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NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
Velká Bíteš, sobota 26. listopadu 2011

FOTO SILVA SMUTNÁ, 2010

IX. ročník folklorního pořadu v Kulturním domě
ve Velké Bíteši. Lidové písně, tance, hry a zvyky z Podhorácka i Horácka.
Účinkuje národopisný soubor Bítešan, Bítešánek, Sluníčko, Zpěváčci a Poškoláci.
Začátek v 15 hodin.
Předprodej vstupenek zajištuje Informační centrum.
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ZVEME VÁS
Úterý dne 1. listopadu 2011 v 19 hodin
KONCERT BARYTONISTY RICHARDA HAANA
NA KLAVÍR DOPROVÁZÍ JITKA NEŠVEROVÁ
Kulturní dům, Vlkovská 482, organizuje Bítešský hudební půlkruh
Čtvrtek dne 3. listopadu 2011 v 17 hodin
BESEDA „CO PROZRAZUJE RUKOPIS A PODPIS U DĚTÍ I DOSPĚLÝCH“
Přednáší: Mgr. Luboš Novotný
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85
Čtvrtek dne 3. listopadu 2011 v 19 hodin
EVA A VAŠEK – koncert známé pěvecké dvojice
Kulturní dům, Vlkovská 482, organizuje Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 5. listopadu 2011 v 8 hodin
TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV VE VOLEJBALE
Přihlášky: Petr Světlík, telefonní kontakt 603 429 878
Sportovní hala, organizuje TJ Spartak
Sobota dne 5. listopadu 2011
PLAVÁNÍ WELLNES KUŘIM
K dispozici plavecký a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogán
Pobyt v bazénu si každý hradí sám – 90 minut (možnost skupinové slevy)
Cena za dopravu – senioři: zdarma, ostatní: 20 Kč – platí se v autobuse
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu
Odjezd v 8.05 hodin od fotbalového stadionu, v 8.15 hodin z náměstí Velká Bíteš
Úterý dne 8. listopadu 2011 v 17 hodin
REGIONÁLNÍ UČEBNICE BÍTEŠSKO – beseda s autory
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, organizuje Základní škola a Městské muzeum Velká
Bíteš
Sobota dne 12. listopadu 2011 od 17.30 hodin
MARTINSKÝ PRŮVOD SVĚTÝLEK – lampiony, lucerničky s sebou
Na děti čeká svatý Martin, ohňostroj a písničky
Vychází se od sokolovny směrem na náměstí, organizuje Kolpingova rodina
Neděle dne 13. listopadu 2011 v 8 a v 9.30 hodin
MŠE SVATÁ S NOVOKNĚZEM BRNĚNSKÉ DIECÉZE ARCHITEKTEM
ING. JIŘÍM JENIŠEM (Juriš)
Kostel sv. Jana Křtitele
Úterý dne 15. listopadu 2011 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
MŠ Masarykovo náměstí
Listopad 2011
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Středa dne 16. listopadu 2011 ve 14 hodin
SENIORKLUB – naším hostem bude paní Magda Křepelková, autorka knížky „Příběh
ženy“. Seznámí nás se svou knihou a s programem svých seminářů, které jsou zaměřeny
na spojitosti starých emocí, pocitu neodpuštění a tělesného zdraví, neboli jak vědomě pomoci
sám sobě ke klidu a k lepšímu zdraví
Kulturní dům, Vlkovská 482
Pátek dne 18. listopadu 2011 v 19 hodin
KONCERT ZPĚVÁKA SLÁVKA KLECANDRA
Kostel sv. Jana Křtitele
Sobota dne 19. listopadu 2011 v 8 hodin
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ O PUTOVNÍ POHÁR
Přihlášky: Zdeněk Šilhan, telefonní kontakt 776 267 471
Sportovní hala, organizuje TJ Spartak
Sobota dne 19. listopadu 2011, 8.00 – 8.30 hodin prezentace hráčů, začátek v 9 hodin
13. ROČNÍK TURNAJŮ V MARIÁŠI VE TŘECH O PŘEBORNÍKA KRAJE VYSOČINA
A BRNĚNSKA 2011–2012
Více informací na telefonním čísle 775 981 755
Startovné 200 Kč, organizuje Zdeněk Baláš
Sobota dne 19. listopadu 2011
PLAVÁNÍ WELLNES KUŘIM
Cena za dopravu – senioři: zdarma, ostatní: 20 Kč – platí se v autobuse
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu
Odjezd v 8.05 hodin od fotbalového stadionu, v 8.15 hodin z náměstí
Sobota dne 19. listopadu 2011 od 7.30 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Zadní trakt za Lesáckou restaurací
Neděle dne 20. listopadu 2011 v 16 hodin
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY – PŘEDADVENTNÍ KONCERT
Kostel sv. Jana Křtitele, organizuje ZŠ Tišnovská
Neděle dne 20. listopadu 2011 od 18 hodin
BESEDA S RADNÍMI ZA KDU-ČSL
Máme za sebou první rok ve vedení Velké Bíteše. Cíleně prosazujeme priority, které jsme měli
ve volebním programu. Pojďte se nás zeptat, co se podařilo a co ne
Kulturní dům, Vlkovská 482
Úterý dne 22. listopadu 2011 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Modré třídě
MŠ U Stadionu
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Úterý dne 22. listopadu 2011 od 10 do 18 hodin
BEAUTY DAY SALOME – 20 LET SALÓNU
Nové trendy, líčení s poradenstvím, vánoční balíčky. Výhodný nákup, občerstvení
a pro každého návštěvníka dárek
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, organizuje Informační centrum, Klub
Kultury a Mgr. Anna Kopáčková – SALOME
Čtvrtek dne 24. listopadu 2011 v 17 hodin
AUTORSKÉ ČTENÍ NOVÉ KNIHY bítešškých autorů Karla a Marie Dvořákových
„Sto dětí mi říká brácho“
Městská knihovna Velká Bíteš
Pátek 25. listopadu – sobota 26. listopadu 2011
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S BISKUPEM PAVLEM POSADEM,
světícím biskupem českobudějovické diecéze
Více informací v kostele
Sobota dne 26. listopadu 2011 v 18 hodin
ZUMBA S BEATOU – CVIČTE S TANCEM
Přihlášky: Hana Holíková, telefonní kontakt 737 743 444
Sportovní hala, organizuje TJ Spartak
Sobota dne 26. listopadu 2011 v 15 hodin
NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury a Muzejní spolek Velkobítešska
Sobota dne 26. listopadu 2011
PLAVÁNÍ WELLNES KUŘIM
Cena za dopravu – senioři: zdarma, ostatní: 20 Kč – platí se v autobuse
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu
Odjezd v 8.05 hodin od fotbalového stadionu, v 8.15 hodin z náměstí Velká Bíteš
Po plavání zastávka na nákup v Lidlu a Penny v Kuřimi, organizuje Seniorklub
Sobota 26. listopadu – 4. prosince 2011
Otevírací doba: po – ne 9.00–16.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku, korálky, pletené a háčkované ozdoby, keramika, patchwork, suchá
vazba, perníčky, obrazy, dřevěné výrobky a jiné drobnosti
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, organizuje Svaz postižených civilizačními
chorobami
Neděle dne 27. listopadu 2011 v 17 hodin
KŘEST NOVÉHO CD VIOLONCELLISTY MARTINA ŠVAJDY
A KLAVÍRISTY PAVLA KRATOCHVÍLA „FRANCOUZSKÉ SONÁTY“
Kulturní dům, Vlkovská 482, organizuje Bítešský hudební půlkruh
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Podnikatelé nyní mají možnost na webových stránkách
www.bitessko.com
zdarma uveřejnit svoji inzerci v sekci Byznys zóna.

Nově bezplatný internet pro veřejnost v Informačním centru,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.

SOUTĚŽ – ZNÁTE VELKOU BÍTEŠ?
Přinášíme Vám další díl naší soutěže Znáte Velkou Bíteš? Svoji
odpověď s popiskem kam zařadit zobrazený detail nám napište
buď e-mailem na adresu program@bitessko.com a do předmětu
uveďte „moje Bíteš“ nebo odstřihněte tento ústřižek, vyplňte
a doneste jej do Informačního centra na Masarykově náměstí.
Vylosovaný vítěz od nás obdrží knižní cenu. Termín pro odpověď
je do 15. dne v měsíci, losování proběhne do 20. dne v měsíci
a vítěz bude uveřejněn v následujícím Zpravodaji města Velká Bíteš.
Vaše IC a KK
Správná odpověď z minulého čísla:
ozdoba oken v 1. poschodí domu na Masarykově náměstí č.p. 135.
Výhercem z minulého čísla Zpravodaje je paní Jana Rovenská.
zde odstřihněte

Jméno, adresa, telefonní kontakt ............................................................................................
Správná odpověď .....................................................................................................................
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SLOVO Z RADNICE
Nastal listopad a my všichni již brzy začneme pomalu rekapitulovat
končící letošní rok. Než však k tomu opravdu dojde, je nutno
se soustředit na dokončení rozpracovaných akcí nebo na pečlivou
přípravu prací, které jsou v současnosti zahajovány.
Jednou z těchto akcí je realizace přechodu chodců přes silnici I/37
v ulici Lánice pod spodním výjezdem z lokality Chobůtky u bývalého
mlýna. Na tuto tolik očekávanou úpravu, která přispěje ke zvýšení
bezpečnosti chodců, bude navazovat úprava místní komunikace
spodního výjezdu z Chobůtek po křižovatku v délce cca 100 m.
V příštím roce pak bude dokončena úprava místní komunikace
spojující tuto křižovatku s horním výjezdem z Chobůtek. Postupně budeme s investicemi
do oprav stávajících komunikací navazovat na nové nebo zrekonstruované úseky silnic.
Chceme tak pokračovat i v dalších lokalitách města, například U Stadionu nebo v Nové Čtvrti.
Lokalit, kde deficit investic z minulosti je více jak zřejmý, je mnohem více. Jedním z příkladů
je pojízdná plochy před řadovými domy v Chobůtkách, která na svoji konečnou podobu čeká
více než třicet let. Tato plocha bude proto do konce roku vydlážděna včetně položení podkladu
a silničních obrubníků.
Během listopadu bude dokončena oprava havarijního stavu kamenné hřbitovní zdi u kostela
sv. Jana Křtitele, v úseku přiléhajícím k sousednímu dětskému hřišti. Vedlejší chodník
ale nebude přes zimní období zprůchodněn, neboť na počátku roku do něj budou uloženy
chráničky sdělovacího vedení a až potom bude vydlážděn kamennou mozaikou až k prostoru
před kulturním domem.
Na základě výběrového řízení bylo upřesněno zahájení rekonstrukce komunikace, chodníků
a sítí v ulici Vlkovské, v úseku od stadionu po areál První brněnské strojírny. Kromě
přípravných prací bude stavba v celém svém rozsahu realizována v příštím roce.
V uplynulých dnech byly zahájeny geodetické a projekční práce na řešení komunikačního
propojení mezi silnicí na Osovou Bítýšku v Lánicích a silnicí na Tišnov u Rasovny. Jedná
se o první úsek silnice v trase plánovaného velkého městského obchvatu.
Dne 21. října se uskutečnila plánovaná návštěva bítešských občanů v bioplynové stanici (BPS)
v obci Třeština u Mohelnice. Pro návštěvu byla vybrána BPS stejného výkonu a technologie,
o jaké uvažují soukromí investoři v našem městě pro lokalitu v areálu BIKOS. Návštěva
poskytla všem účastníkům reálný pohled na tuto stavbu a její vliv na přilehlé okolí. Zda bude
BPS realizována ve Velké Bíteši, záleží na podmínkách, které pro budoucí spolupráci s městem
investoři v rámci celého projektu BPS nastaví.
Na závěr bych chtěl občanům města a veřejnosti připomenout ještě jednu důležitou informaci,
týkající se rozvoje města. Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny č. 6 Územního
plánu města Velká Bíteš. Podněty popř. připomínky na dílčí změny územního plánu města
mohou občané uplatnit ve lhůtě nejpozději do 21. 11. 2011. Informace o tomto záměru získáte
na úřední desce, internetové adrese www.velkabites.cz nebo přímo na odboru výstavby a ŽP
MÚ Velká Bíteš.
Ing. Milan Vlček, starosta města
Listopad 2011
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ZPRÁVY Z RADNICE
ODPADKOVÉ KOŠE U NOVÝCH VÝLEPOVÝCH PLOCH
Rada města v působnosti valné hromady Technické služby Velká Bíteš bere na vědomí zprávu
o plnění úkolů rady města ze dne 12. 9. 2011 a rozhoduje umístit odpadkové koše k nově
zřízeným výlepovým plochám.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ
Rada města rozhoduje o zřízení autobusové zastávky u ZŠ dle požadavku osadního výboru
Jindřichov tak, že souhlasí s úhradou prokazatelné ztráty dopravci TRADO-BUS, s.r.o.

