zveme. Cvičení je určeno pro děti od jednoho roku.
Bude se konat každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin. Přijďte se podívat na první ukázkovou hodinu zdarma, a to ve čtvrtek 9. října 2014 od 9.00 hodin do našeho nového centra
v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Cena cvičení je 35 Kč/hod. a platí se pololetně. V případě
zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu mcbitesacek@seznam.cz či facebooku nebo
osobně každé úterý od 9.00 do 11.00 hodin v našem centru.
Protože je návrat maminek po mateřské dovolené do pracovního procesu velmi těžký,
pozvali jsme k nám na 9. října od 16.00 hodin Evu Sedmíkovou, konzultantku Centra zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko se sídlem ve Velkém Meziříčí, aby
pro Vás uspořádala seminář na téma „JAK USPĚT U PRACOVNÍHO POHOVORU“. Paní
Sedmíková si pro Vás připravila řadu rad a tipů, jak zlepšit sebeprezentaci. Probere s Vámi
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nejčastější otázky u pohovoru, pokusí se Vám poradit jak napsat motivační dopis atd. Věříme, že pro Vás bude tento seminář v mnoha ohledech přínosný.
Pro velký zájem opakujeme VÝROBU ŠPERKŮ Z FIMO HMOTY, a to v pátek dne
17. října 2014 od 16.00 v našem novém centru v kulturním domě. Vstupné činí 20 Kč +
cena za spotřebovaný materiál. Přijďte vyrobit sobě či svým blízkým malý dáreček z této
měkké modelíně či moduritu podobné hmoty, která je velmi tvárná, a tudíž se z ní dají vyrobit různé dekorace jako šperky, knoflíky, postavičky, zkrátka cokoli Vás napadne. Hotový
výrobek se zapeče a krásný barevný a hlavně ručně zhotovený šperk je na světě.
Ve čtvrtek 23. října v 15.30 hodin se společně opět sejdeme v Městské knihovně ve Velké
Bíteši v rámci projektu KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM, abychom si prostřednictvím pohádek, básniček a říkanek přiblížili podzimní radovánky.
Petra Pařilová, Mateřské centrum Bítešáček

OD ZÁŘÍ V NOVÉM
V pondělí 15. září jsme slavnostně
otevřeli nové prostory Mateřského centra Bítešáček v Kulturním domě ve Velké
Bíteši. Naše pozvání k tomuto pro nás
významnému dni přijali starosta Ing.
Milan Vlček, který se zároveň i chopil
přestřižení pásky, dále místostarosta
Ing. Tomáš Kučera, ředitel Klubu kultury Tomáš Jelínek, ředitel Střední odborné školy Jana Tiraye Josef Chytka,
Foto: Archiv MC
Marie Machová, Ludmila Fatěnová Nové prostory.
a řada maminek s dětmi, které chodí do
mateřského centra. Všichni měli možnost zhlédnout vystoupení gymnastky
Michaely Dolíhalové a v nových prostorech mateřského centra pak vyslechnout
i pásmo lidových písní, které zpívaly děti
za doprovodu klavíru.
Věříme, že se nové prostory budou
všem líbit, že zde budou děti spokojené
a že se sem spolu se svými maminkami
Foto: Archiv MC
budou rády vracet, neboť jsme naše nové Hudební vystoupení dětí.
centrum u příležitosti otevření vybavili spoustou nových hraček.
Ráda bych poděkovala všem, kteří nám pomáhají a bez nichž by mateřské centrum nemohlo fungovat, jmenovitě Kolpingově rodině - Ladislavu Koubkovi a Lídě Fatěnové, městu
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Velká Bíteš – starostovi Milanu Vlčkovi a místostarostovi Tomášovi Kučerovi, řediteli Klubu
kultury Tomášovi Jelínkovi, Pavlu Gaizurovi – řediteli Technických služeb, který nám poskytl
naše první prostory, Marii Machové za trpělivost, kterou s námi v recepci u solné jeskyně měla
a samozřejmě všem maminkách (ale i tatínkům, babičkám) a dětem za to, že k nám chodí do
mateřského centra a účastní se našich akcí, které pořádáme. Můžete se opět těšit na tvořivé
večery, odpoledne v knihovně, Svatomartinský průvod světýlek, Mikulášskou besídku, …
Jana Střechová, Mateřské centrum Bítešáček

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ
Prázdninový čas utekl jako voda a škola nás zavolala zpět. Prvního září 2014 poprvé
překročilo školní práh i sedmdesát šest prvňáčků. Netrpělivě je vyhlížely nejen jejich třídní
učitelky – I. Nováková, J. Schwarzbachová a M. Videnská. Jejich první okamžiky ve škole
přišli sledovat také nejstarší žáci naší školy - deváťáci, kteří si již před prázdninami připravovali uvítací program a poslední srpnový týden jej ve škole poctivě nacvičovali. S jejich
zábavnými scénkami byl vstup do „velké“ školy jistě o něco snazší. Deváťáci se s prvňáčky
neviděli naposledy, naopak, vzájemná spolupráce prvních a devátých tříd bude probíhat po
celý školní rok.
Pro žáky prvního stupně navštěvující školní družinu byly přes prázdniny připraveny
nově zrekonstruované učebny.
Na ty, kteří navštěvují druhý stupeň školy, čekal po prázdninách zrekonstruovaný a nově
vybavený školní bufet. I jeho sortiment se obměnil. Děti si nyní mohou pochutnávat na čerstvě připravených bagetách či vybírat z opravdu pestré nabídky sladkého i slaného pečiva.
Takže maminky, které nestihnou připravit svačinu, se nemusí bát, o žáky druhého stupně
je dobře postaráno.
Hned druhý zářijový týden se konaly stmelovací kurzy žáků šestých tříd. Letos proběhly
v nově opravených prostorách školní družiny. Dětem se celý den věnovaly jejich třídní učitelky Pavla Švihálková a Zdeňka Simonová a také školní preventistka Markéta Velebová
a výchovná poradkyně Marie Vlčková. Věřme, že zajímavý a inspirativní program přispěje k utužení
žákovských kolektivů.
V měsíci září proběhne několik
celoškolních akcí. Koncem září či
začátkem října vybrané školní prostory zaplní návštěvníci, které běžně
ve škole neuvidíte – oslavíme Den
zvířat a žáci budou moci přinést své
domácí mazlíčky a ostatním o nich
Vítání prvňáčků.
Foto: Pavel Holánek
popovídat.
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27. září připadá na sobotu. Tento den u školy odstartuje další ročník Svatováclavského
pochodu. Jeho hlavním organizátorem je učitel Pavel Holánek a s ním spolupracuje řada
ochotných pomocníků nejen z řad vyučujících. Pro ty, kteří chtějí poznat trochu blížeji nejbližší okolí Velké Bíteše, budou připraveny tři různě dlouhé okruhy s naučnými zastávkami
a jistě se nezapomene ani na závěrečné opékání špekáčků.
Jak vidíte, do nového školního roku jsme se vrhli s elánem a nadšením. Ať nám, žákům
i učitelům, vydrží co nejdéle!
Eva Čermáková

LESNÍ OLYMPIÁDA
V rámci projektu
vyhlášeného fondem
Vysočiny „Učení venku
nás baví“ proběhla dne
11. 9. 2014 v naší škole
Lesní olympiáda. Pro
děti byly připraveny
disciplíny s lesní a sportovní tematikou - např.
poznávání hub nebo druhů stromů a rostlin, zaFoto: Archiv školy
ječí slalom či lezení na strom (žebřík). Na akci Děti na stupních vítězů.
se podíleli také dobrovolníci - volunteers GE Money Bank z Prahy, kteří přivezli dětem
drobné odměny a sladkosti. Nejlepší olympionici získali medaile a ceny. Po vyhlášení vítězů
jsme poseděli u ohně a opekli si špekáčky. Počasí nám přálo - pršet začalo až po ukončení
akce .
Alena Kalinová, ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116

PORADENSKÉ DNY PRO VEŘEJNOST

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116

Pondělí 6. 10., 3. 11., 8. 12., 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5.
8.00 - 16.00 hodin
Poradenství se týká logopedie, somatopedie, etopedie, poruch učení a chování:
- co dělat, když dítě NEMLUVÍ, ŠPATNĚ VYSLOVUJE
- ALTERNATIVNÍ (náhradní) zdroj KOMUNIKACE
- jak rozvinout GRAFOMOTORIKU a oblasti důležité pro ŠKOLNÍ DOCHÁZKU
- co potřebují DĚTI S AUTISMEM
Vzhledem ke zvýšenému zájmu ze strany rodičů je vhodné domluvit si termín konzultace.
Pedagogové ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
tel. 566 789 552
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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KULTURA
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ 2014
V termínu od 9. 7. 2014 do 24. 9. 2014 se uskutečnilo sedm zajímavých přednášek
v rámci akce „Letní škola seniorů“, kterou organizoval Klub kultury Velké Bíteše ve spolupráci
s Krajem Vysočina. Bohatost a různorodost této „školy“, nejen pro seniory, zaručovaly např.
přednášky na téma: „Životospráva pro mozek a paměť“, „Základy životní rovnováhy“, nebo
v poslední době velmi aktuální „Bezpečí pro seniory“. O kvalitě a oblíbenosti této akce mě
přesvědčily nejen pozitivní ohlasy, ale i vysoká účast na těchto přednáškách. Podle posledních informací z oddělení sociální správy Kraje Vysočina jsme získali přední místo v počtu
účastníků a naše organizační zajištění bylo jedno z nejlepších mezi deseti vybranými městy.
Tímto bych rád poděkoval nejen všem návštěvníkům za nebývalý zájem, ale i jejím lektorům a spoluorganizátorům z Kraje Vysočina, kteří se podíleli na tomto seriálu přednášek.

Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury

BÍTEŠ MÁ NEJLEPŠÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
V KRAJI VYSOČINA
Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci s VLP, a.s., která je vydavatelem regionální sítě Deníku a portálu www.denik.cz a agenturou CzechTourism vyhlásila
vítěze 6. ročníku soutěže popularity turistických informačních center (TIC) s názvem „Informační centrum 2014“. V tomto ročníku zvítězilo v Kraji Vysočina TIC Velká Bíteš, které
spadá do referátu Klubu kultury Velké Bíteše. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval
všem účastníkům a především spokojeným návštěvníkům našeho TIC, kteří nás v této prestižní soutěži podpořili. I nadále se budeme snažit nabízet kvalitní služby, jak pro turisty, tak
i pro občany našeho města.
Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury

VÝLETNÍ AKCE na DOLNÍm MLÝNě DNE 7. září 2014
Počasí nám přálo a tak již v půl deváté přicházeli první nedočkaví návštěvníci.
Děvčata nám pomohla vyvěsit mlynářský řád z roku 1814 (v prosinci budeme slavit
dvousté výročí jeho prvního vydání) a pan učitel Pavel Holánek nainstaloval promítací plátno, na kterém běžel krásný pořad o mlýnech, který s dětmi nastudovala paní
20
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učitelka Horká ze ZŠ asi před
třemi lety. Díky její laskavosti
a vstřícnosti Silvie Smutné,
která nám pořad natočený na
CD zapůjčila, jsme jej mohli
při zahájení shlédnout. Návštěvníci, jejichž počet za celý
den odhadujeme na několik
set, se shromáždili u dílniček
a nedočkavě si zkoušeli mletí
na slovanském mlýnku a vysévání mouky, které předváděl
Foto: Pavel Holánek
PhDr. Radim Urbánek, ředi- Drátkování.
tel Vysokomýtského muzea a největší odborník v republice na vodní mlýny. Když se
mouka umlela, těsto vymísilo a nakynulo, čekalo v chlebové ošatce na vsazení do pece
(drobný nedostatek, který jsme nestihli, tedy postavit chlebovou pec). Zato jsme se
naučili u paní Hrdinové mladší z Předního mlýna plést chlebové ošatky. Tyto dvě dílničky s mlynářskou tématikou doplnil vyprávěním s písničkami krajánek, který dříve
nosil zprávy od mlýna ke mlýnu, pomohl s prací a večer již chasa netrpělivě očekávala
vyprávění cestovatele.
Také dráteníci chodili od stavení ke stavení, od mlýna ke mlýnu, stejně tak i sekerníci
a další řemeslníci, potřební k zabezpečení bezchybného chodu mlýna. Lidový umělec
Lubomír Fuchs reprezentoval obojí, děti si vyzkoušeli jednoduché drátenické techniky,
k vidění a ke koupi potom byly i výrobky ze dřeva.
Také zvířata na mlýně nemohla chybět. Na tom našem Dolním chovala rodina mlynáře
kravičky, slepice, králíky, prasátka a nemohl chybět ani koník. Ten byl pro děti připraven
odpoledne a zdařilý den jsme zakončili s country kapelou, když poslední návštěvníci odcházeli se smrákáním.
Díky silné mediální podpoře Klubu kultury města Velké Bíteše a krásnému počasí se
bítešané sešli opravdu v hojném počtu a účinkující byli nadšeni jejich zájmem o dílničky.
Proto jsme se rozhodli akci příští rok zopakovat.
O své vzpomínky na život na mlýnech v první polovině dvacátého století se s námi podělila paní Kédová, rozená Hlousková, nejstarší žijící bítešská mlynářka. Její vitalitu jsme
ji mohli jen závidět. Pro zájemce bude po zpracování k dispozici video (5 hodin videozáznamu). Zvláštní poděkování za pomoc při přípravě akce patří Liboru Pohlovi, Daně Procházkové a kuchaři Emilu Hudcovi děkujeme za pomoc při realizaci. Zájemci o spolupráci
na dalším dění na mlýnech jsou vítání v neomezeném počtu, hlásit se můžete na tel. č. 776
850 277. Poděkování také patří Kraji Vysočina za finanční podporu.
Na sv. Václava nás čeká Svatováclavský pochod po mlýnech, kdy Dolní mlýn je od prvního
ročníku jednou ze zastávek tohoto pochodu, děti letos opět čeká svezení na koních a malý kvíz.
Na sobotu 25. října máme připraveno pro děti malé „dýňobraní“ spojené s dlabáním
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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dýní a následnou výrobou strašidel, po setmění bude děti čekat strašidelná stezka odvahy.
Pomáhat by nám měli bítešští Bobrosvišti.
Na sobotu 8. listopadu je potom připraveno pro zájemce povídání s ředitelem bítešského
muzea Bc. Ivo Křížem ještě jednou o první městské knize, prvním opevnění města po vyhlášení Bíteše městem v roce 1408 a dalších zajímavostech Bíteše. Připraveno bude malé
překvapení pro účastníky a zejména pro majitele mlýna. Také si povíme o prvním mlynářském řádu, jehož dvousté výročí vydání připadá na prosinec.
Milada Vaňková

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
Ani nevím, jestli v programu folklorního festivalu zazněla také píseň Prší prší…, ale byla
by ze všech nejaktuálnější. Pořadatelé měli „mokrou variantu“ pro všechny případy připravenou. „Všechny případy“ opravdu nastaly, a tak se operativně přesunul festival pod střechu kulturního domu. Lépe řečeno, byl přesunut díky pořadatelům, zaměstnancům Klubu
kultury i Kulturního domu a také zvukovému mistru Aloisu Špačkovi. Vše se podařilo
zvládnout. Pro diváky byly přichystány židle, pro účinkující zázemí. S ním to bylo trochu
složitější. Do přísálí se tak tak vydají dva až tři dětské soubory (a udržet je, natěšené na
vystupování, pohromadě – to by vám mohly paní učitelky vyprávět!). Počítalo se, že – jako
vždy o Bítešském jarmarku, kdy vystupuje asi 150 účinkujících – poslouží dalším souborům
jako šatna klubovní místnost na galerii. Ta zůstala, bohužel, pro soubory uzavřená, jelikož
jsou zde nové prostory pro Mateřské centrum Bítešáček. Naštěstí alespoň hostující soubory,
které vystupovaly později, měly šatny sjednané v základní škole.
O tom všem diváci nevěděli. Seděli v suchu a sledovali celkem sedmnáct vystoupení souborů domácích, přespolních a letos dokonce i zahraničních.
Tím „zahraničním“ byl soubor Vargovčan z družebního slovenského města Hanušovce
nad Topľou. (Možná si připomenete dřívější vystupování souboru Oblik. Tohle jsou jeho

Z pásma „Rozkázali na vojnu“.
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nástupci.) Přijeli již den předtím a byli srdečně přivítáni na radnici představiteli města
i členy Bítešanu.
Seznámit vás se všemi soubory a jejich vystoupeními by nebylo na prostoru Zpravodaje
možné, i když by si to všichni zasloužili. Využila jsem proto bezprostředních dojmů diváků
i účinkujících, některé mi sdělili přímo, jiné jsem tak trochu drze odposlechla.
O Stárcích z Ostrovačic: „Ty děcka jsou jako pampelišky na louce..“ O starších:“Podívej,
jak vytáčijou polku! Ti ani nebudou muset do tanečních.“
O Poškolácích: „Podívej se na ně, oni si to sami na tom jevišti užívají. Hele, ty dva kluky…!“
O Bítešanu 15 jsem slyšela chválu, jak vhodně a nenásilně využili vzpomínky na první světovou válku, o jejímž výročí se mluvilo i v úvodu festivalu. Ve stylizovaných vojenských uniformách
předvedli chlapci i dívky v příběhu pásma „Rozkázali na vojnu“ také vojenské, rekrutské písně.
Horácký Medřičan vystupoval v Bíteši poprvé. Není divu. Vznikl teprve před několika měsíci díky iniciativě Ivy a Aleše Horkých (ze sdružení Srdce Horácka), kteří soubor vedou. Jak
uvedla mimo jiné paní Horká ve Velkomeziříčsku, jehož je redaktorkou, vzorem jim byla
právě Velká Bíteš se svým Bítešanem. Pochvala se hezky poslouchá a Bítešan si ji zaslouží.
Soubor Lučina Brno přijel do Bíteše mimo jiné se zajímavým pásmem Čarování,
banování, dívčí vábení. Krátce po skončení festivalu obdržela paní Silva Smutná jejich reakci na festival:“ Jménem folklorního souboru Lučina bych chtěla ještě jednou poděkovat
za možnost zúčastnit se vašeho festivalu. Byla to nejlépe organizovaná akce, jakou jsme kdy
navštívili. Držíme pěsti do příštích ročníků a budeme se těšit na další spolupráci.“
O souboruVargovčan: „ Dívej na tu houslistku. To je primáška…“ „A jak dává nenápadně ostatním znamení, jak mají hrát!“ „No Slováci! To byla smršť! Div nezbořili jeviště!“
„Z nich ta energie přímo sršela. A neměla se kam dostat, tak se obrátila na nás. Dostali jsme
zkrátka nabito.“
O souboru Bítešan – dospělí a houslové muzice: „Nojo, to už jsou jako profíci.“ „Ta živá
muzika, to žádným magneťákem nenahradiš.“
Na závěr se sešli vedoucí všech souborů na jevišti, společně zazpívali „hymnu“ souboru,
Skleničku toufarovu, každý dostal jako poděkování červenou růži, Vargovčané trochu víc,
to že byli zdaleka.
Zdaleka byli i krajané z Nového Zélandu, kteří vyslovili velké poděkování za krásný
zážitek: „Úžasné! Mockrát děkujeme za pozvání, velice se nám to líbilo. Budu mít doma
o čem vyprávět.“
Svou neucelenou zprávu ukončím názvem slovenského vystoupení:
Kým žiješ, tancuj a špivaj! Překladu jistě není třeba.
Zora Krupičková