OPRAVA CHODNÍKU V CHOBŮTKÁCH
Rada města rozhoduje realizovat v letošním roce opravu chodníku před 18. řadovkou
v Chobůtkách.

UMÍSTĚNÍ TŘÍD MŠ V PROSTORÁCH ZŠ
Rada města pověřuje odbor majetkový prověřením varianty umístění 1–2 tříd MŠ v prostorách
ZŠ Velká Bíteš. RM požaduje komplexní řešení se všemi dopady včetně finančního a stavebního
provedení.

OSLAVA NOVÉHO ROKU
Rada města pověřuje ředitele ICKK organizací oslav Nového roku a jeho náležitou propagací.

ZMĚNA Č. 6 ÚP MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ – UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný pořizovatel
územně plánovací dokumentace města Velká Bíteš podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) upozorňuje veřejnost, že Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodlo usnesením č.
6/9/11/ZM o pořízení změny č. 6 Územního plánu města Velká Bíteš a že v souladu s tímto
usnesením Zastupitelstva města Velká Bíteš
lze uplatnit podněty na další dílčí změny ÚP, které budou řešeny v rámci změny č. 6 Územního
plánu města Velká Bíteš. Podněty popř. připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění této informace na úřední desce tj. nejpozději do 21. 11. 2011 (včetně).
Podněty a připomínky lze uplatnit písemně u pořizovatele na adresu: Městský úřad Velká
Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 87, 59501 Velká Bíteš. K podání
podnětů na dílčí změny ÚP lze využít formulář, který je umístěn na internetové adrese www.
velkabites.cz (v sekci Městský úřad Velká Bíteš Odbor výstavby a ŽP/formuláře odboru/návrh
změny ÚP).
Ing. Ladislav Homola
Odbor výstavby a životního prostředí
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MÁTE ZÁJEM O STACIONÁŘ PRO SENIORY? POSPĚŠTE SI!
Do 20. listopadu bylo prodlouženo mapování zájmu občanů o zřízení denního stacionáře
pro seniory. Jedná se potenciálně o vydatnou pomoc pro rodiny, které pečují o své stárnoucí
rodiče. Dle sdělení Evy Zavadilové, radní pro zdravotnictví a sociální věci, chce město nejprve
dobře zmapovat potřeby svých obyvatel, než se rozhodne pro tuto investici.
Pokud také máte ve své péči svoje seniory a je pro vás náročné skloubit péči o ně se svou prací,
nabídne vám stacionář možnost přes den využít jeho služeb. Starší spoluobčané tak získají
možnost trávit čas společně a účastnit se zájmových aktivit, které by pro ně byly připraveny.
Případné vybudování samotného stacionáře bude vyžadovat především vyhrazení adekvátních
prostor ve vlastnictví města a zabezpečení personálního zabezpečení a prostor. Město v této
souvislosti jedná s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou. Dotazník pro žadatele o stacionář
najdete v tomto vydání Zpravodaje, v elektronické podobě jej najdete na internetových
stránkách města. Odevzdávat jej můžete do 20. listopadu na podatelně Městského úřadu
ve Velké Bíteši. Stacionář bude otevřen v případě, že se najde dostatečný počet zájemců
a samozřejmě potřebné personální a finanční zabezpečení.
Ladislav Koubek

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
Vážený/á,
oslovujeme Vás jako potenciálního zájemce o umístění Vašeho rodinného příslušníka
do denního stacionáře pro seniory a prosíme Vás tímto o vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky
dotazníkového šetření budou použity pro možnou přípravu projektu denního stacionáře
pro seniory ve Velké Bíteši ve spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou.
Denní stacionář pro seniory poskytuje denní ambulantní služby seniorům, kteří pro svůj věk
nebo zdravotní postižení potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a jejich rodina je schopna
se o ně část dne starat v jejich domácím prostředí. Stacionář má podpůrný charakter. Tato
služba pomáhá uživatelům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a zprostředkovává
jim kontakt se společenským prostředím, zejména možnost kontaktu s dalšími seniory.
Pečujícím rodinám umožňuje úlevu a odpočinek od náročné každodenní péče o své blízké.
Stacionář není určen občanům zcela imobilním.
Cílem dotazníkového šetření je ověřit poptávku po službě denního stacionáře pro seniory
a zapojit rodinné příslušníky potencionálních uživatelů do přípravy projektu s cílem kvalitního
nastavení služeb.
Vyplněné dotazníky nám prosím doručte zpět na adresu Městský úřad Velká Bíteš – podatelna,
Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, nebo elektronicky na adresu podatelna@vbites.cz.
Za (koho?) ……………….. (kdo?) ………………..
Listopad 2011
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Otázky dotazníkového šetření:
1) Využíval/a byste pro svého rodinného příslušníka službu denního stacionáře, pokud by
byla dostupná ve Velké Bíteši?
 Ano
 Ne
2) Pokud Ano, definujte, v jakém rozsahu předpokládáte, že byste tuto službu využívali
(počet dnů / hodin denně).

3) Uveďte věk potencionálního uživatele služby.

4) Informace o zdravotním stavu potencionálního uživatele
Poruchy paměti
Omezená pohyblivost

 Ano  Ne
 Ano  Ne

Jiné omezení

5) Uveďte služby denního stacionáře, které Váš rodinný příslušník využije?
Služba stravování
Rehabilitační služby

 Ano  Ne
 Ano  Ne

Jiné služby

Identifikační údaje
1) Uveďte Vaše jméno, příjmení

2) Kontaktní údaje (mail, telefon…)

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi, které budou použity při přípravě projektu denního
stacionáře pro seniory ve Velké Bíteši.
10
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ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od 1. 1. 2012 se budou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji
a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen
„e-OP“).
Na Městském úřadě ve Velké Bíteši si o stávající typ občanského průkazu můžete podat žádost
nejpozději do 30. listopadu 2011.
Od 1. 12. 2011 budou přijímány žádosti o stávající typ OP pouze u obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností – pro Velkou Bíteš a okolí je to Městský úřad ve Velkém Meziříčí,
odbor správní – občanské průkazy.
Možnost požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (pro nás Velké Meziříčí) je nejpozději
do 14. prosince 2011.
Překážky spojené se zavedením e-OP (technologické odstávky systému CDBP v souvislosti
s implementací e-OP), týkající se obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:
- 18. listopadu 2011 nebude možné podat žádost o vydání e-pasů (cestovní doklad
s biometrickými prvky), ani nebude možné biometrické cestovní pasy převzít
- další technologická odstávka proběhne v termínu od 23. prosince 2011 od 16.00 hodin s tím,
že provoz agendy e-pasů a nově agendy e-OP bude obnoven nejpozději v pondělí 2. ledna
2012 od 6.00 hodin
- nejzazší termín pro ukončení nabírání žádostí o vydání e-pasů je stanoven na 19. prosince
2011
- v době odstávky systému CDBP bude však možné vydávat cestovní pasy bez strojově
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pasy typu „BLESK“)
Stávající typ občanských průkazů se strojově čitelnými údaji jsou a budou stále v platnosti
do doby platnosti vyznačené v občanských průkazech.
Milena Janštová
Odbor správní, matrika

POZNÁVÁME SVŮJ REGION – JÁCHYMOV
Jáchymov, další z „místních částí“ našeho města, je vůbec nejmladší vesnicí v regionu
– byla vystavěna v letech 1798 až 1802. Nachází se v rovinatém terénu, v nadmořské
výšce 528 m, vzdálena 6 km na západ od Velké Bíteše a 12 km na východ od Velkého
Meziříčí. S těmito městy ji spojuje bývalá hlavní silniční tepna republiky, nyní
silnice II. třídy, značená II/602. Další komunikace spojuje obec s 2 km vzdáleným
Záblatím (viz letecký snímek) a navazující Osovou Bítýškou. Je možné využít i spojení
místní komunikací s Holubí Zhoří přes dálniční most. V obci nyní žije 91 stálých
Listopad 2011
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obyvatel v 37 domech, z toho 4 slouží jako rekreační. Vesnice leží na katastru obce
Holubí Zhoř. Její poloha, mezi několik desítek metrů vzdálenými trasami bývalé
„státní“ silnice a dálnice, sice zajišťuje občanům výbornou dopravní obslužnost,
ale je také zdrojem nepříjemné hlukové zátěže.
Osobnost zakladatele a charakter doby
Podobně jako sousední, pouze o 60 roků starší a na dohled vzdálený Bezděkov, má také
Jáchymov svého významného zakladatele, kterým byl Joachym rytíř Stettenhofen, Tirayem
uváděný jako „Jáchym rytíř Stettenhofen“ a v úředních německých dokumentech „Hofrat
Joachim von Stettnhofen“. Jeho životní příběh, doba, ve které žil a kdy byla vesnice založena,
si zaslouží podrobnější pojednání:
Přenesme se do konce 18. století, kdy v českých zemích, ukotvených v habsburské říši, panuje
císař František I. (1792–1835), v Evropě zuří napoleonské války a krajinou se přesouvají kolony
vojsk na různá evropská bojiště. Pozvolna začínající průmyslová revoluce se projevuje zejména
zaváděním strojů do textilní výroby.
V této době, přesněji v roce 1794, kupuje budišovské panství za 150 000 zlatých již zmíněný
Joachym rytíř Stettenhofen, pozdější zakladatel obce, který v letech 1780–1790 vykonával
funkci inspektora komorních statků a byl považován za jednoho z nejlepších národohospodářů
své doby. Po příchodu na budišovské panství zjistil, že je zde dostatek orné půdy, která však
leží ladem a obce že jsou dosti přelidněny. Rozhodl se zakládat nové osady s vědomím,
že tak prospěje nejen sobě, ale i poddaným, jimž chtěl úpravou daní a robot jejich břemeno
ulehčit. Na shromáždění, konaném 1. prosince 1794, představil svůj program, přičemž zpětně
přijal od lidu slib poslušnosti. Z jeho promluvy:
„Má snaha směřuje k tomu, byste sobě nejenom statky a úrokové pozemky zakupovali,
nýbrž byste se i z robotní povinnosti vyvazovali. K tomu potřebuje každý jen upřímnou vůli
a malý závdavek v hotovosti složiti, nedoplatek zapůjčí mu sirotčí pokladna za obvyklý plat,
a já chci veškeré nadační peníze, jimiž je panství zatíženo, tam uložiti, aby vám mohlo býti vždy
pomáháno...“
V podstatě tento osvícený šlechtic měnil těžkou a vyčerpávající robotní práci na poměrně
výhodné peněžní platby, rušil panské dvory a pozemky rozprodával novoosadníkům.
Na území Moravy založil více než 40 osad, mezi nimi i Jáchymov. Jeho vážné onemocnění
v roce 1797 mu bohužel neumožnilo uskutečnit tyto záměry, správa přešla do rukou
úřednictva a to se stalo selskému lidu na Budišovsku osudným. Množili se stížnosti sedláků:
„Za živobytí pana Jáchyma rytíře ze Stettenhofenu nikdy jsme tři dny nerobotili, poněvadž
bychom svými slabými koňi vůbec nemohli vykonat takovou robotu a pak ještě své pozemky
obdělati...Prosíme proto úřad, by slib bývalého pána ponechal v platnosti... Pykáme, že jsme
nepožádali bývalého pána o potvrzení jeho úmyslu.“ Všechny tyto události vyvrcholily vzpourou
na budišovském panství v roce 1814.
Založení vesnice
Joachym rytíř ze Stettenhofenu vybral osobně místo za Holubí Zhoří, na rozhraní tří panství:
Velkomeziříčského, Budišovského a Náměšťského. U lesa Jíví byl vysušen panský rybník a na
jeho ploše i na části panského lesa bylo vyměřeno 24 vzájemně přilehlých parcel – „famílií“,
5 a ½ sáhů širokých a 6 sáhů dlouhých. Ke každé famílii byl vyměřen stejný díl pole a luk,
asi 8 měřic. Dne 25. února 1798 kupuje Ondřej Drápela, nádeník z Holubí Zhoři, první famílii
12

www.bitessko.com

Zpravodaj Velká Bíteš

za 20 zlatých. Toto datum je proto možné považovat za první písemně doloženou zmínku
o obci a rok 1798 za průkazný letopočet jejího založení. Poslední famílie byla zakoupena
Josefem Palasem z Tasova. Prodej všech famílií trval asi 3 měsíce. 17 nových osadníků bylo
ženatých a v jejich rodinách bylo 39 dětí.
Dřevo na stavbu bylo vrchností darováno tzv. „nastojato“, vykácením části lesa (pozn.:
důkazem toho byl pařez borovice, který byl ponechán v obytné místnosti domu
č. 12 až do 20-tých let minulého století a sloužil mnoha generacím jako jídelní stůl). Všechny
domy byly pravděpodobně zděné (viz foto domu č.p. 18).
V prvních třech letech bylo povinností nových osadníků platit 48 krejcarů z každé měřice,
později 1 zlatý (60 krejcarů) z každé měřice. Další povinností „famílianta“ byla úhrnná platba
domovní daně a náhrady za robotu ve výši 6-ti zlatých. Pokud by nájemce nebyl schopen
uhradit tyto platby, měla vrchnost právo zrušit smlouvu bez náhrady.
Prvním rychtářem byl vrchností dosazený František Harák, konšelem byl ustanoven Jakub
Robotka. Nově založená vesnice spadala pod farnost tasovskou, v roce 1819 došlo k přifaření
do bližší Osové Bítýšky. Je zajímavé, že většina matričních záznamů byla od počátku vedena
duplicitně, jak v Tasově, tak v Osové Bítýšce.
Změny názvu obce
1799

Jachimowitz(e)

Matrika farnosti Tasov

1799

Joachimshof

Matrika farnosti Osová Bítýška

1830

Joachimow

Uvedeno na indikační skici

1900

Joachimsdorf

J. Tiray: Vlastivěda moravská – ve vysvětlivkách

1900

Jáchymov

Tiray používá v nadpise i tento český název

Vývoj populace
Rok

1869 1880 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

Počet
obyv.