STOPOU KARLA MAYE
O to, aby se mohli návštěvníci výstavy vydat stopou Karla Maye, se zasloužili pracovníci
Klubu kultury, kteří o ní jednali s autory celý rok. Konečně se vše podařilo vzájemně sladit,
takže se mohli 8. září ve výstavní síni Klubu kultury hosté vernisáže touto stopou vydat.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Díky malíři a ilustrátoru Mirku
Pospíšilovi a mayologovi Dr. Janu
Kotenovi stopa vedla nejen ke dvěma
statečným hrdinům Vinnetouovi
a Old Shatterhandovi, jejichž postavy
v životní velikosti shlížely z čestného
místa v čele výstavního sálu, ale také
k vlastnostem, kterých jsou oba hrdinové nositeli.
Zastavím se u programu vernisáže.
Z vernisáže.
Foto: Silvie Kotačková
Kvarteto Tišnovského komorního
orchestru (TIKO) začalo Kánonem Johanna Pachelbella, uklidňující barokní romantikou.
Další skladba logicky dokreslovala atmosféru výstavy – ústřední melodie z filmu o Vinnetouovi. V provedení smyčcového kvarteta docela ojedinělý zážitek, a to díky dirigentu Tišnovského komorního orchestru Vítu Marečkovi, který ji pro smyčce upravil. Kvarteto překvapilo i třetí skladbou. Troufám si říci, že málokdo z přítomných věděl, že se Karel May
věnoval i hudbě. Otto Hasoň zapátral na internetu a díky jeho rozpisu pro kvarteto mohla
zaznít Mayova skladba Ave Maria.
Potom se ke slovu dostali pánové Pospíšil a Koten. Miroslav předal brzy slovo kolegovi
s tím, že hovoří veřejně nerad,(za něj mluví obrazy), proto se slova ujal Dr. Jan Koten.
Ve svém emotivním proslovu zdůraznil hodnoty, které dnes tak trochu ustupují do pozadí: nezištnost, přátelství, čest, statečnost. Citoval i slova Karla Maye, napsaná v roce 1909,
jejichž obsah je platný i v současnosti. Na závěr položil k Pospíšilovu portrétu Karla Maye,
umístěnému v čele mezi oběma hrdiny, růži. Projevil tím svou i Pospíšilovu úctu k člověku,
jehož dílo se stalo již po mnoho let nedílnou součástí jejich života.
Ve druhé části hudebního programu vystoupili zpěváci Jiří Helan a kytarista a zpěvák
Aleš Bojanovský. Jejich písničky pohladily na duši a tu poslední, Ptačí nářečí Suchého
a Šlitra, si notovali i hosté.
Zájem Dr. Jana Kotena o Karla Maye probudily nejprve filmy s Vinnetouem a pak
se pustil do čtení Mayových knih. Jeho zájem o tuto tématiku se stále prohluboval.
Již mu nestačilo pouhé čtení, chtěl vědět víc. A kdo opravdu něco chce, ten to dokáže. Dr. Koten nám dal nahlédnout do dokumentů a fotografií, svědčících např. o tom,
jak se vydával po stopách filmařů, hledal a objevoval místa i pozůstatky natáčení
v Chorvatsku. Setkává se s dalšími mayology i v zahraničí, zasvěceně přednáší o Karlu
Mayovi a jeho díle,vyhledává méně známé Mayovy texty a překládá je do češtiny. O tom
všem podala výstava svědectví ve fotografiích a dokumentech. A což teprve poklady ve
vitrínách! Jeho chlouba, repliky stříbrné ručnice a medvědobijky, určitě přilákají oči
malých i velkých diváků nejdříve.
Mirka Pospíšila zaujaly jako chlapce nejen Mayovy příběhy samé, ale zamiloval se do
ilustrací Zdeňka Buriana. Dokonce se mu podařilo setkat se s ním a po tomto velkém zážitku stále intenzivněji pracoval na svých ilustracích. Při běžném pohledu na jeho pero24
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kresby si ani člověk neuvědomí, s jakým fortelem i jemností současně dokáže tvořit drobné
a dokonalé scény jen perem a tuší. Mám dojem, že si je ani nepředkresluje tužkou.
Když jsem s ním po programu hovořila (a nešetřila chválou), přistoupil k němu asi desetiletý
chlapec s tužkovou kresbou na papíru. Nakreslil Mirkovi portrét indiána. Malíř si určitě tento dárek schová. Možná, po létech, se za ním mladík zastaví, tak jako Mirek za Zdeňkem Burianem.
Je to krásné, když, jak se říká, zůstane v každém muži kus kluka, který si plní své sny
z dětství a navíc, když je ochoten seznámit nás s jejich realizací. Nevzpomínám si,
že by se něco takového říkalo o nás, ženách. Zůstává v nás také kousek holky z dávných let,
měly jsme také nějaká velká holčičí přání? Na to nedovedu odpovědět. Obdivuhodné ale je,
když ženy dokáží ty své dospělé „kluky“ tolerovat a nesrážejí jim v dětství narostlá křidélka.
Takže už Vám oběma, pánové, jen přeji další úspěchy v tvořivé i objevné práci. Věřím, že
nás s ní zase někdy seznámíte.
Zora Krupičková

VZPOMÍNKA NA ANTONÍNA KONEČNÉHO
V úvodním proslovu při zahájení folklorního festivalu
vzpomněli členové Muzejního spolku Silva Smutná a Josef
Hájek na Antonína Konečného. Díky jim za to.
Uvědomila jsem si, že lidem mladším šedesáti let jeho
jméno nic neříká. Vždyť se narodil v roce 1909 ve Vídni
a zemřel před čtyřiceti léty v září 1974. Vystudoval ve Vídni
České soukromé reálné gymnázium. Právnická studia na
univerzitě musel po dvou letech ukončit pro hmotné potíže
rodiny, která se přestěhovala zpět do Velké Bíteše.
Antonín Konečný pracoval na úřadech několika moravských měst, od roku 1949 na finančním referátu nově
založeného Okresního národního výboru ve Velké Bíteši.
Od roku 1951 pak nepřetržitě až do odchodu do důchodu byl účetním, později vedoucím
mzdové účtárny v nově vzniklé První brněnské strojírně Velká Bíteš.
Rtuťovitý muž menšího vzrůstu a kuřák partyzánek měl jednu velkou lásku - hudbu.
Především operní. Tento nesmírně inteligentní a sečtělý člověk dokázal hodiny sedět doma
u klavíru a přehrávat si partitury oper. Díky své zálibě mohl v Bíteši založit a vést pěvecký
sbor, který účinkoval při bohoslužbách a církevních slavnostech. Byl hluboce věřící člověk
a to bylo tehdy lidem veřejně činným ke škodě. Pan Konečný byl však pro bítešskou kulturní veřejnost nepostradatelný.
Léta jezdil do brněnské opery s okruhem příznivců hudby. Sedět vedle něj ale nebylo
vždy největším štěstím. Tiše si dirigoval a upozorňoval sousedy na chyby, kterých se hudebníci právě dopustili. Dokázal vytknout chybu přímo i dirigentovi. Do závodního klubu
(dnes klub kultury) byl na jednu z pořádaných besed s umělci pozván sám šéfdirigent brněnské opery, pan Jílek. Host odpovídal na otázky, hovořil o své práci a vtom se přihlásil
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pan Konečný. Protože jsme ho už znali, čekali jsme, co přijde za otázku. Nebyla to otázka,
ale výtka: „Pane Jílku, včera v předehře k druhému jednání vám tam na začátku uklouzlo
několik taktů…“ Strnuli jsme. Ale dirigent se potěšeně usmál a konstatoval, že má pan Konečný pravdu a že si bude muset dávat větší pozor, když jsou v publiku takoví znalci.
Vedl celou řadu vlastivědných a turistických zájezdů, kde dokonale využíval svůj široký
kulturní a historický přehled. Tak dokonale, že občas uváděl průvodce a kastelány do rozpaků, neboť věděl více než oni. Vzpomínám na to, jak se kochal neznalostí jednoho z průvodců: „Vy nevíte, proč se od určitého času začaly dělat rohlíky zahnuté místo rovných?!“
Od té doby jsme si to pamatovali i my, účastníci zájezdů.
Pan Konečný byl i dirigentem komorního orchestru a v roce 1958, v době oslav výročí
550 let Bíteše městem, se mu podařil v malé Velké Bíteši husarský kousek. Nacvičil s bítešskými ochotníky a zpěváky zpěvohru Poupě z pivovarské zahrádky. /Její děj měl vztah k Bíteši. Odtud pivovarský sládek, inovátor vaření piva, pocházel./ Byly to desítky účinkujících,
živý orchestr, spousta zkoušek. Všichni si tenkrát dokázali najít čas, aby dotáhli představení
k dokonalosti, což se podařilo. Škoda, že se zachovalo jen několik černobílých fotografií.
Videokamery nebyly jaksi poruce.
Je ještě spousta historek o tomto drobném nervním člověku, který mnohým připomínal
svým vzhledem a gesty Louise de Funése. Ve své době velmi prospěl bítešské kultuře, kterou
dovedl oprostit od politiky. V bítešském Almanachu je nazýván „spiritus agens“ kulturního
dění své doby. Opravdu jím byl.
Zora Krupičková

Hody 2014 jsou za námi
Vážení spoluobčané, dnes už víme, že i za nepříznivého počasí jdou udělat pěkné hody.
My osobně jsme si hodový program velmi užili vzhledem k našim malým dětem a věřím,
že i celá hodová chasa včetně vrchního stárka, vrchní stárky a všech učinkujících.
Letošní hody se konaly na novém, pěkném náměstí a se značně větším počtem účinkujících
a všichni jsme byli odměněni hojným počtem návštěvníků, jak místních, tak i přespolních.
Unikátní bylo i rychtářské spřežení, tažené čtyřmi krásnými koňmi, skupina zbrojnošů, hojný
počet cikánů, zkrátka velmi početný hodový průvod, který se určitě každému líbil.
Při hodovém programu pod májí jsme určitě nejenom my uvítali nápad vrchního stárka
Jana Hotárka pozvat dvě hostující kolony z Vlkova a Přibyslavic. Program byl o to pestřejší.
Lví podíl na programu odvedl i famózní písař Láďa Koubek a jemu velký dík za to.
Rychtářský pár byl v průvodu a na pódiu skvěle doplněn konšelskými páry, kterým také
patří náš velký dík.
Skvělou práci odvedl také vrchní policajt Pepa Vlček, který i s malým počtem kolegů
policajtů uhlídal vše, co měl, včetně hodového práva. Neměl to letos vůbec jednoduché,
vzhledem k velkému počtu účinkujících cikánů.
Týden před hodovou nedělí chasa po mši položila věnec, jako úctu všem zemřelým rychtářům a rychtářkám. Byli jsme proto rádi, že pan farář uvítal nový nápad rychtářského páru
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na položení věnce v hodovou neděli k pomníku padlých, jako úctu obětem první a druhé
světové války. Mimochodem, v letošním roce máme sté výročí vzniku první světové války.
Závěrem bychom chtěli poděkovat panu starostovi Ing. Milanu Vlčkovi a celé radě města
Velké Bíteše za finanční podporu.
Dále děkujeme Klubu kultury Města Velké Bíteše Tomáši Jelínkovi, Silvii Kotačkové
a Janě Mézesové. Velký dík také patří Silvě Smutné, Marii Zdubové, manželům Hájkovým
a všem ostatním, kteří se neustále podílejí na udržení folklórních tradic v našem městě
Velké Bíteši a samozřejmě také Ing. Ottu Hasoňovi a Jiřímu Zachovi za velmi pěkné fotografie z letošních hodů.
Alena a Vít Spurní, letošní rychtářský pár

HODE BELE, HODE BODÓ
Většina Bítešáků zná hody jen jako týden veselí, s májí na náměstí, hodovými sklípky
a nedělním programem. Hody ale musí někdo připravit, objednat, zajistit, a hlavně všechno
udělat. Z „civilního sektoru“ jsou to zejména zaměstnanci Klubu kultury a Kulturního
domu, starosta města, pracovníci technických služeb atd. A pak jsou to samotní hodoví
aktéři – písař, rychtář s konšely, policajti, no a samozřejmě chasa.
Ta se více než dva měsíce schází a učí se tancovat besedy, před samotnými hody zve občany města a prodává tombolu, připravuje máji, kterou navíc hlídá kvůli možnému poškození či dokonce podřezání, zdobí pódium a další místa břízkami a dělá spoustu jiných věcí,
aby vytvořila co nejlepší hodové klima.
V neposlední řadě chasa v čele s hlavním stárkem zajišťuje hodové postavy: od cigánů
přes kata až po rychtáře. Není žádným tajemstvím, že je rok od roku těžší rychtáře sehnat
a je to podle nás jedním z důvodů, proč se ani do funkce hlavního stárka nikdo moc nehrne...
Když za námi na začátku července přišlo několik lidí z chasy s dotazem, jestli bychom na sebe
břímě prvního páru nevzali, byli jsme spíše proti. Přesto jsme přislíbili, že to zvážíme, pokud budeme mít v chase dostatečnou podporu. V následné volbě jsme získali více hlasů, než ostatní kandidáti dohromady, a po ujištění odstupujícího hlavního páru, že i oni za námi stojí a že se společně
s námi budou na přípravě hodů podílet, jsme tuto velkou výzvu a čest v jednom přijali.
Předsevzali jsme si, že k chase a hodům přivedeme co nejvíce nováčků a že se pokusíme
trošku přilákat potenciální rychtáře pro budoucí léta. Jak se to povedlo, ukáže čas.
Co ale bylo vidět už teď, byla spousta mladých, nadšených lidí, kteří navzdory nemocem,
nepřízni počasí a dalším nejrůznějším problémům letošní hody připravili, a jak pevně věříme, postarají se i o ty další, aby nám všem tuto krásnou tradici zachovali.
Chceme proto poděkovat především celé chase, která svou úlohu i v menším počtu členů
zvládla. Dík patří samozřejmě i jejich rodičům za jejich nemalou podporu, bez které by se to
neobešlo. Na závěr chceme poděkovat všem Bítešákům za jejich toleranci případných chyb
a nedostatků letošních hodů a také za to, že jich i přes deštivé počasí na hody tolik přišlo.
Děkujeme všem, bylo nám ctí a potěšením!
Honza Hotárek a Kačka Pelcová
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ZMĚNY HODŮM PROSPĚLY
Jako písaře mě hodové dění každoročně pohltí. Mám radost, když vidím, že se chasa i lidé
dobře baví a zažívají krásně strávené okamžiky. Letošní hody byly v mnohém jiné: konaly se
na opraveném náměstí, pódium se posunulo a město zasáhlo do uspořádání stánků.
Vzhledem ke špatnému počasí jsem se bál, že nepřijde moc lidí. O hodové sobotě jsme
museli zrušit tradiční klání Bíteš hledá borce, protože farní zahrada byla podmáčená.
O to víc jsem byl v neděli překvapený, když jsem z podia viděl množství lidí, kteří stáli nejen
bezprostředně před podiem, ale jejich řady souvisle pokračovaly přes silnici až na horní
náměstí. Odtud bylo díky schodům krásně vidět.
Je taky dobře, že na náměstí dostaly přednost stánky bítešských živnostníků a tradiční řemeslný sortiment. Po létech si člověk o hodech nepřipadal jako na vietnamském tržišti. Nepřízeň počasí taky přesunula šermířské klání z prostoru za starou poštou přímo na náměstí.
Kouzlem nechtěného jsme zjistili, že není důvod právě takovéto atrakce vytlačovat ven.
I přesto můžeme na hodech stále leccos vylepšovat. Byl bych rád, abychom v příštích
letech zase měli šest kolon bítešské chasy, jak se to dařilo dřív. A myslím, že mladí lidé by
uvítali i další hudební žánry - minifest, který se podařilo uspořádat v roce 2012, byl výborně zorganizovaný a je trošku škoda, že loni a letos v programu chyběl.
Je to ale i výzva pro všechny, kdo by se chtěli do hodového programu nově zapojit. Pořadatelé všech akcí si zaslouží velké poděkování a obdiv a budeme rádi, když se podaří získat
do jejich řad posily.
Ladislav Koubek, písař

HODOVÝ KYTAROVÝ PŮLKRUH
Stalo se dobrým zvykem, že hodovou sobotu mnohým zpříjemní koncert krásné hudby.
Do loňského roku jsme spoléhali na mohutný zvuk pěveckých sborů – ať už PSMU,
Jitra či Kantilény, letos padla volba na komornější obsazení. Pozvali jsme kytarové duo Siempre Nuevo (Matěj Freml a Patrik Vacík) se zpěvačkou Barborou Martínkovou Poláškovou.
A protože v jejich programu Guitara Cantante jsou převážně neduchovní skladby, přesunuli
jsme koncert z kostela do ZUŠ. Původně plánované nádvoří jsme ale „odpískali“ už v pátek –
i když nakonec v sobotní podvečer nepršelo, ani umělcům, ani publiku by se asi venku sedět
nechtělo. V pátek ovšem ještě nebyla v sále ZUŠ definitivní podlaha a v zrcadlech na stěnách se odrážely jen čerstvě položené OSB desky. Tak pan Réman pracoval o hodovém pátku
dlouho, dlouho do noci a v sobotu bylo všechno v pořádku.
Dalším problémem bylo účinkování zpěvačky v opeře Zdeňka Pololáníka Noc plná světla
v olomouckém divadle. Představení tam totiž končilo v 18.15 hodin a náš koncert začínal 18.30 hodin. Umělci tedy změnili pořadí skladeb programu tak, aby paní Martínková
mohla vystupovat až po přestávce. Nakonec vše klaplo.
Náš koncert zahájilo ovšem jiné, domácí kytarové duo – sestry Eva a Helena Macholánovy. Prokázaly, že na jejich kytarách se o prázdninách prach neusazoval a že i na začátku
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školního roku je jejich souhra dokonalá. Mladé, krásné a šikovné kytaristky vystřídali na podiu jen o něco
starší šikovní kytaristé. Přesvědčili
nás, že opravdu patří mezi špičku
kytarových duet – ať už hráli Preludium a fugu z Dobře naladěných kytar Castelnuova – Tedesca, španělské
tance E. Granadose, Tesařovu Suitu
Karussel nebo skladby J. Rodriga.
Po přestávce jsme na podiu přivítali
i Barboru Martínkovou se sametově
podmanivým mezzosopránem. JaFoto: Otto Hasoň
náčkovy Lidové balady a Dvořákovy Z koncertu.
Cikánské melodie jsme asi poprvé mohli slyšet s doprovodem kytarového dua. Transkripce
Matěje Fremla byly citlivé a zněly v podání tria krásně vyrovnaně. Na závěr jsme se opět
přesunuli do Španělska písněmi Manuella de Fally. Dlouhý potlesk nám ještě přinesl krásný
přídavek – Habaneru z Bizetovy Carmen. Mnozí z nás si ji broukali celou cestu domů.
Ještě, že jsme šli.
Otto Hasoň