138

147

137

123

120

115

105

87

105

94

98

87

93

Vývoj územní správy
1798–1848

Allodní panství Budišovské (v r. 1848 byly poddanské poměry zrušeny)

1869–1930

Osada obce Holubí Zhoř – okres Velké Meziříčí

1950–1960

Samostatná obec – okres Velká Bíteš

1961–1980

Osada obce Holubí Zhoř – okres Žďár nad Sázavou

1980–dosud

Místní část města Velké Bíteše – okres Žďár nad Sázavou

Historické památky
Vzhledem k poměrně krátké historii i způsobu založení obce, jsou pro její obyvatele důležité
i ty nejprostší památky, které zde jejich předkové zanechali:
Uprostřed obce stojí zděná zvonička, ale není známo, ve kterém roce byla postavena. Bylo
však zjištěno, že na mapě III. vojenského mapování z roku 1876 je kaplička již uvedena.
Listopad 2011
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Zda se jedná o nynější objekt, nelze jednoznačně říct. Průkazným datem je rok 1935, uvedený
na podstavci sochy sv. Jakuba, která byla původně umístěna napravo od zvoničky a později
byla přestěhována dovnitř. Ve zvonici je zavěšen zvon, odlitý v 60-tých letech minulého století
ve zvonařské dílně u Tišnova, za peníze z veřejné sbírky. Kvůli stavbě veřejného vodovodu byla
zvonička dokonce přestěhována.
Na obou koncích obce byly umístěny velké dřevěné kříže. Jeden z nich bohužel zničil blesk,
druhý byl poničen v 60-tých letech. U odbočky z bývalé státní silnice postavila rodina Batelkova
v roce 1908 boží muka, která byla v roce 1963 renovována.
Kulturní tradice, společenský život
Národopisně spadá obec do Podhorácka, podobně jako celé Bítešsko. Lidový kroj se zde
běžně nenosí již šest generací. Nejbližší neděli ke svátku sv. Jakuba, 25. července, slaví obec
pouť, společně s celou farností Osová Bítýška. Na Velikonoce obchází mužská část obce
s pomlázkou a harmonikou všechny domy. Pěkným zvykem je také mikulášská nadílka, kdy
všechny malé děti obdarovává Mikuláš s čertem a andělem. Pořádají se také další akce pro děti
a mládež: Dětský den, silvestrovské bruslení, pálení čarodějnic, turnaje v kopané a volejbalu aj.
V současné době nejsou v obci žádné oficiální zájmové organizace. V období první republiky
zde byl aktivní spolek „Domovina domkařů a malorolníků“, jehož činnost zanikla během
druhé světové války.
Krajina – příroda
V blízkém okolí protéká Jelenka, přítok Jasinky. Přes většinu jáchymovských zahrad teče
potůček Vírek, vyvěrající, jak už jeho název říká, z pramene studánky na horním konci vesnice.
Jsou na něm vybudovány dvě požární nádrže: jedna vybetonovaná a ohrazená u vjezdu
do obce, druhá – přírodní, na východním konci obce. V té byl dokonce zaznamenán výskyt
raků potočních. Příjemně působí také blízkost lesa, přiléhajícího k novým rodinným domkům
na západním okraji vesnice.
Historickou zajímavostí je bývalá tzv. „Králova cesta“, vedoucí mezi Jáchymovem a Bezděkovem
směrem na Březku. Obce jednají o případných dotacích na její obnovu.
Občanská vybavenost a infrastruktura
Obyvatelé využívají kulturní dům s nově vydlážděným prostranstvím, dětské hřiště a tenisové
kurty. Všechno bylo postaveno a je udržováno s jejich přispěním. V osmdesátých letech byl
v akci Z vybudován veřejný vodovod, napájený z mostišťského přivaděče. Kanalizace je pouze
povrchová.
Přesto, že kolem obce vede středotlaký stupeň páteřního plynovodu, nemá obec plynovou
přípojku.
Zemědělství a zaměstnanost
Jako většina vesnic v regionu byl také Jáchymov vždy převážně zemědělskou obcí s několika
drobnými živnostníky. Například v roce 1935 je uváděn jeden stolař a jeden trafikant. Poměrně
pokrokovým činem bylo založení Zemědělského strojního družstva po první světové válce,
které si pro svoje sídlo odkoupilo v roce 1948 dům č.p. 15. Tento dům, jehož obyvatelé odešli
do pohraničí, byl později přestaven na kulturní dům. Po probíhající kolektivizaci koncem
50-tých let se strojní družstvo transformovalo v roce 1960 na JZD Jáchymov, které se v roce
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1965 spojilo s JZD Holubí Zhoř. Tento celek byl později začleněn do JZD Svornost Osová
Bítýška. V 70-tých letech se situace postupně mění, většina práce schopných obyvatel odchází
do okolních průmyslových podniků.
Současnost
Osadní výbor pracuje ve složení: Robert Hladík, Pavla Březinová, Ing. Petr Hofmann, Pavel
Kotlan, Jaromír Rybníček, Ing. Renata Ševčíková. Pro přiblížení současného života v obci
použiji slova předsedy osadního výboru pana Roberta Hladíka:
„Na co jsme v naší obci hrdi? Doufám, že se stačí rozhlédnout kolem sebe. Jednotlivé domy
se postupně opravují a na to, jak jsme malá obec, rostou zde i nové. V roce 2000 se vybudovalo
nejprve dětské hřiště a později i tenisové kurty. V roce 2005 se začalo s opravou zvonice, která
byla dokončena o rok později. V roce 2009 bylo vydlážděno prostranství před kulturním
domem. Do budoucna se plánuje výměna oken, oprava střechy a rekonstrukce topení
v kulturním domě. Na většině projektů se místní lidé podíleli brigádnicky. I přes problémy dnešní
doby jsou zde lidé schopni se domluvit a vzájemně si pomoci.“
Sbor dobrovolných hasičů v obci založen nebyl. Není vedena ani obecní kronika – proto chci
touto cestou vyslovit uznání a poděkování paní Janě Pastyříkové, která ve svém i veřejném
zájmu shromáždila a sepsala informace o historii „své“ obce a tím mi poskytla cenné informace
k sepsání tohoto článku.
Použitá literatura: Vzpoura na budišovském panství, Jan Tvarůžek, Praha 1919
Alois Koukola

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
„O PODZIMÁČKOVI“
Na ekologický výukový program jsme se vypravili
na Ostrůvek – do Ekologického centra ve Velkém
Meziříčí. A protože naše mateřská škola je zařazena do
celostátní sítě škol Mrkvička, podporující ekologickou
výchovu na Vysočině, využili jsme nabídky semináře
o podzimu, který přesně navázal na náš školní vzdělávací
program.
Děti přivítal panáček „Podzimáček“, poté si pracovnice
EKO centra děti rozdělily do tří skupin a pustily
Děti při práci v EKO centru Ostrůvek.
Foto: Archiv MŠ se s nimi do práce. Jedna skupinka se hravou formou
seznámila se změnami v přírodě a životem volně žijících zvířat na podzim, další poznávala
ovoce a zeleninu všemi smysly, děti si samy připravily ovocný salát a co si „uvařily“, to
si taky snědly. Poslední skupinka si vyzkoušela svoji zručnost a trpělivost při výrobě panáčka
„Podzimáčka“ z jeřabin a listů, které jsme si nasbírali a přivezli s sebou.
Počasí se nám vydařilo a všichni jsme se vraceli do školky spokojeni a obohaceni o nové
poznatky a zážitky. Už se těšíme na další zajímavý program.
Kolektiv mateřské školy Masarykovo náměstí
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ZÁZRAK VE VESELÉ ŠKOLCE
Zažili jste někdy zázrak? Nám se v naší Veselé
školce stal. Až jsme se nestačili divit.
Po krásném babím létu, z kterého jsme se
těšili v září, nastal říjen – chladný, uplakaný,
bez sluníčka. A právě v tuto dobu jsme měli
naplánovanou již tradiční Drakiádu. Jistě
namítnete, že by se mohla odvolat, zrušit,
přeložit na jiný den, ale to již není ono.
Odkládaná akce ztrácí svoji pointu.
Na čtvrtek 13. 10. 2011 jsme tedy měli
pozvané děti a dospělé z Velké Bíteše a okolí
Foto: Archiv MŠ
na louku k mlýnům, nachystané odměny Drakiáda.
pro nejlepší draky, napečené perníkové dráčky na uvítanou, uvařený čaj ve velké várnici
i přichystané sladkosti jako cenu útěchy. A toto všechno bychom měli kvůli špatnému počasí
odpískat?! A tehdy se ten zázrak stal. Ještě dopoledne jsme pozorovali, jak sluníčko rozhání po
obloze mraky, jak si volá ku pomoci vítr. Takový ten správný – ne žádný severák, který všechno
mrazí, ale takový, který vysouší mokrou trávu, aby to neklouzalo, a umí vynést draky vysoko,
vysoko, kam až oči sotva dohlédnou.
Odpoledne v akci to již nemělo chybu. Počasí bylo přímo na objednávku, lidského hemžení
plná louka a nebe krásně ozdobené draky a dráčky různých tvarů a velikostí. Byla to prostě
nádhera! Po sportovním výkonu si děti i dospělí rádi doplnili energii opečenými buřtíky
u ohníčku, který již tradičně připravil pan Šídlo a kterému za to patří naše poděkování.
Kdo jste letos zaváhali a nepřišli, zkuste to příští rok. Jistě nebudete litovat!
Kolektiv MŠ U Stadionu

Vážení a milí (maminky, tatínkové, babičky a dědečkové, ...),
rádi bychom Vás pozvali do
mateřského centra,
které právě vzniká ve spolupráci s Kolpingovou rodinou. Scházet se budeme prozatím
ve středu dopoledne v prostorách recepce solné jeskyně
(tímto velmi děkujeme Technickým službám, zejména panu Gaizurovi).
Chceme navázat na činnost zaniklého MC Človíček
a v budoucnu naše aktivity postupně rozšiřovat.
V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet na Janu Střechovou (jstrechova@seznam.cz)
nebo Lenku Marešovou (lencamaresova@seznam.cz).
Více informací najdete v prosincovém Zpravodaji.
Těšíme se na Vás a Vaše děti!
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OHLÉDNUTÍ – SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD PODRUHÉ
Při druhém ročníku pochodu nám ve
středu 28. září přálo počasí. Celkem
75 účastníků se vydalo na pochod
z přírodní učebny Základní školy ve Velké
Bíteši a 11 ze startu ve Křoví. Na trase je
čekalo několik kontrolních stanovišť,
na nichž si vyzkoušeli např. svoje pohybové
schopnosti, střelbu ze vzduchovky
a jako bonus měli možnost nahlédnout
do interiéru Dolního mlýna, kde si poslechli
i výklad. Nejkratší trasu zvládly i malé děti.
V cíli.
Foto: Archiv ZŠ Poděkování patří všem organizátorům ze
základní školy, kolektivu LT Prosatín, Janě a Miladě Vaňkovým.
Nenašli jste si letos čas? Zkuste to s námi příští rok.
Za organizační tým Mgr. Pavel Holánek

REGIONÁLNÍ UČEBNICE BÍTEŠSKO
Nová publikace Regionální učebnice Bítešsko cíleně vytvořená týmem autorů pro žáky naší
školy má podobu „šanonu“. Obsahuje souhrn základních informací o Bítešsku a pomáhá
ucelit roztříštěnost údajů o regionu v rámci různých předmětů. Žáci budou při práci
s učebnicí postupně objevovat, jak zajímavé je místo, kde žijí. Při výuce si ji dále rozšíří a doplní
o rozmanité výstupy, např. pracovní listy, výtvarná díla, mapy.
Sami objeví historii města, která dodnes promlouvá z budov, názvů ulic, pověstí,
ale i ze zvyků a písniček. Matematika jim pomůže zmapovat životní styl našich předků i ten
náš. Zaznamenají změny, ke kterým došlo v oblasti životního prostředí – a sami posoudí, jestli
vždy jen k lepšímu.
Učebnice vznikla jako součást projektu Semínka
environmentálního
vzdělávání
podaného
obecně
prospěšnou společností Chaloupky v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropské
unie. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny celkem tři
pilotní regionální učebnice, a to pro okolí Moravských
Budějovic, Okříšek a Velké Bíteše. Tyto publikace budou
následně předlohou pro vydávání podobných učebnic
v dalších regionech.
Pokud se chcete o Regionální učebnici dozvědět více, přijďte
8. listopadu 2011 v 17 hodin do městského muzea na besedu
s jejími autory.
Mgr. Pavel Holánek
ZŠ Velká Bíteš
Listopad 2011
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HISTORICKÝ KROUŽEK

Nadšení žáci.