NETOPÝŘÍ NOC V MUZEU
Letošní netopýří noc v bítešském muzeu se setkala s hojnou účastí návštěvníků,
které z velké části tradičně tvořily děti za doprovodu rodičů. Martin Maláč nás poutavě
provedl přednáškou, doplněnou obrázky netopýrů z celého světa. Nechyběla ani ukázka
živého netopýra velkého, se kterým se mohli
účastníci přednášky setkat doslova tváří
v tvář. Další část večera patřila vycházce
k rybníku „Hadr“ s pozorováním netopýrů
v terénu. Letošní ročník byl obohacen
o možnost vytvořit si svého netopýra v improvizované tvořivé dílničce.
Další odlišností od předcházejících setkání příznivců těchto létajících savců je skutečnost, že se jedná o první akci z projektu
Příroda Bítešska. Tento projekt se zaměřuje
na realizaci aktivit environmentálního vzdělávání a osvěty, zejména v oblasti přírody,
ale i odpadů, úspor a zdrojů energie. Projekt Martin Maláč představuje netopýra velkého. Foto: Ivo Kříž
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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si klade za úkol zvyšovat informovanost obyvatel,
posilovat vztah k přírodě regionu a zapojit veřejnost do péče o životní prostředí. To vše pomocí
různých akcí jako jsou přednášky, besedy, dílny,
vycházky a exkurze, dále tvorbou informačních
materiálů a využíváním environmentálních výukových programů.
Kromě netopýří noci proběhl ještě 28. září tohoto
roku V. ročník Svatováclavského pochodu. Další akce
zahrnuté do projektu Příroda Bítešska nás čekají v roce
2015. V prostorách městského muzea se můžete těšit
v měsíci únoru na Soví noc s přednášejícím Ivo Hertlem, v březnu proběhne přednáška, kterou nás provede
Jiří Nohel, s názvem Studánky na Bítešsku. V měsíci
dubnu se uskuteční „Vítání ptačího zpěvu“ v přírodní Dílnička v mineralogické a geologické expozici
Foto: Ivo Kříž
učebně ZŠ Sadová a botanicko-lesnická exkurze na lo- muzea.
kalitu Pasník u Úsuší. Měsíc květen bude patřit přednášce a workshopu s názvem Hmyz v zahradě,
v červnu se dozvíme v městském muzeu spoustu informací o motýlech Bítešska.
Projekt Příroda Bítešska umožní také vznik informačních letáků, které budou tématicky
vycházet z výše zmíněných přednášek. Budou k dispozici široké veřejnosti na informačním
centru města, základní škole a v městském muzeu.
Podstatnou měrou k možnosti realizace projektu Příroda Bítešska přispěla finanční podpora z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, kterou získala Základní škola Sadová. Shrnutí celého projektu proběhne v měsíci září prostřednictvím výstavy v Městském muzeu ve Velké
Bíteši. Podrobnější informace o konání jednotlivých akcí budou průběžně uveřejňovány
na internetových stránkách základní školy, městského muzea, na
bitessku.com nebo ve Zpravodaji města Velké Bíteše a různých jiných tištěných periodicích.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

KVARTETO MĚSTA BRNA POČTVRTÉ
Osmnáctou sezónu Bítešského hudebního půlkruhu zahájí v úterý 7. října v 19 hodin
koncert Kvarteta města Brna ve složení Lubomír Čermák – 1. housle, Pavel Kyncl – 2. housle, Bohuslav Fišer – viola, Martin Švajda – violoncello.
Kvarteto nás provází už od první sezóny – dodnes si mnozí z nás pamatují jejich Slavné
kvartetní přídavky. O šest let později už bítešské publikum tak vyzrálo, že ocenilo Beethovenovy vrcholné opusy při večeru pod lampou. A za dalších šest let jsme vás zvali na koncert
kvarteta článkem s titulkem „Čtyřicítka – nejlepší věk“. Tehdy to byl „mezinárodní večer
romantiků“ – ke kvartetu se přidala i mladá slovenská klavírní virtuoska Karin Remencová.
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Kvarteto města Brna si od svého
vzniku v roce 1969 na Janáčkově akademii múzických získalo bezpočet příznivců, v jeho repertoáru je více než
stovka skladeb všech slohových období
- v prvé řadě kompletní kvartetní dílo
Smetanovo, Dvořákovo, Janáčkovo
a Martinů, většinu velkých klasických
a romantických kvartetů a také mnoho
významných děl moderních i současných.
Bítešský koncert bude věnován BoFoto: Archiv Kvarteta
huslavu Martinů a osobnostem, se kte- Kvarteto města Brna.
rými byl spojen za svého pobytu ve Francii. V Roku české hudby 2014 si připomínáme 55
výročí jeho úmrtí, za rok uplyne 125 let od jeho narození. Na programu bude 7. kvartet –
Concerto da Camera, poslední mistrův kvartet s charakteristickou symbolikou návratu ke
kořenům, tedy k melodice Vysočiny.
Albert Roussel byl v Paříži učitelem Bohuslava Martinů, jeho neoklasický kvartet D dur
má dokonalou formu a je nabit temperamentem. Roussel se narodil před 145 lety.
Třetím dílem, na které se zvlášť těším, je kvartet F dur Maurice Ravela. Tento slavný skladatel má výročí v příštím roce, narodil se r. 1875 a Martinů obdivoval jeho tvorbu. V kvartetu
uslyšíme ozvěny impresionismu, vychutnáme francouzskou eleganci a zvukomalebnost.
Na shledanou v kulturním domě 7. října v 19 hodin, v teple i za plískanic.
Otto Hasoň

TÝDEN KNIHOVEN 6. – 12. ŘÍJNA 2014
Na začátek října probíhá celorepubliková akce, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, letos již po osmnácté. Naše knihovna se k ní připojuje
již po čtvrté a pro stálé i nové čtenáře má několik zajímavých novinek i stálých akcí.
Již tradičně se těšíme na nové čtenáře, kterým v rámci tohoto týdne nabízíme registraci
na rok zdarma. Knihovna vám nabízí výběr z ověřené knižní klasiky stejně jako nejnovější
bestsellery. K vypůjčení je dostupné několik desítek druhů časopisů, a to jak pro dospělé,
tak i děti. Značná část provozu probíhá automaticky. Používáme nejnovější typ knižního
katalogu, díky němu mají čtenáři možnost prohlédnout celý náš knižní fond on-line a rezervovat si jakoukoliv knihu. Stejně tak je možné si přes katalog prodloužit výpůjční dobu.
Pro stálé čtenáře je tento týden příležitost vrátit zapomenuté výpůjčky a ostatní resty
bez pokuty. Dětem připravujeme hravé odpoledne Dílničky pro dětičky a další aktivity,
o kterých se více dočtete na webových stránkách knihovna.velkabites.cz.
Nejenom v tomto týdnu se na vás těší
Knihovničky
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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12. ŘÍJNA BUDOU U CHOBŮTEK ZÁPOLIT DRACI
Již osmý ročník zápolení velkých i malých, kupovaných i ručně vyráběných draků
uspořádá Kolpingova rodina v neděli 12. října v 14.30. Drakiáda se koná na louce za
Chobůtkami (v sousedství propojovací cesty k První brněnské strojírně). Chybět nebudou ani ukázky hasičské techniky, kterou připravili bítešští dobrovolní hasiči.
„Těším se, že trumfneme loňský počet takřka padesáti draků a že mezi nimi výrazně přibudou i ti doma vyrábění,“ říká za organizátory Katka Ráboňová.
Pokud bude předpověď počasí příznivá, pořádající Kolpingova rodina Velká Bíteš tradičně zajistí skákací hrad. „Těším se, že si užijeme spoustu legrace. A že kromě soutěže
o nejhezčího, nejoriginálnějšího či nejlépe letícího draka budeme letos soutěžit třeba i ve
stříkání na dálku z hasičské stříkačky. Ceny, které rozdáme, pak získají ti nejlepší z nejlepších,“ vyzývá všechny k zapojení Tomáš Lajkep, čestný předseda Kolpingovy rodiny.
Ladislav Koubek

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 121:
K roku 1414 je doložen jako
vlastník domu Kubíček, později k roku 1594 hrnčíř Kříž,
následně k letům 1613 a 1621
Václav Turek, načež dům zpustl.
Jeho obnova započala roku
1724, kdy radní prodali dům „od
mnoha let pustý slove Turkovský
Dům čp. 121 v současnosti.
Foto: Jan Zduba
v Hrnčířské ulici“ za 40 moravských zlatých Valentýnu Svobodovi. Ten jej vystavěl a roku 1737 prodal za 81 zlatých hotově Antonínu Kristovi. Vymínil si přitom „v tej nový stavěné světnice rok a den pozůstávati“.
Od Krista pořídil dům roku 1741 za 81 zlatých 40 krejcarů Ondřej Fiala, který se zavázal
doplatit „zasedělé“ kontribuce. Roku 1764 nechal připsat dům svému zeti Antonínu Bajerovi a dceři Anně. Později roku 1793 „předstoupil před počestný ouřad Antonín Bajer, uctivě
přednášejíc, že pro své ulehčení a vybejvání jak císařských, tak jinších všech povinností, on
domek svůj v Hrnčířské ulici po numerem 69. se stodolou svýmu synovi Jiříkovi [Bajerovi] za
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sumu 300 zlatých popouští a odevzdává. Však ale on otec Antonín vladařství a hospodařiti až
do svej smrti sobě tuto zřetedlně vymiňuje“. Po handlíři s potravinami Jiříku Bajerovi zdědila
v roce 1837 dům v ceně 200 zlatých neteř Alžběta Fialová.
Dědička si neponechala dům dlouho. Již následujícího roku jej prodala za 1000 zlatých Antonínu Kočentovi. Brzy nato, roku 1840, barvíř Bernard Kočent prodal tento dům „i s tou k tomu
domu patřící stodolou a na čas přidělenýma obecníma gruntama a tálovou loukou, který on pro
svého syna Antona koupený a v gruntovní knize očištěný měl, v důležité příčiny smrti tohoto syna,
zas Nepomoceně Halačkové, manželce Martina Halačky, za umluvenou kupní sumu 1100 zlatých“ v hotovosti. Následně v srpnu 1845 byl dům v hodnotě 998 zlatých připsán již zmíněnému
Martinu Halačkovi. Od něj jej o měsíc později koupili za 1275 zlatých František a Nepomucena Holubovi. A roku 1863 jej pořídili za 1680 zlatých Josef a Mariana Rousovi.
V souvislosti s tímto domem nelze nezmínit jednu pozoruhodnost. Všichni jeho výše
zmínění vlastníci totiž měli na dosah poklad, avšak nepřišli na něj. Objeven byl až v roce
1935 při kopání jámy pro sklep. Nalezené mince pocházely z druhé poloviny 13. století
a byly to vídeňské feniky Přemysla II., Rudolfa I. Habsburského a jiné rakouské feniky.
Zdroje: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11789, fol. 22, kn. č. 11793, fol. 32, 69, kn. č. 11795,
fol. 397. Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, č. 1910, ČSAV 1965.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PYROCAR 2014
Ve dnech 29. – 31. 8. 2014 reprezentovali bítešští hasiči sbor i město na IV.
největším setkání požárních automobilů,
jejich řidičů, strojníků a hasičů v České
republice na letišti v Přibyslavi. Na celostátním setkání vystavili DA Robur LO
2002A KdoW/KTW 4x4 a DA 8 Renault
Trafic.
V rámci doprovodného programu byla
připravena při příležitosti 150. výročí založení prvního českého hasičského sboru
Klubem hasičské historie při OSH Žďár
nad Sázavou expozice historických hasičských stříkaček a automobilů. Cílem
bylo prezentovat hasičským kolegům

Z Pyrocaru v Přibyslavi.
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z celé České republiky i široké veřejnosti, jak se v okrese Žďár nad Sázavou starají o hasičské
stříkačky, které používali jejich předchůdci.
SDH Velká Bíteš zde veřejnosti představil dvoukolové stříkačky DS 16 typ MARS – SMEKAL
36 od firmy R. A. Smekal Slatiňany u Chrudimi r.v. 1938 a DS 16 typ MARS III – SMEKAL 36 r.v.
1953. Aby iluze doby byla dokonalá, při představení techniky vystupovali v dobových uniformách.
Na akci se přišlo podívat kolem 35 000 lidí. Na ploše letiště návštěvníci viděli stovky
moderních i starších hasičských automobilů, desítky speciálů a celou řadu další hasičské
techniky. Hasiči přijeli s 303 auty. Přivezli s sebou na 80 historických hasičských stříkaček,
především pak těch koněspřežných, další zhruba stovku vozidel představili profesionální
hasiči. Pro návštěvníky byl připraven doprovodný a kulturní program s ukázkami hasičské
techniky, práce IZS, zábava pro všechny generace.
Děkujeme všem, bez jejichž pomoci bychom se nemohli tohoto setkání účastnit. Především firmě Moravskoslezská s.r.o. Brno-Velká Bíteš za zapůjčení vleku na dopravu historické techniky a městu Velká Bíteš za finanční podporu.
Výbor SDH Velká Bíteš

SPORT
BÍTEŠSKÉ MODERNÍ GYMNASTKY ABSOLVOVALY LETNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ

Společné foto ze soustředění.

Foto: Jana Mézesová

Poslední prázdninový týden se pro bítešské gymnastky nenesl v duchu odpočinku, ale naopak pěkné dřiny. Gymnastky
z oddílu TJ SPARTAK Velká Bíteš se totiž
zúčastnily soustředění, kterým započaly
přípravu na podzimní sezonu.
„Na podzim nás čekají závody ve společných skladbách, kdy cvičí čtyři až šest
gymnastek společně. Kromě rozcviček
jsme tedy nacvičovaly i nové choreogra-

fie“, řekla trenérka Jiřina Langová.
S tréninkem přijela do Bíteše i třebíčská trenérka Michaela Křenková. Ta za svou trenérskou kariéru vychovala několik českých reprezentantek. V TJ Spartak se věnuje především
nejmenším gymnastkám. Je tu několik talentovaných dětí, cvičí krátce, ale už se mnoho věcí
naučily. Věřím, že letos na podzim budou mít bítešské gymnastky co ukázat.
V podzimní části gymnastické sezóny čekají na děvčata závody oblastního přeboru Vysočiny
a naučené choreografie předvedou na vystoupení a vánoční akademii.
Kateřina Dlabačová
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OSTATNÍ
CENTRUM POHODY
Ráda bych vám touto cestou představila nabídku programů a služeb nového CENTRA POHODY – Amira Angels při občanském sdružení Zlatý kašmír v prostorách sídla Technických
služeb Velká Bíteš. Od října nás můžete navštěvovat v pracovní dny od 8 – 16h, kdykoliv bez
objednání, na recepci si můžete odpočinout, nabrat síly, něco si vytvořit, přečíst si, popovídat
si či jen tiše pobývat v příjemném prostředí za symbolický příspěvek 20Kč. Bude na vás vždy
čekat ochutnávka teplého nápoje a služby recepce. Na věku ani pohlaví nezáleží. Pokud se vás
sejde více, můžete se odreagovat i v solné jeskyni, která vás zbaví veškerého napětí, stresů, vrátí
vám pohodu, radost a zdraví do vašeho života. Při každé třetí nebo páté návštěvě máte pobyt
u nás ZDARMA. Dále vám nabízíme semináře na hubnutí od října až do června – psychická
podpora, fyzický pohyb, mentální příprava, zbavení všech negativních vlivů, které vám brání
k vaší vysněné postavě. Podíváme se i na vyhovující jídelníček a naučíme se jídlo si vychutnávat.
Vše příjemně, přirozeně a individuálně, dle vašich možností tak, aby to pro vás bylo příjemné
a jednoduché. Připravujeme programy i pro mladé dívky od 10 – 16let, aby se přirozenou
cestou připravily na roli dívky, ženy a matky. Jednou za měsíc nás čekají DÁMSKÉ jízdy na
podporu ženství, odreagování, duševní očista, podpora krásy a zdraví. POHODOVÉ SETKÁVÁNÍ - Setkávání s osobami s mentálním či kombinovaným postižením spolu s doprovodem.
Cílem pravidelného setkávání je sebevyjádření skrze pastelky, hudby, vedené relaxace, postupné
zlepšení psychického a mentálního projevu. Centrum pohody vám nabízí prostory SOLNÉ JESKYNĚ pro vaše účely – relaxace, cvičení, masáže, individuálně, cokoliv po domluvě s námi.
Více informací naleznete na webových stránkách www.amira-angels.cz, či na telefonu recepce,
volejte prosím pouze v pracovní dobu od 8 – 16h tel: 774 373 053. Těšíme se na setkání s vámi.
Julie Amira Nazirová, Centrum pohody