Foto: Archiv školy

Jsme žáci devátého ročníku ZŠ Velká Bíteš. Již v loňském školním roce jsme se dobrovolně
zapojili do dvou celorepublikových projektů, jimž se věnujeme v historickém kroužku. Jsou
to projekty Zmizelí sousedé, kde se snažíme vypátrat osudy židovských občanů, kteří ve Velké
Bíteši žili před druhou světovou válkou, a Stopy totality, kde se věnujeme historii padesátých
až sedmdesátých let minulého století.
O obou našich aktivitách jsme již ve Zpravodaji informovali a žádali jsme veřejnost
o případnou spolupráci. Přivítáme jakoukoli vaši nepatrnou vzpomínku nebo informací.
Máte doma fotografii či jiný dokument, jenž by měl nějaký vztah k zmíněným historickým
obdobím? Budeme vám vděčni za jeho zapůjčení.
Scházíme se každý týden, a to nejen ve škole. Několikrát jsme navštívili depozitář Moravského
zemského archivu ve Velké Bíteši, kde pracujeme zejména se sčítacími operáty. Podívali
jsme se také do pobočky Moravského zemského archivu ve Velkém Meziříčí, v němž jsou
mimo jiné uloženy třídní knihy z období, jež nás zajímá. Za možnost nahlédnout takto
do historie vděčíme zejména ochotě pana archiváře, Mgr. Martina Štindla, Ph.D., který je
naším pomocníkem a rádcem.
Zdejší základní školu budeme navštěvovat už necelý rok. Věříme, že za tu dobu se nám podaří
shromáždit zajímavé informace o lidech, kteří tu žili před námi a o nichž toho mnoho nevíme.
A také o době totality, kterou známe jen z vyprávění.
Pokud nám chcete pomoci, napište prosím na e-mail: tom-hamrik100@seznam.cz .
Aneta Prokešová, Tomáš Hamřík, 9. A

PŘÍRODNÍ ZAHRADA I VE VELKÉ BÍTEŠI
V pátek dne 16. 9. 2011 zavítal do Velké Bíteše „Toulavý autobus“ plný učitelů z různých škol
ČR, kteří se zajímají o školní zahrady a přírodní učebny. Tuto aktivitu již několik let zajišťuje
Středisko ekologické výchovy – Chaloupky. Prvním zastavením byla zahrada právě na naší
škole (během víkendu pak následovaly školy v Borech, Lhotkách, Novém Veselí, Kněžicích,
Havlíčkově Brodě, Budišově a Myslibořicích).
18
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Letos bylo navíc zahradám některých
účastníků slavnostně uděleno zvláštní
ocenění – plaketa „Přírodní zahrada“.
Jednalo se o završení seminářů
„Čtvero ročních období na zahradě“,
probíhajících v minulém roce na
Chaloupkách (kterého se zúčastnilo
8 učitelů z různých míst kraje Vysočina,
včetně jedné účastnice z Velké Bíteše).
Slavnostního udílení plakety se zúčastnili
i představitelé našeho města (pan starosta
a pan místostarosta) a z Kraje Vysočina
přijela radní RNDr. Marie Kružíková,
která nám popřála hodně nadšených
Účastníci s plaketou.
Foto: Archiv školy
dětí (samozřejmě přírodou) a předala
plaketu. A jaká byla kritéria pro přírodní zahrady? Především pěstování zeleniny a ovoce bez
minerálních hnojiv, pesticidů a bez používání rašeliny, využívání kompostování, existence
listnatých stromů, květnaté louky, pěstování bylin, úkryty pro hmyzí pomocníky, divočinky
pro plazy ap.
O naší malé slavnosti se dozvěděla i Česká televize (asi chtěli ochutnat zdravé speciality
vyrobené našimi žáky pro občerstvení účastníků). Pokud byste chtěli prostřednictvím krátkého
úryvku nahlédnout pod pokličku dění na naší škole i vy, můžete navštívit internetové stránky
www.zsbites.cz a podívat se na odkaz Ocenění naší přírodní učebny a školní zahrady.
Ing. Renáta Pelánková

KULTURA
KONCERT EVY A VAŠKA
Srdečně vás zveme na koncert známé
dvojice, který se uskuteční ve čtvrtek dne
3. 11. 2011 v Kulturním domě ve Velké
Bíteši.
Předprodej vstupenek v Informačním
centru, Masarykovo náměstí 5.
Více informací na Klubu kultury nebo
na telefonním čísle 566 532 342.

Listopad 2011
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NETOPÝŘI V MUZEU
V Městském muzeu ve Velké Bíteši se 15. září
konal již třetí ročník Evropské noci pro netopýry,
pořádaný ve spolupráci městského muzea
a muzejního spolku. Mgr. Pavel Holánek, který tento
projekt před třemi lety inicioval, připravil společně
s Martinem Maláčem a Mgr. Vlastislavem Káňou
poutavou besedu, při které nechyběla ani ukázka
živých netopýrů nebo výprava do ulic města.
Malý kvíz o ceny.
Foto: Bc. Ivo Kříž Více jak šedesát návštěvníků besedy, mezi nimiž
byly hojně zastoupeny děti, nejvíce zaujala právě ukázka živých exemplářů. Především
děti obstoupily Martina Maláče a každý chtěl vidět a pokud možno si i pohladit tyto malé
chlupaté savce. Jedno z dětí si mohlo na vlastní kůži vyzkoušet, jak se asi netopýři cítí při
odchytu a kroužkování. V závěru besedy proběhl také malý kvíz, při němž byla každá správně
zodpovězená otázka odměněna malým dárkem.
Četné dotazy na oba přednášející byly důkazem, že i letošní přednáška k Evropské noci pro
netopýry zaujala a my se můžeme těšit na příští zářijový podvečer, kdy bítešské muzeum opět
ovládnou netopýři.
Bc. Ivo Kříž
Městské muzeum ve Velké Bíteši

NOVÁ KNIHA BÍTEŠSKÉHO AUTORA
V říjnu se na pultech objevila kniha Sto dětí mi říká brácho
autorů Karla a Marie Dvořákových. Vypráví o zážitcích
z jedné z nejchudších a nejzaostalejších oblastí Indie.
Autoři strávili rok v zapadlé vesnici indického venkova
ve škole pro chudé děti. Poutavou formou popisují různé
aspekty života prostých vesničanů, příběhy malých
školáků či skryté podrobnosti indického životního stylu.
Čtenář se s nimi podívá i na známá turistická místa
včetně Himalájí. Kniha nabízí nejen příjemné počtení,
je také zajímavým zdrojem informací o daleké zemi
a odlišné kultuře.
Knihu lze koupit v knihkupectví nakladatelství Cesta
v Brně na Rašínově ulici, dále v Informačním centru
a klubu kultury či v prodejní síti Exitu 162 ve Velké
Bíteši a v okolí. Cena je 149 Kč. Vydání knihy finančně
podpořilo město Velká Bíteš, První brněnská strojírna
a Exit 162.
Více informací naleznete na internetových stránkách
http://www.cestabrno.cz.

www.kdvorak.wz.cz/indie,
Redakce
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Vážení spoluobčané,
rád bych Vás jménem Klubu kultury pozval na akce, konané v kulturním domě ve Velké Bíteši
v listopadu pod naší záštitou.
Koncert pěveckého dua „EVA A VAŠEK“, připravený na 3.listopadu, je plánovaným
vystoupením, které smluvně uzavřelo již předminulé vedení ICKK. Jsem přesvědčen, že si
zpěváci i v našem městě najdou svoje příznivce. Během večera se bude zároveň prezentovat
SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš.
Dne 19. listopadu bych Vás rád pozval již na 13. ročník „TURNAJŮ V MARIÁŠI VE TŘECH
O PŘEBORNÍKA KRAJE VYSOČINA A BRNĚNSKA“, na který přislíbila účast i bývalá
poslankyně Jana Volfová.
Na závěr měsíce pro Vás Klub kultury ve spolupráci s Muzejním spolkem Velkobítešska
připravil 9. ročník folklorního pořadu „NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU“. Akce se bude konat
v sobotu dne 26. listopadu v 15 hodin. Setkáte se zde opět s bítešským folklórem, který Vám
přijdou předvést všechny místní skupiny od nejmenších po dospělé.
Pevně věřím, že si alespoň jednu z těchto akcí nenecháte ujít. Přeji Vám příjemnou zábavu.
Tomáš Jelínek
ředitel ICKK

PŘEDADVENTNÍ KONCERT
Základní škola Tišnovská 116 Vás zve na Předadventní
koncert 20. listopadu 2011 v 16 hodin v kostele
sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
Cílem koncertu je získání finančních prostředků
pro bezbariérovou úpravu vnitřních prostor
školy a realizaci smyslově – relaxační
místnosti – snoezelenu.

Listopad 2011
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POLOKULATÉ JUBILEUM HUDEBNÍHO PŮLKRUHU
První říjnové úterý přišli do bítešského kulturního
domu „po prázdninách“ příznivci klasické hudby
na první koncert BHP – již patnácté sezóny. Patnáctkrát
dokázal program Bítešského hudebního půlkruhu
přilákat své posluchače na známá jména skladatelů
a jejich interpretů, tolikrát také pomohl obecenstvu
odhalovat krásy hudby i dosud málo poznané.
Za tu dobu se na některých sedadlech vystřídaly desítky
posluchačů, jiná každoročně obsazují „štamgasti“ (jak
nepěkné slovo) již patnáctým rokem.
Pan Mašek si z nás, pravidelných posluchačů, vychoval za
tu dobu vzorné návštěvníky, kteří se naučili hudbu vnímat,
porozumět jí a dokáží se i během koncertu „vzorně“
chovat. Jen poslední půlrok nás trochu zanedbával. A tak
se tentokrát přišel – k naší velké radosti – přesvědčit, zda
jsme bez něj trochu „nezvlčili“. Ale měl z nás radost. My Jan Škrdlík a Šárka Besperátová.
Foto: Otto Hasoň
z jeho přítomnosti také.
V programu prvního koncertu vystoupili violoncellista Jan Škrdlík a klavíristka Šárka
Besperátová.
Po Janáčkově Pohádce pro violoncello a klavír nás čekal nový zážitek: společně s Debussyho
Sonátou pro violoncello a klavír běžel na plátně němý film, o jehož vzniku a námětu nám
Jan Škrdlík vyprávěl. I my jsme si vzpomněli, jak v televizi Nova před třemi lety informovali
posluchače o ztrátě vzácného violoncella, které patřilo právě Janu Škrdlíkovi. Po výzvách
z obrazovky se sám zloděj hudebníkovi přihlásil a oznámil mu, kde nástroj najde. Zároveň
mu sdělil, že už volal policii, aby opuštěné stavení hlídala, aby nástroj zase někdo neukradl.
Co vedlo zloděje k vrácení – svědomí nebo obava z možného vězení, to se panu Škrdlíkovi
nepodařilo zjistit. Co se mu ovšem podařilo, byl námět k filmu, původně zamýšleného jako
pantomimická kreace na Debussyho skladbu. Vystupují v ní typické postavy francouzského
divadla Colombína, Harlekýn, Pierot a Doktor. Hudebník je sám ve filmu obsazen právě jako
hráč na violoncello, které mu herci z různých pohnutek ukradnou a potom právě z různých
pohnutek vrátí. Rozuzlení se ovšem liší od skutečnosti. Pan Škrdlík by se sice mohl – tak jako
ve filmu – vydat za roztančenou skupinou herců, ale svůj nástroj by nikdy nenechal odplavat
po vodě.
Ve druhé části nás čekala Sonáta pro violoncello a klavír Sergeje Prokofjeva, světově uznávaného
umělce, ve své sovětské vlasti ovšem vládou přísně sledovaného a omezovaného.
Přídavky jsme vytleskali dva, jeden krásnější a líbeznější než druhý, i když z pera skladatelů
velmi vzdálených. Tím prvním byla píseň M. Štědroně z filmu Balada pro banditu Ani tak
nehoří… Skladatel ji spolu s dalšími upravil pro violoncello a klavír právě pro Jana Škrdlíka.
Na úplný závěr zazněla Saint Saënsova Labuť z Karnevalu zvířat. Nemohli nám na cestu domů
zvolit lepší rozloučení. Kolem půlměsíce na obloze se už sice trochu rýsovalo kolo, ale večer byl
téměř vlahý a plný hudby, kterou jsme si odnášeli domů.
Pane Mašku, a zase si nás přijďte příště zkontrolovat.
Zora Krupičková
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VARHANNÍ KONCERT
V neděli 9. října 2011 odpoledne se v bítešském kostele sv. Jana Křtitele rozezněly varhany. Díky
pozvání bítešské farnosti na ně zahrál vynikající brněnský varhaník, MgA. Ondřej Múčka.
Kostel nebyl sice zaplněný, jak se říká, do posledního místa, ale ti, kdo překonali nutkání zůstat
v teple domova, určitě nelitovali.
Jak již napovídá hudební nástroj, obvyklý pro kostely, zazněla duchovní varhanní hudba
baroka. Jména mnohých autorů se nezachovala, ale díky skvělým interpretům, jako je pan
Múčka, žijí jejich skladby do současnosti.
Regens Chori při kostele sv. Jakuba v Brně se nám představil v mnohých skladbách také jako
zpěvák, jehož jasná barva se krásně odrážela v chrámovém prostoru.
Na závěr doprovázeli posluchači potleskem hudebníkovu cestu od varhan dolů. (V bítešském
kostele je to cesta poněkud delší.) Po předání kytice bylo vidět, že se pan Múčka vrací zpět
k varhanům. Úsměv vzbudilo jeho již shůry řečené prohlášení: „Žádný přídavek nemám.
Ale zahraju.“ A zahrál. Bohužel, neznám autora přídavku, ale byly to jásavé tóny plné radosti,
smršť hudby, která naplnila celý kostel, nebylo tam v té chvíli místa pro nic jiného – jen pro
tu hudbu.
Vracely jsme se mrazivým podvečerem domů. „Já kosnu“, sdělila mi vnučka. Ano, byla opravdu
„kosa“. Těžké olověné mraky letěly po obloze a slibovaly spíš sněhovou nadílku než déšť.
Co naplat, zima je tady. Vtom mě napadlo – a Vánoce. Na takové, ke kterým dnes zazněla
předehra ve varhanním koncertu Ondřeje Múčky, se těším třeba už od října. Na ty bez hlučení
koled z reproduktorů obchodních domů a útočivých reklam. Vsadím se, že na takové se zatěšili
i ostatní, kteří cestou z kostela také „klepali kosu“.
Zora Krupičková