TAK TEDY KOLIK, PANE ROVENSKÝ?
Když tento článek sepisuji, je 18. 9. 2014, den uzávěrky říjnového Zpravodaje, elektronická aukce energií stále ještě probíhá a není zdaleka u konce. Následující řádky jsou
shrnutí toho, co se ve Velké Bíteši v souvislosti s e-aukcí energií v posledním měsíci stalo
a proběhlo. Jedná se o můj subjektivní pohled v reakci na proces, který jsem svým počínáním spustil, podložený reálnými čísly a osobní zkušeností z posledního měsíce.
Nic není černobílé
Původní myšlenka e-aukce energií pro občany Velké Bíteše byla postavena hlavně na
slově možnost. Možnost omezení zbytečného přeplácení přeprodejcům elektřiny a plynu,
možnost nabídnutí pomocné ruky méně informovaným a vzdělaným v tématice energií
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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a v neposlední řadě možnost omezení podomního prodeje, který i přes zákaz ve Velké Bíteši rok co rok, měsíc co měsíc probíhá. I přes fámy, které se městem od počátku šířily,
byla e-aukce čistě můj osobní projekt, který kvůli nadcházejícím volbám do obecního zastupitelstva asi neměl ideální načasování. Chtěl jsem tu znovu oživit otázku finanční gramotnosti, do které patří i téma energií, a navázat tím částečně na práci Radka Žďárského
ze ZFP Akademie, který už před rokem ve spolupráci s Klubem kultury organizoval řadu
přednášek. Chtěl jsem využít letité zkušenosti na poli energetiky a nabídnout v první řadě
nestranné porovnání pro občany, co denně neprojíždějí internetové srovnávače a kalkulátory (které jsou stejně mnohdy velice nepřesné).
Je zbytečné dlouze vypisovat důvody, pohnutky, reakce a obhajoby. Na to tu jsou a vždy
budou jiní. Co mohu subjektivně posoudit je, že za poslední měsíc jsem se kromě pozitivních reakcí setkal i s velkou nedůvěrou různých občanů, osočováním z různých komplotů
až po spojování projektu e-aukce s mojí politickou angažovaností. Chápu, že každý soudíme dle vlastních zkušeností a minulost může být jakýmsi mementem. Měli bychom však
vyhodnocovat hlavně činy, kompletní závěry, posuzovat věci podle konkrétních výsledků
a nespojovat je vždy a pouze s celkem. Nic není černobílé.
E-aukce nakonec přinesla i jeden velký paradox. Ve městě se oproti původnímu záměru
zvýšil i přes zákaz ve vyhlášce nelegální podomní prodej, jelikož některé společnosti si rázem z obavy o své zdroje chtěly zafixovat klienty nebo si aspoň přihřát svoji polévku na
tématu veřejného výběrového řízení. Bohužel povětšinou za zcela opačných podmínek,
tudíž většina nově podepsaných smluv s těmito prodejci je v porovnání s celkovým průřezem trhu nevýhodná. Nabídl jsem tedy znovu možnost bezplatného poradenství v určených hodinách a rázem jsem některými byl pasován do stejného pytle se zlodějíčky,
co chodí dům od domu a pod záminkou odečtu elektroměru nutí obyvatele města do nevýhodných smluv. Trochu jednostranné vidění. Nic není černobílé.
Závěr?
Jak už jsem napsal, v době, kdy tento článek odesílám, e-aukce ještě neskončila a nemám
všechna výsledná čísla. Mohu jen operovat s tím, co mám podložené. Za poslední tři týdny
tímto procesem prošlo přes 20 domácností, několik místních firem a sdružení. Některé dostaly
bezplatné porovnání a v současnosti se samy rozhodují, jestli veřejné výběrové řízení využijí.
U některých odběrných míst bohužel dražbu provést nemůžeme, protože jsou dlouhodobě zasmluvněny, ale majitelé mají konečně základní přehled a informace o svých odběrných místech. Dosavadní úspora na dražených odběrných místech vychází okolo 22% z ceny komodity,
což v celku činí něco přes 100 000 Kč uspořených ročně. První přednášky o energiích se zúčastnilo pouze 10 lidí, ale informovanost se každý den i díky diskuzi, kterou e-aukce oživila, zvyšuje.
Uvidíme, kolik lidí přijde na tu druhou ke konci měsíce. V posledních větách bych chtěl trochu
apelovat právě na zmíněnou finanční gramotnost a selský rozum. Když Vám někdo řekne, abyste
mu podepsali směnku, možná si přečtete částku kolik, zasmějete se a papír roztrháte. Doufám, že
od měsíce října občané nebudou jen slepě podepisovat smlouvy za energie, ale položí si stejnou
otázku. Tak kolik? Nic není černobílé a vždy je tu nějaká možnost.
Eduard Rovenský
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NOVÉ NÁMĚSTÍ
6. září bylo oficiálně otevřeno nové náměstí. I když tato akce byla pouhý týden před
Bítešskými hody, nenaplnily se obavy a na náměstí si našla cestu spousta lidí. Můj dojem
z akce byl velmi dobrý. Vyšlo počasí, vystoupili různorodí a zajímaví interpreti, takže si na
své mohl přijít skoro každý. Pozitivně hodnotím nejen já i to, že oficiální část byla krátká
a prostor dostali hlavně umělci.
Když se podívám na nové náměstí a mluvím s lidmi, mám radost, že se nové náměstí
povedlo vybudovat. Svůj podíl na něm má jak minulé vedení města, kterému se podařilo
zajistit renomovaného architekta Aleše Buriana a projekt za cca 1 mil. Kč, tak vedení města
současné, které s drobnými úpravami zajistilo jeho realizaci. To se týká především zajištění
dotace na cca polovinu nákladů. Financování zbývajícího podílu města je zajištěno úvěrem
s úrokem pouze 1%. Důležité je, že se nám podařilo výrazně snížit náklady na rekonstrukci.
Předpokládané rozpočtové náklady byly 52 mil. Kč, vysoutěžit se podařilo 33 mil. Kč.
Po odečtení dotace tak nové náměstí bude stát i s úroky Velkou Bíteš cca 18 mil. Kč, což
považuji za částku velice slušnou. Zapomenout nesmím ani na pracovníky majetkového
odboru radnice, kteří odvedli velký kus práce jak při projektové přípravě, tak při získání
dotace a při kontrole a koordinaci výstavby. Nové náměstí je výsledkem úsilí a dobré práce
mnoha lidí, kterým se patří poděkovat.
Nové náměstí není bez chyb, ale již teď je zřejmé, že přineslo spoustu výhod a novou kvalitu. Má mnohé nové a zajímavé funkční i estetické prvky. Především komunikační prostor
mezi zastávkami se podle mého názoru velmi povedl, když se z něj stalo místo setkávání
a odpočinku lidí. Při prvních hodech na novém náměstí pak poskytl spoustě lidí dobrý
výhled na dění pod májí.
Z estetického hlediska jde o moderní náměstí, respektující historický ráz města. Podle
mnoha lidí na něm mohlo být víc zeleně. S tím i já souhlasím, ale respektuji též návrh architekta Buriana. A jestliže měly být na náměstí auta i autobusy, prostor pro travnatou plochu
už zřejmě nebyl. Stávající zeleň na náměstí se ale i tak podstatně rozšíří. Na jižní straně bude
na jaře dosazena celá nová alej stromů (dojde k odstranění dlažby, pod kterou je již připravena hlína) a alespoň pokud jde o stromy, bude situace lepší než v minulosti. Mnoho lidí
volá též po zastřešení všech zastávek autobusů, tam však zasáhli, jako v mnoha jiných záležitostech, památkáři. Při nepřízni počasí je ale možnost využít průjezdy městských domů
na horní straně náměstí, k nimž se zastávky přiblížily.
Samostatnou kapitolou je parkování na náměstí a bezpečnost. To, že v těchto oblastech jsou zatím rezervy, je především dáno tím, že nové náměstí fungovalo s omezeními a teprve se zabíhá v plném provozu a rozsahu. Věřím, že až si za součinnosti
policie, kterou k tomu vedení města vyzvalo, řidiči i chodci zvyknou, bude vše bez
potíží. Do té doby prosím všechny především o respektování dopravního značení, toleranci a ohleduplnost. Zaznamenal jsem totiž třeba kritiku, že autobus měl problém
zajet na horní stranu náměstí, ale pak jsem zjistil, že to bylo kvůli autu zaparkovanému v nájezdovém oblouku...
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Pokud máte konkrétní výhrady, připomínky a návrhy zlepšení, obracejte se prosím především na vedení města, protože jedině když se o problému dozví kompetentní osoby, lze
něco změnit. Co bude možno zlepšit, bude jistě zrealizováno.
Aleš Koubek

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím jednoduchý přivýdělek v realitní činnosti, více info na tel. č. 777 824 822.
Koupíme, vykoupíme rodinný dům, byt, chatu, pole, louku, les, tel. č. 773 777 775.

AUTOŠKOLA LIŠKA
Zahajuje kurz v pátek 10.10.2014
v 15:00 ve Velké Bíteši, Za Školou 580
v 16:00 v Domašově na Obecním úřadě
v 17:00 ve Zbraslavi v Kulturním domě
Tradice od roku 1991
Jízdy z místa bydliště

NABÍZÍME
Zdarma výukové materiály
Platba na splátky

Jízdy do Brna
Individuální přístup

SKU
PIN
Akreditované školení řidičů
Školení řidičů
referentů
A
75
00K B
Výcvik k získání skupin řidičského oprávnění:
č
PROVÁDÍME

Příprava a provedení zkoušky z odborné způsobilosti (k navrácení řidičského oprávnění)

A

B

D

C

E

T

Autoškola, Liška Jiří, Za Školou 580, 595 01 Velká Bíteš Tel:777 634 606, www.autoskolaliska.cz

autoskolaliska@centrum.cz

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro listopad 2014: 17. října 2014. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Jiří Košťál – Jinošov 83
PRODEJ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ ELAN

LYŽAŘSKÝ SERVIS
PŮJČOVNA
NOVĚ PŮJČOVNA A PRODEJ BĚŽKAŘSKÉHO VYBAVENÍ
PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ
montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace
Pátek 15.00 – 19.00 Sobota 10.00 – 18.00 Neděle 10.00 – 16.00
Zakázky na počkání nebo dle dohody.

Tel.: 604 989 095

www.skikostal.cz

www.PLASTOVENADRZE.com
Tel.: 777 696 601 odběrné místo Velká Bíteš






Sudy 220 l cena 430,- Kč
vhodné na vodu, kvas, obilí atd.
použité v potravinářském
průmyslu
rozměr : 110 cm x 50 cm
pevné víko průměr 40 cm

IBC kontejnery 1000 l cena od 1100,do 1450,- kč
 vhodné na dešťovu vodu, PHM, DAM
 použité, profesionálně vyčištěné
 rozměr: 120 x 100 x 117cm
 paleta : dřevo, plast, kov
* v nabídce i sudy o objemu 60 l ks/220kč

www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Vlkovská 107, 595 01 Velká Bíteš

Otevřeno: Po-Pá 8.00 - 17.00 hod.
Připravili jsem pro Vás zaváděcí ceny

Do 15 km přijedeme, vyzvedneme
auto a pak zase dovezeme.
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Nový panelák
ve Velké Bíteši?
V lokalitě U Stadionu je v posledních týdnech
patrný čilý stavební ruch. Podle kusých
informací by měl v této části města stát nový
panelák. Jak se věci mají nám vysvětlil ředitel
třebíčské firmy S.O.K. stavební, s.r.o. Ing. Josef
Netík.
Co Vás vedlo k tomu postavit v našem městě
panelák?
Osobně nemám označení „panelák“ rád. Vnímám
to jako skoro až hanlivé označení unifikovaných
panelových bytovek které známe z našich sídlišť, a
které se tu stavěly v 70-tých a 80-tých letech
minulého století. A to se všemi nedostatky a někdy i
šlendriánem, tak jak to bylo v té době běžné. Tehdy
sice panelové domy přinesly velmi komfortní
bydlení pro téměř třetinu národa, nicméně tehdejší
standard v současné době a pro dnešní novostavbu
již v žádném případě neobstojí.
Máte tedy pro Váš dům příhodnější název?
Raději mluvíme o montovaném bytovém domě
z masivních kompletizovaných dílců. Je to nová
generace.
Jedná se tedy o něco jiného?
Z větší části. Stále se sice jedná o stejný velice
produktivní a rychlý způsob stavění bytových domů,
hlavní rozdíl je v celkovém řešení a detailech.
Většina prací se neprovádí na stavbě, ale v
optimálních podmínkách výrobní haly, a pod
přísným dohledem nad kvalitou. S celkovou kvalitou
díla jsme tak o pořádný kus dále, splňujeme
požadavky
současných
přísných
norem,
zaměřených na komfort bydlení. Trendem
současných novostaveb je nabídnout úsporu na
vytápění a zajistit akustickou pohodu bydlení.
Naším cílem je nabídnout takové bydlení levněji,
než u zděné bytovky.
Vraťme se k otázce: proč teď, a tady?
Máme za to, že jsme připraveni. My i trh. Naše
příprava nebyla krátká. Řadu let jsme s týmem
techniků rozvoje studovali, jak se produktivně staví
např. ve Francii, Belgii, Finsku a dalších zemích.
Viděli jsme různá moderní zařízení na výrobu prefa
dílců. Za posledních 20 let udělala ve světě
technologie prefabrikace ohromný krok vpřed.
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Hlavně ve Finsku jsme načerpali řadu užitečných
poznatků a inspirací. Touto stavební technologií se
zde staví až 90% obytných budov. Je to dáno
hlavně délkou stavební sezóny, která je tam na
severu podstatně kratší než u nás.