PŘEMOŽITEL KANÁLU LA MANCHE V BÍTEŠI
Světově uznávaný barytonista Richard Haan zavítá 1.
listopadu 2011 do Velké Bíteše. Za doprovodu klavíristky
Jitky Nešverové přednese posluchačům slavné árie napříč
operní tvorbou, od Mozarta přes Smetanu, Wagnera či
Verdiho až po Gershwina.
Richard Haan je rodákem z Košic, kde začínal jako
zpěvák při tzv. čajích – do jeho „kavárenského“ repertoáru
patřily např. písně Karla Gotta, Petra Spáleného či Toma
Jonese. Rodiče jej však vedli k vážné hudbě. Není tedy
divu, že je pro hudbymilovné Bítešáky synonymem
brněnského Národního divadla. Pěvec, který nastudoval
na 120 barytonových rolí, měl v Janáčkově opeře v letech
1985–1990 stálé angažmá a dodnes zde často hostuje.
Naposledy v roli Sebastiana v opeře Nížina od Eugena
d´Alberta, za jejíž ztvárnění získal cenu Thálie 2010 za
nejlepší umělecký výkon.
Listopad 2011
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Proč však ten titulek? Nepohrál si tiskařský šotek? Nikoliv! Richard Haan je totiž nejen
vynikajícím operním pěvcem, ale také v pořadí desátým Čechem, který překonal lamanšský
průliv. Na čtvrtý pokus, v 56-ti letech. Je několikanásobným mistrem ve vytrvalostním plavání
a pokořil i průliv Gibraltarský. Není právě obvyklé, aby se zpěvák stal otužilcem, zvláště když
se ostatní kolegové děsí nachlazení a bojí se, aby nepřišli o hlas. Richard Haan však s humorem
sobě vlastním říká, že z Vltavy to přece má do Národního jen kousek.
Chcete-li se dozvědět více, začtěte se do autobiografie, kterou sepsal společně s Jiřím Levým:
Bludný Holanďan v La Manchi nezabloudil. Životní příběh operního pěvce a otužilce Richarda
Haana. A hlavně: přijďte se první listopadový večer zaposlouchat do libých tónů v podání
mořeplavce.
Michaela Hanzelková

V PŮLKRUHU POKŘTÍME CD
V neděli 27. listopadu v 17 hodin pokřtíme nové
CD violoncellisty Martina Švajdy a klavíristy
Pavla Kratochvíla „Francouzské sonáty“. Křest
je mimořádná a sváteční událost. Všichni, kteří
se kdy na libovolné nahrávce podíleli, vědí, jak velké
množství práce se skrývá za hodinovou nahrávkou.
Proto je oslava novorozeného CD zcela na místě.
Violoncellistu Martina Švajdu známe v Bítešském
hudebním půlkruhu už z několika koncertů, ať už
sólových s klavíristou Pavlem Kratochvílem, tak
v Krommer triu či Kvartetu města Brna. Tentokrát
se s námi chce Martin Švajda podělit o radost z vydání
svého druhého CD. Umělci zvolili díla náročná,
ale posluchačsky vděčná – Sonátu A dur Césara Francka ve violoncellové verzi a Sonátu
op. 143 pro violoncello a klavír Francise Poulenca. Lyrická působivost, dynamická výbušnost,
vnitřní rytmická pulsace a hudební nápaditost jsou hlavními náplněmi obou hudebních titulů.
CD vydalo nakladatelství Indies Happy Trails Record v Brně v srpnu letošního roku.
Sonáta A dur Césara Francka z roku 1886 byla v originále pro housle a klavír věnována
vynikajícímu houslistovi Eugenu Ysayovi. Dokonale sevřená forma, úchvatné melodie,
nápaditá a překvapující harmonie spolu s neobyčejnou mohutností a expresivitou výrazu –
to je charisma, které řadí Franckovu sonátu k perlám repertoáru houslistů i violoncellistů
a oslovuje posluchače více než 120 let.
Sonátu op. 143 pro violoncello a klavír začal Francis Poulenc skicovat již v roce 1940
v městečku Brive, dokončena však byla o osm let později v Paříži za přímé spolupráce
se slavným francouzským violoncellistou Pierrem Fournierem, který ji 18. května 1949 tamtéž
uvedl v premiéře.
Na koncertu nebude nouze o překvapení ani o významné hosty, přijďte tedy také!
Otto Hasoň
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POZVÁNKA
Seniorklub Vás srdečně zve na zájezd do Vánoční Vídně, který se uskuteční 11. prosince 2011
- odjezd v 6.30 hodin z Velké Bíteše od České spořitelny
- zastávka u domu Hundertwassera
- návštěva zámku Schőnbrunn
- prohlídka předvánočně vyzdobené Vídně s tradičními trhy před vídeňskou radnicí, osobní
volno
- předpokládaný návrat do Velké Bíteše ve 20.30 hodin
Cena: senioři 200 Kč, ostatní 450 Kč (cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, výše
uvedený program, komplexní cestovní pojištění, průvodce).
Přihlášky v CK Reko, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
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JEZDECKÁ STÁJ CASIA
Je tomu bezmála 20 let, co byl
v Košíkově založen soukromý chov
koní.
Pod vedením majitelky stáje Silvie
Rybníčkové a její dcery se děti
i dospělí učí o koně starat, jezdit na nich
a komunikovat s nimi.
Pro využití volného času dětí zde
funguje jezdecký oddíl, jehož členové
se již několikrát zúčastnili hobby
závodů v blízkém okolí.
V letošním roce byla stáj zaregistrována
jako občanské sdružení pod názvem
Jezdecká stáj Casia.
Věnujeme se převážně rekreačnímu ježdění, turistice, přirozené komunikaci, z jezdeckých
disciplín pak parkuru a základům drezury. Nově se zaměřujeme i na vozatajství (svatby, hody,
různé firemní a společenské akce).
Díky nově vyznačené červené koňské stezce, která vede přes naši obec, jsme zaregistrovaní jako
jedna z oficiálních koňských stanic, poskytujeme ustájení a ubytování pro turisty na koních.
V současnosti nabízíme rodinám s dětmi i jednotlivcům vyjížďky v sedle i bryčce nebo
možnost pouhého svezení dětí na jízdárně.
Blíží se svátek svatého Martina, a tak bychom vás rádi pozvali na akci pořádanou Svatošovým
nakladatelstvím z Prahy. V sobotu 12. 11. 2011 se na Třech studních u penzionu Sykovec koná
„Příjezd sv. Martina na bílém koni“, kde budou naši koně jedni z hlavních aktérů. Rádi vaše
děti povozíme na bílém Svatomartinském koni. VIP hosty budou zpěvačka Jana Rychterová,
houslista Vladimír Iljič Pecháček a malíř Ivan Svatoš. Chtěli bychom touto cestou Svatošovu
nakladatelství poděkovat za přízeň a občasné sponzorské dary pro naše koníky i ostatní
zvířátka.
Na 17. 12. 2011 plánujeme den otevřených dveří, kam vás i vaše děti srdečně zveme.
Budete-li chtít koníkům udělat radost, potěší je například tvrdé pečivo, jablíčka, mrkev,
popřípadě i nějaký ten sponzorský dar.
V příštím roce v květnu budeme pořádat již třetí kurz přirozené komunikace pod vedením
Zuzky Prokopové. Můžete se jej zúčastnit jako divák, nebo jako zájemce s koníkem. Seminář
se zabývá lepším pochopením partnerství mezi člověkem a koněm.
Během příštího roku bychom rovněž měli dobudovat nový jezdecký areál na odlehlejším místě
Košíkova, kde bude pro naše koně připravena nová stáj, větší výběhy, kruhová ohrada i nová
jízdárna.
Další informace o naší stáji najdete na www.jscasia.cz. Můžete nás kontaktovat na emailu:
rybnickovasilvie@seznam.cz nebo na telefonu 737 961 458.
Těšíme se s vámi na viděnou v naší stáji.
Členové JS Casia
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VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO
Ještě několik týdnů jsem byl v Rýmařově (různá odvolání, psaní
žádostí o práci, atd.). V té době jsem chodil také do autoškoly,
kterou jsem však nemohl dokončit. Málem bych zapomněl,
že v Rýmařově jsem byl taktéž u odvodů. Bylo to 19. 4. 1948.
Přes vyhozeného ředitele p. Šlajse se mi podařilo
konečně sehnat nové zaměstnání. Bylo však
v Čechách, v Semilech, na Podnikovém ředitelství
PBZ (Pojizerské bavlnářské závody). Bylo to centrální
ředitelství, pod které spadalo přes 30 závodů
v severovýchodních Čechách. Dobře si vzpomínám,
když jsem tam přijel a hlásil se v centrále. To již bylo
předem domluveno p. Šlajsem. Zaklepu na dveře,
na vyzvání vstoupím, pozdravím, představím se.
Dělnický kádrovák sedí na stole, v ruce drží krajíc
chleba a nůž – svačí. Jinak mě ale vstřícně přijal.
Byl jsem přidělen do výrobního úseku, kde nás bylo
asi 10.
Bydlel jsem ve vesnici Bítouchov, což je 3 km SZ od Semil, v domku u paní Slezákové.
Podnikové ředitelství, kde jsem pracoval, mělo adresu Semily III – Řeky, což bylo též
západně mimo Semily. Bítouchov je již na pahorkatině položen výše. Do zaměstnání jsem
to měl kolem jednoho km. Vyjdu z domu vpravo směrem k Semilům, asi po 200 m odbočím
opět kolmo vpravo, kousek po úbočí, přejít přes most řeku Jizeru, po rovině již kolem
dělnické kolonie, kolem firmy „JANKA“ a již jsem u budovy podn. ředitelství. Když se
od ní vydám přímým směrem, jsem opět v centru Semil. Za Bítouchovem u řeky Jizery jsem
s místními sportoval, hlavně hrál volejbal, občas se i v řece koupal. Je tam krásná krajina. Podél
řeky se po několika km dá dojít až do Železného Brodu. V Semilech jsem začal znovu chodit
do autoškoly. Jezdili jsme postupně ve 3 autech a motorce 350 DKW. Firma Jezbera z Liberce
měla několik instruktorů a její majitel nám vštěpoval „buďte vždy gentlemany silnic“.
Jak jsem již dříve zmiňoval, u odvodů jsem byl ještě v Rýmařově. Již předem jsem věděl,
že na podzim 1948 půjdu na vojnu. Koncem léta si mě pozval ředitel podniku a navrhoval,
že mi vyřídí náhradní pětiměsíční vojenskou službu. Měl totiž pro mě připravené vedoucí
místo menšího závodu. Poděkoval jsem za důvěru, ale odmítl s tím, že si raději odsloužím
dvouletou službu, abych neměl v budoucnosti třeba další nepříjemnosti. Na ten půlrok, který
jsem tam strávil, vzpomínám rád. Měli mě tam rádi. Chválili mě jako Moraváka s přímými
názory, který řekne, co si myslí a nic nepředstírá. Oni byli trochu opatrní, což mi i sami řekli.
Mohl jsem se tam vrátit i po 2 letech. Vše se však vyvinulo jinak.
Nesmím ještě zapomenout na jednu příhodu. Když jsem po 20ti či více letech byl v lázních
Trenčianské Teplice, čekám jednoho dne v čekárně na elektroléčbu, volá sestra – další p. Klikar.
Sedí vedle mě. Je to až neuvěřitelné. Byl to můj bývalý spolupracovník přímo z oddělení v PBZ
Semily z r. 1948. Byl to již starší pán, náš nadřízený.
(pokračování)
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše,
zabývající se dobou před polovinou 19. století. Nyní KOSTELNÍ ULICE, DŮM ČP. 69
(dnes Restaurace U Vrány).
V roce 1414 vlastnil dům patrně tkadlec
Henzl Beber. Později roku 1588 zdědil po
svém otci Havlu Skalíkovi dům „s rolimi
co kruntu náleží, krávu a 97 ovcí a s skopci“
v hodnotě 253 zlatých Jiřík Skalík. Ten
měl po ročních vejruncích dvanácti zlatých
vyplatit matku Voršilu a své bratry Řehoře,
Jakuba a Martina. Vlastníkem domu byl ještě
v roce 1609. Dále je tu k letům 1649 a ještě
i 1671 doložen Jan Ouhrábek a poté k letům
1682 i 1692 Jakub Makovička. Vzhledem
k tomu, že ani jeden z nich si nenechal udělat
v gruntovní knize zápis o převodu
nemovitostí, je možné, že byli Skalíkovými
dědici.
Grunt po Makovičkovi koupil roku 1705 za 80
moravských zlatých Jiřík Bokr. Později roku
1723 koupil dům „Makovičkovský pustý“ po
zastíněný dům čp. 69 v roce 1940 při pohledu
Bokrovi za 80 moravských zlatých pekař Jiřík Hlohy
z kostelní věže.
Foto: Archiv J. Pavlíka
Růžička, který se sem přistěhoval z Náměště
nad Oslavou. Pak roku 1767 byl připsán dům „s dvouma sednici proti sobě, s dvorkem, chlívami
a zahradou při něm záležející“ v ceně 90 zlatých po Jiříku a Kateřině Růžičkových jejich zeti
Tomáši Kousalovi. Ten měl vyplatit sourozence své manželky Johany – sirotky po Martinu
Růžičkovi dvaadvaceti zlatými, Annu provdanou za Františka Šanderu třiceti zlatými a sirotky
po Matěji Růžičkovi, „které Jan Šandera kaprál z Náměště přijal“, osmi zlatými. Kousal prodal
dům roku 1778 za 300 rýnských zlatých Šimonu Sladkému z Tasova. Ten potom roku 1784
prodal dům, „a to sice kamennýho zděný i s domovní zahrádkou“, za 330 zlatých Kašparu
Pechovi.
Roku 1794 nechala již vdova Alžběta Peška připsat dům v hodnotě 400 zlatých svému zeti Janu
Pavoučkovi (manželka Magdalena). „Však s tou vejminkou, kdyby syn její Jan Pech navrátiti
se měl, nynější držitel jemu ten grunt po těch penězích ve 400 zlatých, o kromě co by na něj za
stavení vynaložil a zlepšil, zase postoupiti se zavazuje“. Měl ještě povinnost vyplatit své švagrové
– Marianu, Annu a Františku. Roku 1820 postoupil tesař Jan Pavouček dům, stodolu i tři
jitra rolí a zahrádku v hodnotě 2000 zlatých svému stejnojmennému synovi a též tesaři Janu
Pavoučkovi, který měl polovinou z výše zmíněné částky vyplatit svou sestru Františku. A roku
1873 získali dům za 1500 zlatých Jakub a Karolína Jelínkovi.
Prameny: SOkA ZR, AMVB, kn. č. 11787, fol. 25, 26, 225, kn. č. 11788, fol. 103, 249, 304, kn.
č. 11789, fol. 141, kn. č. 11793, fol. 28, kn. č. 11795, fol. 141-144.
Jan Zduba
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OCHRANA OBYVATEL
VELKOBÍTEŠŠ TÍ HASIČI
NA ZAKONČENÍ MOTORKÁŘSKÉ SEZÓNY
Nejenom řešit následky dopravních
nehod, ale i preventivně působit
na jejich aktéry se rozhodli dobrovolní
hasiči z Velké Bíteše. V neděli
2. října 2011 učili řidiče motocyklů
základní první pomoc na tradičním
4. poděkování za motorkářskou sezónu
na Masarykově náměstí, které pořádá
motorkář Bob (páter Bohumil Poláček
z Římskokatolické farnosti Velká Bíteš)
a jeho přátelé. V průběhu odpoledne
se mohli účastníci dozvědět, jak správně
místo nehody, jak sejmout
Hasiči v akci.
Foto: Archiv SDH označit
ochrannou přilbu a jak provádět kardiopulmonální resuscitaci. Dále byli obeznámeni
se zásadami volání tísňových složek. Závěrem byl jednotkou SDH obce Velká Bíteš předveden
simulovaný zásah střetu motocyklu s osobním automobilem se zraněním. Ukázka se setkala
s velkým ohlasem. Snad jsme svojí přítomností přispěli ke snížení nehodovosti řidičů
jednostopých vozidel nebo následků těchto mnohdy tragických střetů. Kdyby výsledkem
celého odpoledne bylo jen to, že informace zde předané zachrání jeden život nebo odvrátí
nehodu, tak akce měla smysl.
Rozloučení se sezónou se účastnilo přes 200 strojů a velké množství diváků. Po programu
následovala spanilá jízda. Počasí se vydařilo, účast byla perfektní.
David Dvořáček, DiS.
zástupce velitele SDH Velká Bíteš

CO DĚLAJÍ HASIČI, KDYŽ NEHOŘÍ
SPRÁVNÉ NÁVYKY LZE ZÍSKAT JEN SOUSTAVNÝM CVIČENÍM
Pravdivé rčení praví „Když hasič spí, republika vzkvétá“. Jenže hasiči nespí, hasiči se neustále
vzdělávají. Ten kdo je připraven, dělá minimum chyb. Proto se naše jednotka školí a cvičí.
Pravidelné školení členů jednotky SDH obce v souladu s tématy vyhlášenými GŘ HZS ČR
probíhá na Požární zbrojnici ve Velké Bíteši. Velkou část pracovního času členů jednotky tvoří
odborná příprava. Od proškolených hasičů lze očekávat vyšší kvalitu pomoci. Hašení požárů
tvoří asi jen jednu třetinu zásahové činnosti. K hašení požárů přibyly výjezdy k dopravním
nehodám, haváriím s možností nebo únikem nebezpečných látek, živelným pohromám.
Listopad 2011
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Odborná příprava členů jednotky se provádí alespoň jednou měsíčně, ročně by jí mělo být
věnováno minimálně 40 vyučovacích hodin. Součástí je i praktický výcvik v užívání osobní
výstroje, výzbroje a ochranných pracovních prostředků, abychom získali potřebné návyky při
zásahu. Jednotka absolvuje v průměru 3 až 6 taktických a prověřovacích cvičení ve vlastním
hasebním obvodu.

Obsahová náplň odborných školení:
• odborná příprava preventivních požárních hlídek k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se účastní větší počet osob pro objekt Kulturní dům Velká Bíteš
• přetlaková ventilace, způsoby a zásady odvětrávání objektů a praktický výcvik s přetlakovým
ventilátorem
• odborná příprava Nositelů dýchací techniky a praktický výcvik Nositelů dýchací techniky
na protiplynovém polygonu CPS HZS Žďár nad Sázavou
• nebezpečné látky, identifikace, taktika zásahu, dekontaminace, praktický výcvik
s přetlakovým protichemickým oděvem
• pravidelné školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
• školení řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě – prevence nehodovosti a zvýšení
bezpečnosti jízdy k zásahu, užití zvláštního výstražného zařízení
• školení bezpečnosti práce
• nácvik požárního útoku, zásady bojového vedení
• instrukčně metodické zaměstnání hasičských jednotek – zásady plnění letadel Letecké
hasičské služby
• výcvik obsluhy požárních čerpadel, agregátů a mobilní požární techniky
• cyklické školení velitelů a cyklické školení strojníků jednotek SDH obcí na CPS Žďár nad
Sázavou
• výcvik s motorovou řetězovou pilou
• odstraňování následků dopravních nehod, vyprošťování zraněných osob z havarovaných
vozidel a opakování první pomoci
• jako jednotka předurčená k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany jsme
seznámeni s krizovými stavy, varováním, vyrozuměním a informováním, evakuací
obyvatelstva, nouzovým přežitím obyvatelstva, záchrannými a likvidačními pracemi
Vedle těchto školení probíhají další důležité vzdělávací akce, které potřebujeme k naší činnosti.
Veškerá školení jsou prováděna s pomocí příslušníků HZS Velká Bíteš.
David Dvořáček, DiS.
zástupce velitele SDH Velká Bíteš
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BÍTEŠŠTÍ HASIČI V MÉDIÍCH
Dne 6. 10. 2011 navštívil požární
stanici ve Velké Bíteši novinář
a fotograf Dr. Ivo Havlík,
šéfredaktor celostátního časopisu
ALARM
REVUE
HASIČŮ
A
ZÁCHRANÁŘŮ.
Účelem
návštěvy bylo sepsání reportážeo
renovaci
historické
hasičské
techniky, kterou se náš sbor poslední
Pamětní deska obětí světových válek a německé okupace z řad
Bítešských hasičů.
Foto: Archiv SDH dobou zabývá. Byl mu předveden
dopravní
automobil
Robur
Lo2002A KdoW/KTW 4x4 r.v. 1976 a dvoukolová přívěsná motorová stříkačka DS 16 typ
MARS III – SMEKAL 36 r.v. 1953. Dále jsme mu představili stříkačku MARS III - SIGMUND
r.v. 1950 a celokapotážovanou stříkačku MARS r.v. 1935, které renovace teprve čeká.
V neposlední řadě si prohlédl i nejmodernější techniku sboru o zásahový automobil CAS 20
MAN TGM 18.330 4x4 BB. Společně jsme navštívili síň tradic, kde se pan Havlík podrobně
seznámil s historií sboru. V zasedací místnosti jsme mu předvedli slavnostní spolkový prapor
z r. 2007. Celostránkový článek o SDH vyšel ve čtvrtek 13. 10. 2011 ve Žďárském deníku
a v příštím vydání Alarm Revue. V roce 2012 náš sbor oslaví již 140 let nepřetržité činnosti ve
prospěch obyvatel Města Velké Bíteše.
David Dvořáček, DiS.