Na základě našich poznatků jsme pořídili moderní
výrobní zařízení. Už dnes máme poměrně slušnou
výrobní kapacitu, kterou budeme postupně
rozšiřovat.
Firma má za sebou vývoj typové řady rodinných
domů z masivních kompletizovaných dílců a několik
realizací rodinných domů v Třebíči a v Přerově.
Logicky je bytový dům dalším krokem. A že to bude
právě tady v Bíteši, ovlivnil fakt, že máme za úkol v
lokalitě U Stadionu realizovat 4 bytové domy. Dva
z nich byly již dříve postaveny a jsou prakticky
vyprodány. Určité oživení trhu s byty v posledních
měsících vnímáme jako dobrou příležitost
k pokračování výstavby. Obyvatelé Bíteše tak mají
k dispozici rozšířený výběr při hledání nového
bydlení.
Hovoříte o rychlém stavění. Co si pod tím
máme představit?
Na jaře jsme vybudovali monolitický suterén, kde
budou umístěny garáže a sklepní kóje. Souběžně
probíhala až do konce srpna výroba dílců v naší
výrobně. Montáž čtyř podlaží bytového domu jsme
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zahájili koncem srpna a bude trvat cca 5 týdnů.
Kompletně budou byty k předání na jaře roku 2015.
Po rozšíření výrobních kapacit je možno výstavbu
ještě o několik měsíců zkrátit.

A v čem spočívá vylepšení domu jako celku?
celk
a. Už když se podíváte na dům
Změn je celá řada.
zvenčí, myslím, že je architektonicky zdařilý a
snese srovnání s jakýmikoliv jinými moderními
bytovými domy. Výrazným vnějším prvkem jsou
garsonek
prostorné lodžie u každého bytu, i u garsonek.
Uvnitř na první pohled nepoznáte, že se jedná o
dům z masivních kompletizovaných dílců.
říklad řešíme zdvojenou
Akustickou pohodu například
stěnou mezi byty a zdvojenou výtahovou šachtou.
Dům je dostatečně zateplený s dobře ošetřenými
detaily zateplení.
Je toho mnoho. Dům jsme připravovali tak, aby
plně vyhovoval dnešnímu pohledu na kvalitu a na
sokého standardu bydlení,
požadavky komfortu a vysoké
a to při rozumně nízkých pořizovacích a provozních
nákladech.
Pokračování v příštím čísle.

tel.: 602 743 950
www.velkabites.sok.cz
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Jaké mám zkušenosti se slunečnicovými briketami?

Přetiskujeme článek, který obsahuje zkušenosti čtenáře se slunečnicovými briketami.
Velmi rychle se přibližuje topná sezona a před
jejím začátkem přicházejí diskuse na téma, čím
budeme topit. Následující zima může být navíc
„zajímavá“ z toho důvodu, že se dá očekávat
zdražení nebo komplikace s dodávkami plynu
z důvodu rusko-ukrajinského konfliktu. Rád bych
zmínil svou zkušenost, která může být pro řadu
čtenářů užitečná.
Doma topíme v krbových kamnech a pomocí výměníku rozvádíme teplo do radiátorů.
Doposud jsem běžně využíval dřevo nebo dřevěné brikety. V minulé sezoně mi dodavatel
(moraviabriket.cz) nabídl, abych vyzkoušel slunečnicové brikety. Výrobce je propagoval jako
ekologické, čisté a šetrné ke kotli nebo krbu. Po sezonní zkušenosti mohu potvrdit, že komín
není vůbec zadehtovaný. Brikety jsem vyzkoušel i kvůli tomu, že mi firma za směšnou
přepravní cenu dodala paletu přímo před dům.
Na co jsem přišel? Původně kupované dřevěné brikety hoří rychle, vyrobí mnoho tepla
během krátkého času. My jsme ovšem přikládali třeba na noc a za tři hodiny bylo už
topeniště téměř studené. Tohle se nestane při používání slunečnicových briket, protože hoří
pozvolna a dlouho. Někteří výrobci konstatují, že předávají teplo až deset hodin. Tuto
zkušenost mohu jenom potvrdit. Dvě až tři hodiny hoří mírným plamenem, poté žhnou a
teplo vydávají dalších až sedm hodin. Vzniká i méně popela oproti uhlí nebo dřevu (trochu
více v porovnání s dřevěnými briketami). Například MoraviaBriket uváděl účinnost
v rozmezí 80–90 procent, na základě své zkušenosti bych to viděl na středu tohoto intervalu.
Závěrem svého článku bych rád zmínil otázku ceny, která zajímá většinu lidí. Je nutné
přiznat, že opravdu kvalitní slunečnicové brikety pořídíte za vyšší cenu. Když jsem si po
topné sezoně spočítal náklady, byl jsem mile překvapen. Oproti dřevěným briketám jsem
ušetřil přibližně 3000 korun. Zkoušel jsem i levné výrobky, které jsou ovšem nekvalitní a
topení s nimi je ve výsledku dražší. Přeji, ať na zimu zvolíte to správné palivo.
Aleš Stárek, Brno
redakčně upraveno
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ITW PRONOVIA, s.r.o. je součástí nadnárodní korporace ITW (Illinois
Tool Works Inc), která zaměstnává více než 50 000 lidí po celém světě.
Všechny naše produkty jsou určeny pro automobilový průmysl jako

ITW PRONOVIA, s.r.o.
Velká Bíteš

systémové komponenty do automobilů. Našimi zákazníky jsou všechny
významné automobilky světa.

spojte
s námi svoji
BUDOUCNOST
NABÍZÍME UPLATNĚNÍ NA POZICÍCH:
• Operátor výroby

• Mechatronik

• Nákupčí

• Skladový operátor

• Seřizovač vstřikovacích strojů

• Inženýr kvality

• Provozní elektrikář

• Seřizovač montážních zařízení

• Projektový inženýr

• Provozní zámečník

• Vedoucí směny

• Procesní inženýr

• Nástrojař

• Pracovník zákaznických služeb

51 000
10 000
56
200

Tankovací systémy

Termo-management motoru

Klikové systémy

ITW PRONOVIA, s.r.o.
Vlkovská 595
595 01 Velká Bíteš
Česká republika
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zaměstnanců
aktivních patentů
zemí
výrobních závodů

Airbagové systémy

Tel: +420 566 688 676
E-mail: kariera@itwcz.com
www.itwpronovia.cz
www.itw.com
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V pořadu vystoupí:
jedinečná a pohostinná

Jožka Šmukař
Zdeněk Izer
Dechová hudba SKALIČANÉ
DUO KAMÉLIE
Cena 150,- Kč (omezený počet vstupenek)
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním
centru, Masarykovo náměstí 5 od 8. října 2014
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Bohouš Josef, Roman Horký, operní pěvkyně Alena Vacíková a pěvecký sbor ANDANTE

Sobota 13. prosince 2014 v 19.00 hodin

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude zahájen od 15. října 2014 v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 Velká Bíteš / Cena v předprodeji: 290,- Kč / Cena na místě: 330,- Kč
jedinečná a pohostinná

www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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BESEDA S KANDIDÁTY
ZEPTEJTE SE, NA CO CHCETE

Dokážeme se uživit vlastníma rukama. Svůj volný čas
věnujeme lidem okolo
sebe, hlavně dětem.
Jsme všemi deseti pro
rozvoj
Velké
Bíteše.
Srdečně Vás zveme na
besedu.
Pro každého máme drobný
dárek. Vaši kandidáti

Ne 5.října v 17.00, ZUŠ

Čestný host: František Bradáč, kandidát do Senátu
Kandidáti bítešské KDU-ČSL
1. Ing. Tomáš Kučera, zastupitel kraje, místostarosta
2. Eduard Rovenský, konzultant v oboru energetiky
3. Jan Pavlíček, OSVČ
4. Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek MBA, personální ředitel
5. MUDr. Tomáš Lajkep PhD., lékař
6. Ing. Libor Buchta, konstruktér
7. Mgr. Jitka Plocková, roz. Mašková, školitelka
8. Ing. Martina Vodičková, medical
underwriter
9. Ing. Martin Šmídek, policista
10. Ing. Josef Janšta, ředitel závodu
11. Ing. Pavel Prchal, energetik
12. Ing. Pavel Kratochvíla, ředitel POEX
13. Ing. Marek Svoboda, technickoobchodní zástupce
14. Ing. Eva Linhartová, roz. Zavadilová,
účetní
15. Jiří Kratochvíla, student
16. Kateřina Ráboňová, student
17. Ing. Miloš Brychta, technolog
18. Antonín Vondruška, OSVČ
19. MUDr. Eva Brázdilová, zubní lékař
20. Ing. Zdislav Beránek, softwarový vývojář
21. Mgr. Ludmila Fatěnová, administrativní pracovník

Jsme všemi deseti pro

1. Podporu zájmových a sportovních organizací
2. Kvalitní bydlení a tvorbu nových stavebních
parcel
3. Supermarket
4. Obchvat města a bezpečnější dopravu
5. Podporu rodin s dětmi, další rozšíření
kapacity školek

Zvolte 10.-11. října poctivé
a pracovité zastupitele
pro Bíteš. Volte KDU-ČSL.

54

Proč Milan Macholán, Jiří Rauš a řada dalších
osobností podporují Františka Bradáče
do Senátu? Chcete vyhrát zájezd
do Evropského parlamentu? Mrkněte
na internet!

www.velkabites.kdu.cz
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volte č.

2.

Vrátíme do města nejdůležitější úřady
a kompetence.
Dáme okolním obcím šanci být rovnocenným
partnerem v řízení našeho města.
Do průmyslových zón průmysl.
Je to jen a jen vaše město, ne město
kandidátů a zastupitelů.
Volte toho, kdo bude skutečně
zastupovat občany a vyvede
město z nekonečných
diskusí o super-hyper-marketu.
JSME STRANOU KTERÁ PŘINESLA
NAŠEMU MĚSTU KAŽDOROČNĚ
13 000 000,- Kč DO ROZPOČTU MĚSTA NAVÍC
...pamatujte na to u komunálních voleb 10. a 11. října 2014