TERÉNNÍ PROGRAM K-CENTRA NOE NEJEN PRO UŽIVATELE
DROG
Ve Velké Bíteši probíhá jedenkrát týdně terénní program, což je jedna ze služeb K-centra Noe
se sídlem v Třebíči. K-centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog.
Toto nízkoprahové zařízení pracuje převážně s uživateli nelegálních nealkoholových drog, ale
také s lidmi po léčbě závislosti, s jejich rodiči a blízkými.
Terénní program vypadá tak, že každý týden do Velké Bíteše přijede pracovník a snaží se aktivně
vyhledávat uživatele nelegálních nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, navázat
s nimi kontakt, vytvořit důvěru, minimalizovat jejich zdravotní rizika spojená s užíváním drog
a pracovat s nimi na motivaci tak, aby v ideálním případě došlo k rozhodnutí k léčbě. Primární
je pro nás především ochrana veřejného zdraví a zejména princip snižování škod – program
Harm reduction. Tento program zahrnuje aktivity, které směřují k prevenci šíření infekčních
chorob a drogové epidemie ve společnosti, ke snížení zdravotního a psychického poškození
a sociálního úpadku drogově závislých.
Ve Velké Bíteši jste si mohli všimnout informačních samolepek na sloupech, sirek s logem
a informacemi v některých hospodách a případně narazit i na jednorázové zdravotní
balíčky v lékárnách. Pro školy pořádáme besedy a přednášky a umožňujeme exkurze přímo
v našem zařízení.
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Uživatelé drog mohou v terénu využít výměny injekčního matriálu, testů na HIV, HCV, Syfilis
a těhotenských testů a obdržet zdravotní materiál pro snížení škod, který je určen převážně
pro jejich bezpečnost. Ale mohou využít také poradenství, získat informace z oblasti zdravotní
a sociální, možnostech léčby či informace o bezpečném užívání a sexu.
Můžete se na nás obrátit i v případě nálezu pohozených použitých injekčních stříkaček.
Naši pracovníci je v terénu sbírají v ochranných rukavicích do speciálních kontejnerů a
dopravují je na K-centrum Noe, kde jsou bezpečně uloženy a poté odvezeny a zlikvidovány
specializovanou firmou. Použitý injekční materiál může nalézt kdokoliv a hrozí mu poranění
o jehlu či případná nákaza žloutenkou nebo jinou infekční chorobou. Těmto situacím
chceme zabránit a celkově ochránit veřejné zdraví vás všech. Proto bychom vás chtěli požádat
o spolupráci, abyste na pohozené jehly nesahali a obrátili se v případně takového nálezu na
naše zařízení, které je bezpečně zlikviduje.
Pokud byste chtěli využít terénního programu, navštívit nás či kontaktovat naše zařízení
sídlí na ulici Hybešova 10, 674 01 Třebíč a pevná linka je 568 840 688 nebo terénní telefon
776 158 489. Můžete využít anonymní poradny na e-mailové adrese noe.trebic@charita.cz
nebo nahlédnout na naše internetové stránky www.kcentrumnoe.cz.
Bc. Martina Svobodová
sociální pracovník

SPORT
CVIČENÍ AEROBIKU
Milé sportovkyně, milí sportovci, ráda bych Vám představila sport jménem aerobik. Někteří
z Vás ho už znají. Těm, kdo o něm ještě neslyšeli, nebo slyšeli a neví co si pod tím představit,
bych ho ráda přiblížila. Aerobik se skládá s několika jednoduchých kroků s anglickými názvy
(např. step touch, leg curl, grapewine….). Z těchto kroků jsou složeny bloky, chcete-li sestavy.
Kroky jsou sice stejné, ale jejich pořadí v sestavě se každou lekcí liší, tím se aerobik stává
alespoň trochu kreativnější a pro Vás je to milé překvapení, že na začátku hodiny nevíte,
co očekávat. Lekce je složena z tří sestav, které se postupně naučíme: první je zahřívací,
po té se protáhneme a naučíme se zbývající dvě. Všechny tři sestavy na konci spojíme, což Vás
donutí myslet na cvičení a vypustit alespoň na chvíli starosti všedního dne. Aerobik by pro
vás mohl být příjemný relax s poslechem hudby, pohybem, posilováním a protažením svalů.
Doufám, že moje informace trošku zaujala nebo alespoň odbourala strach zkusit něco nového.
Pokud máte chuť si aerobik vyzkoušet, přijďte.
Kdy: každou středu od 18.00–19.00 hodin
Kde: v hale TJ Spartak Velká Bíteš
S sebou: sportovní oblečení, ručník, pití a hlavně dobrou náladu.
Těšit se na Vás bude Vaše cvičitelka Gabča
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JUDO
Členové oddílu Juda se zúčastňují závodů, kde sbírají
nejen zkušenosti, ale také medaile. Jejich úspěch nás
těší, je vidět dobrá práce trenérů.
A že máme dobré trenéry, dokazuje i úspěch jednoho
z nich – Ondřeje Blahy.
Zúčastnil se v Praze Mezinárodního mistrovství České
republiky veteránů v judu. Mistrovství se zúčastnilo
deset států a více než 150 závodníků.
Velkou Bíteš reprezentoval Ondřej Blaha v kategorii
ve věku 40–45 let ve váze do 90 kg. Nastoupil do
pěti zápasů, kde dva zápasy prohrál a tři zápasy
vyhrál před časovým limitem. Tímto skvělým
výkonem vybojoval umístění na „bedně“, krásné třetí
místo – bronzovou medaili. Z tak silného obsazení
z tolika závodníků je to velice hezké umístění.
Ondro, děkujeme za dobrou reprezentaci nejen
Tělovýchovné jednoty Spartak, ale i našeho města
Velké Bíteše.
Výkonný výbor TJ Spartak

JUBILEJNÍ 10. TENISOVÁ SEZÓNA TC MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
JE U KONCE
Říjnem končí tenisová sezóna
a nastává její hodnocení. Až nyní
si uvědomujeme, že je to jubilejní
10. sezóna TC. Klub měl v okresních
soutěžích bohužel jen dvě mužstva
dospělých a ty si nevedly vůbec
špatně. Poprvé po devíti letech
nehrála soutěž ve Velké Bíteši
mládež. Mistrovské zápasy i většina
tréninků mužů byly odehrány na
kurtech ve Vlkově, ve Velké Bíteši
trénovali pravidelně 1x týdně jen
Účastníci městského přeboru 2011.
Foto: Vladimír Marek
žáci.
Dospělí-muži „A“ hráli opět okresní přebor (OP). Cíl byl jasný. Obhájit „Přeborníka
okresu“. Bohužel to se nestalo, i když k obhajobě stačilo proměnit jeden ze tří mečbolů
s vítězem OP – Velké Meziříčí, která nás jako jediná porazila, a odsunula nás na druhé místo.
Na úspěchu se podíleli: Mich. Marek, P. Karásek, I. Geisselreiter, Vl. Marek.
Dospělí-muži „B“ hráli opět okresní soutěž (OS), a v koutku duše jsme si přáli OS vyhrát.
Bohužel hned první zápas nás poslal zpátky na zem a jen tak tak jsme obhájili loňské druhé
Listopad 2011

www.bitessko.com

33

místo. Družstvo hrálo ve složení: I. Geisselreiter, V. Marek, Geisselreiter A., Mar. Marek,
J. Prešer, D. Dolníček.
Za krásného podzimního počasí byl po roce opět ve dnech 24. 9. 2011–25. 9. 2011 uspořádán
Tenisovým clubem města Velká Bíteš otevřený tenisový turnaj „23. ročník Městský přebor
(MP) Velká Bíteš 2011“. Turnaje se zúčastnili hráči z pěti oddílů: TC Velká Bíteš, Spartak
Velké Meziříčí, Sokol Vlkov, TK Nové Sady, TC Matador, celkem 17 hráčů. Hrálo se o tituly
ve dvouhře a čtyřhře. Bohužel club TC Matador VB (nájemce bítešských kurtů) nám natolik
znepříjemnil pronájem kurtů, že se turnaj ve větší části odehrál na kurtech ve Vlkově. V silné
konkurenci titul ve čtyřhře putuje do Velkého Meziříčí. Podíl na tom má Jiří Dohnal– Karel
Bradáč st., kteří porazili ve finále naši dvojici Aleš Geisselreiter–Ivan Geisselreiter 6:2, 6:1.
Titul ve dvouhře jsme udrželi doma a zásluhu na tom má Michal Marek, který v tvrdém boji
ve finále přehrál Jiřího Dohnala 6:4, 7:6. Zápas byl vrcholem celého turnaje a bylo se na co
dívat. Podrobnější informace a momentky najdete na našich webových stránkách www.
tcvelkabites.webnode.cz. Na závěr chci poděkovat sponzorům – Městu Velká Bíteš, PBS Velká
Bíteš, Uzenářství Sláma, Jeřábkova pekárna, Sportbar Klíma, Restauraci u Raušů, OS KOVO
PBS, Hračkářství Stejskal a zvláště obci Vlkov a jeho starostovi Aleši Trojánkovi.
Za TC Velká Bíteš Vladimír Marek

OSTATNÍ
JAK TVOŘÍ VČELY MED
Med je potravina přírodního charakteru, který zpravidla obsahuje: 15–20 % vody, 30–38 %
fruktózy (cukr ovocný), 26–33 % glukózy (cukr hroznový), 1–10 % sacharózy (cukr
řepný), 1–10 % vyšších cukrů, 0,1–1,0 % minerálních látek (draslík, sodík, vápník, hořčík,
železo, fosfor, síra, mangan, zinek, měď), 0,1–1,0 % enzymů, 0,1–0,5 % organických kyselin,
0,1–0,5 % aminokyselin, 0,1 % vitamínů, dále hormonální látky, barviva, vonné látky atd.
Včely med nesbírají, ale „vyrábí“. V přírodě včely mají k dispozici sladké rostlinné šťávy, ze
kterých „vyrábí“ med. Tyto šťávy musí mít určitou minimální cukernatost (aby byly pro včely
atraktivní) a patřičný obsah vody (aby je mohly nasát). Podle původu rostlinných šťáv medy
dělíme na květové a medovicové. Květové medy pocházejí z květů (rostlin, keřů a stromů).
Včely jsou lákány vůní květů, odkud odsávají sladké šťávy – nektar, který roní nektaria
květů. Nektar obsahuje pylová zrna z květů, která obohacují med o významné přírodní látky
s povzbuzujícími účinky – rostlinné hormony, etérické oleje, aromatické látky. Medy
medovicové (nazývané lesní) pocházejí z medovice - sladkých rostlinných šťáv sítkovic (vodivá
pletiva rostlin). Nejvýznamnějšími zdroji medovice jsou stromy (smrk, jedle, modřín, lípa,
dub atd.), na kterých se zpravidla v červnu a červenci mohou přemnožit producenti medovice
(mšice, červci, mery). Tito producenti medovice svými savými orgány nabodávají sítkovice
(na jehličí, letorostech, listech …) a sají nebo do sebe nechávají proudit sladké šťávy. Zažívací
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ústrojí těchto producentů medovice je velmi jednoduché (zpravidla ji tvoří jednoduchá
blanka), a proto ze šťáv odfiltrují jen část bílkovin a aminokyselin. Zbytek rostlinných šťáv
proudí volně ven nebo je producenti vystřikují. Např. na jehličí a listech se pak tvoří lepkavý
povrch až kapky, které včely sbírají. Včely medovici nejvíce odsávají ráno a večer, neboť přes
den rychle zasychá. Medovicové medy v porovnání s květovými medy obsahují více fruktózy,
dextrinů, flavonoidů a hlavně větší množství minerálních látek a stopových prvků, které
prospívají lidskému organismu. Významná jsou i rostlinná barviva obsažená v medovici,
protože přecházejí až do medů, způsobují charakteristické tmavší zabarvení.
Jakmile se z mladé včely stane létavka (zpravidla za 10 dnů po vylíhnutí), začne sbírat
pyl, nektar a medovici, propolis a vodu. Rostlinné šťávy saje včela sosáčkem nebo vylizuje
jazýčkem a ukládá do medného váčku, který má objem asi 60 mm3 a včela ho nikdy nenaplní
až k prasknutí a také ho nikdy zcela nevyprázdní – i za snůškou včela vyletuje s určitou dávkou
potravy. Při návratu do úlu svůj náklad předá asi 3–4 mladuškám. Odpočine si, vyčistí oči,
tykadla, hrudník, přijme novou potravu na cestu a znovu vyletuje. Denně vykoná 7–16 letů,
jež mohou trvat dle vzdálenosti a vydatnosti snůškového zdroje 7–80 minut. Mladušky, které
přinesenou sladinu přijaly, ji začnou zpracovávat na med. Přidají k ní výměšek hltanových žláz
s obsahem invertázy. Tím dochází k chemickému štěpení cukrů a sacharóza ze sladiny se štěpí
na jednoduché cukry – fruktózu a glukózu. Zároveň vodnatou sladinu typickým způsobem
odpařují a zahušťují. Mednou surovinu předávají dalším mladuškám a štěpení a odpařování
probíhá pak v početném řetězci, než může být med uložen do buněk. Ještě je řídký a vodnatý
a musí se dále odpařovat. To se děje buď v buňkách, nebo novým přenášením medu do dalších
buněk. Zralý med je nakonec zavíčkován voskovým víčkem. To je již zpravidla zahuštěn tak,
že obsahuje méně než 20 % vody. Biochemické pochody zrání však pokračují ještě delší dobu
i v zavíčkovaných buňkách. Norma Český med požaduje vlhkost medu pod 18%. Pro včelaře
to znamená, že musí počkat s vytáčením, až včely med řádně zahustí a nastane období bez
snůšky. To je v našich podmínkách někdy problém, zejména při vytáčení květových medů.
Ty se zde vytáčejí po odkvětu řepky, kdy zpravidla nastává krátká snůšková pauza a pak při
příznivých podmínkách následuje další snůška z malin a medovice. Někdy se však snůšky
překrývají a vytočit hustý zralý med je velmi obtížné. Je pak na zkušenosti včelařů, jak si poradit.
Významně pomáhá úlová váha na stanovišti, neboť nám poskytuje přesné údaje o průběhu
snůšky. Někdy se musí vytáčet jen brzy ráno nebo odebírat jen zcela zavíčkované plásty.
Po vytočení se med musí skladovat v uzavřených nádobách, neboť je silně hydroskopický
a rád pojímá vzdušnou vlhkost, což může vést až ke kvašení medu. Přirozenou vlastností medů
je jejich přirozená krystalizace, která je dokladem pravosti medu a nijak nesnižuje jeho kvalitu.
Rychlost krystalizace je ovlivněna především obsahem hroznového cukru – glukózy. Proto
květové medy krystalizují rychleji (třeba již za týden po vytáčení), medovicové medy vydrží
v tekutém stavu i několik měsíců. Medy se dají znovu ztekutit pozvolným zahříváním, např.
ve vodní lázni s teplotou do 45°C.
Med se doporučuje při virových onemocněních, zánětech horních cest dýchacích, teplotních
stavech, nachlazení, při bolestech hlavy a u poruch spánku. Med obecně snižuje aktivitu
zažívacího traktu, a proto se podává s hojností tekutin při vředových chorobách, virových
postiženích slinivky břišní, katarálních průjmových onemocněních. Pro rychlé vstřebávání
v organismu je významným doplňkem ve stresových situacích, u těžce pracujících, při vyčerpání
a u extrémních zátěžích jako rychlý zdroj energie. Usnadňuje trávení tuků, proto je vhodné
i jeho podávání po jídle – říká se, že tuky hoří v ohni glycidů. Protože med obsahuje celou
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řadu látek lidskému organismu prospěšných, doporučuje se ho používat nejlépe pravidelně
a bez výkyvů. Pro dospělého je dostačující 1 polévková lžíce medu denně, při zvýšené námaze
lze dávku i několika násobně zvýšit. U dětí se doporučuje 2 až 3krát denně kávová lžičku medu.
Ing. Josef Janšta
předseda ZO ČSV Velká Bíteš

Z ČINNOSTI SVAZU DIABETIKŮ V ROCE 2011
Diabetici z Velké Bíteše a přilehlých obcí jsou sdruženi v Územní organizaci Svazu diabetiků
ČR. Posláním této organizace je seznamovat členy s novými metodami léčení nemoci zvané
diabetes mellitus (cukrovka) prostřednictvím edukačních programů, rekondičních pobytů,
ale také kulturních a dalších akcí.
Uvádím jen ty nejdůležitější, které jsme uskutečnili v roce 2011. V lednu na výroční schůzi
s námi besedoval starosta Ing. Milan Vlček, který nás seznámil se situací na radnici a ve Velké
Bíteši.
V měsíci březnu jsme přivítali příslušníky Policie ČR z Velké Bíteše, s kterými jsme si povídali
o bezpečnosti ve Velké Bíteši a okolí a také o tom, jak se chovat při návštěvě neznámých
osob, které nám nabízejí různé produkty společností nebo zboží. Na závěr příslušníci policie
odpověděli na řadu dotazů přítomných členů.
V květnu se uskutečnila přednáška MUDr. Svatopluka Horka, který nás seznámil s nebezpečím
vedlejších projevů diabetu. Dále nás informoval o nemocech seniorů, jako jsou osteoporóza,
mozkové a srdeční příhody, bolesti kloubů a urologické nemoci mužů a žen.
Koncem května a začátkem června se uskutečnil rekondiční pobyt v léčebném ústavu Praha
v Luhačovicích. Pobytu se zúčastnilo 22 diabetiků. Během rekondičního pobytu se uskutečnily
dvě zdravotní přednášky a samozřejmostí bylo dietní stravování. Součástí pohybové aktivity
bylo zdravotní cvičení, plavání v bazénu s ohřívanou vodou a vířivkou, vycházky a hudební
produkce s tancem.
Velkým přínosem pro zdraví našich členů byla akce o dietním stravování diabetiků s praktickou
ukázkou a ochutnávkou dietních jídel a moučníků, kterou pro nás připravili učitelé SOŠ Jana
Tiraye Bc. Ludmila Pecinová a Bc. Milan Kratochvíl se svými žáky. Za umožnění této akce
děkujeme ředitelce SOŠ Ing. Marii Šabacké.
A co nás ještě v tomto roce čeká? V prosinci se sejdeme na přátelském posezení s výměnou
zkušeností s léčením naší choroby.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří podporují naši činnost: Městský úřad
Velká Bíteš, Obecní úřad Osová Bítýška, Obecní úřad Krokočín, První brněnská strojírna
Velká Bíteš, Lékárna U tří sloupů, SportBar Klíma, Bytový textil Réman, Potraviny Janda,
Restaurace u Raušů, Drogerie Ráčková, Jeřábkova pekárna, TurboCar Fiker, Slovnaft Štefek
a Květiny Drlíčková.
Mgr. Pavlištík Josef, předseda ÚO SD
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 24/11 KONANÉ DNE 19. ZÁŘÍ 2011
2/24/11/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 23/11 ze dne 5.9.2011
odpovědnost: rada města termín: 19.9.2011
3/24/11/RM – schvaluje odpisový plán Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková
organizace na rok 2011 v předloženém znění
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31.12.2011
4/24/11/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116,
příspěvková organizace o vyhlášení dnů 29.9. a 30.9.2011 za volné dny
odpovědnost: ředitelka termín: 29.9.2011
5/24/11/RM – povoluje Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace výjimku
z nejvyššího počtu žáků na školní rok 2011/2012 dle § 23 odst. 5 školského zákona, pro třídu I. ZŠ
speciální do počtu 1 žák a pro třídu II. ZŠ speciální do počtu 2 žáci
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 19.9.2011
6/24/11/RM – schvaluje platový výměr Mgr. Blanky Gaizurové, ředitelky Základní školy Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvková organizace s účinností od 1.10.2011
odpovědnost: rada města termín: 1.10.2011
7/24/11/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje města k 31.8.2011
odpovědnost: rada města termín: 19.9.2011
8/24/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu rozpočtu města roku 2011 dle
rozpočtového opatření města č. 14/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 10.10.2011
9/24/11/RM – rozhoduje vypsat novou výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku „Topení
v tělocvičně ZŠ Velká Bíteš“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26.9.2011
10/24/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č.UZSVM/4282/2011 – BZRM
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.10.2011
11/24/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č.UZSVM/3614/2011 – BZRM
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.10.2011
12/24/11/RM – schvaluje poskytnutí účelově určeného daru ve výši 19.990 Kč na vybudování oplocení
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.10.2011
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13/24/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc.č. 2254 –
orná půda o výměře cca 26 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do majetku města Velká Bíteš od vlastníka za kupní cenu
120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.10.2011
14/24/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně převést pozemek parc.č. 571(dle
GP č. 1639-57/2008 parc.č. 571/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2) v k.ú. a obci Velká Bíteš
za cenu 120 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do
KN hradí kupující
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.10.2011
15/24/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně převést pozemek parc.č.
2294/41 - zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 s tím, že náklady spojené
s vkladem KS do KN hradí kupující
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.10.2011
16/24/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout směnit část pozemku parc.č. 623/1 –
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 87 m2, část pozemku parc.č. 627/1 – ostatní plocha,
zeleň o výměře cca 10 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za podíl ve výši id.
1/8 na pozemcích parc.č. 2535/6 – trvalý travní porost o výměře 143 m2, parc.č. 2535/7 – trvalý travní
porost o výměře 809 m2, parc.č. 2535/28 – trvalý travní porost o výměře 105 m2 v k.ú. a obci Velká
Bíteš s podmínkou posunutí plotu. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem
KS do KN hradí obě strany rovným dílem
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.10.2011
17/24/11/RM – rozhoduje nezveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc.č. 244/1 v k.ú.
a obci Velká Bíteš a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o zamítnutí žádosti o úplatný převod
části pozemku parc.č. 244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 46 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.10.2011
18/24/11/RM – pověřuje odbor finanční zapracovat do rozpočtového opatření č. 14/2011 navýšení
rozpočtu Městské knihovny Velká Bíteš na nákup knih o částku 7.050 Kč
odpovědnost: odbor finanční termín: 10.10.2011
19/24/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Abc DOTACE – Bc. Pavel
Chudý, Malá 295/45, 503 41 Hradec Králové, na zpracování žádosti o dotace a administraci projektu
„Lesní cesta Jestřabí – Březka“ a dále přijmout cenovou nabídku společnosti RAIL-ROAD DESIGN,
DOPRAVNÍ STAVBY, Ing. Jiří Kulič, Palackého třída 2549, 530 02 Pardubice na vypracování
projektové dokumentace pro podání žádosti a zpracování realizační projektové dokumentace
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3.10.2011
20/24/11/RM – rozhoduje nesouhlasit s předloženým návrhem novostavby RD na místě po demolici
domu č.p. 155 v ulici Kozí na parcele č. 184 v k.ú. Velká Bíteš. Rada města požaduje, aby 2. nadzemní
podlaží směrem do ulice Kozí bylo řešeno jako klasické podkroví s vikýři, případně střešními okny
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.9.2011
21/24/11/RM – rozhoduje koupit plynovou horkovzdušnou turbínu za cenu do 7.000 Kč včetně DPH
pro vytápění kulturního domu v Jindřichově
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3.10.2011
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22/24/11/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení spotřeby tepla
v kulturním domě, Velká Bíteš“ se zhotovitelem Outulný, a.s., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad
Oslavou, kterým se posouvá termín realizace projektu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3.10.2011
23/24/11/RM – bere na vědomí zprávu o stavu nádvoří Masarykova náměstí 7 ve Velké Bíteši a ukládá
odboru majetkovému rozpracovat komplexní řešení nádvoří Masarykova náměstí 7 včetně revitalizace
prostoru
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2011
24/24/11/RM – rozhoduje provést opravu tří balkonů na domech Návrší 249, 250 a 259 za cenu
14.080 Kč/balkon, celkem za 42.240 Kč včetně DPH a šesti balkonů na domech U Stadionu 475 a 548
za cenu 11.946 Kč/balkon, celkem za 71.676 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.10.2011
25/24/11/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 5 o velikosti 3+1
v domě č.p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 1.10.2011 o jeden rok nájemkyni s podmínkou, že k
uvedenému datu nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách a bude pravidelně každý měsíc
řádně platit předepsané nájemné a služby
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.10.2011
26/24/11/RM – rozhoduje prodat obci Heřmanov vyřazené hasičské vozidlo AVIA za cenu 20.000 Kč
odpovědnost: odbor správní termín: 10.10.2011
27/24/11/RM – rozhoduje vybrat k plnění veřejné zakázky „Projektová dokumentace vodovodu
Ludvíkov“ společnost AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno za nabídkovou cenu
63.360 Kč včetně DPH
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.10.2011
28/24/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout podle § 44 písm. d) stavebního zákona
o pořízení změny č. 6 Územního plánu města Velká Bíteš na základě podnětů města Velká Bíteš.
Rada města Velká Bíteš dále doporučuje ZM ustanovit starostu Ing. Milana Vlčka tzv. určeným
zastupitelem ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 6 Územního plánu města Velká
Bíteš .
Rada města Velká Bíteš dále doporučuje ZM rozhodnout o stanovení lhůty 30 dnů pro možnost
podávání dalších podnětů veřejnosti na dílčí změny ÚP, které budou řešeny v rámci změny č. 6
Územního plánu města Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.10.2011
29/24/11/RM – bere na vědomí Zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce:
„III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21.9.2011
30/24/11/RM – schvaluje doplněný provozní řád dětských hřišť ve Velké Bíteši
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3.10.2011
31/24/11/RM – v působnosti valné hromady Technické služby Velká Bíteš bere na vědomí zprávu
o plnění úkolů rady města ze dne 12.9.2011 a rozhoduje umístit odpadkové koše k nově zřízeným
výlepním plochám
odpovědnost: jednatel termín: 15.10.2011
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 25/11 KONANÉ DNE 3. ŘÍJNA 2011
2/25/11/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 24/11 ze dne 19.9.2011
odpovědnost: rada města termín: 3.10.2011
3/25/11/RM – schvaluje odpisový plán Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková
organizace na rok 2011 v předloženém znění
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31.12.2011
4/25/11/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za měsíce I. – IX. roku 2010 a roku
2011
odpovědnost: rada města termín: 3.10.2011
5/25/11/RM – bere na vědomí informaci společnosti ENCOM, spol. s r.o. o dlužnících nájemného
z bytů č. 1 a č. 2 v domě U Stadionu 430 ve Velké Bíteši a pověřuje ENCOM, spol. s r.o. provedením
dalších kroků k uvolnění uvedených bytů
odpovědnost: ENCOM termín: 31.10.2011
6/25/11/RM – bere na vědomí informaci společnosti ENCOM, spol. s r.o. o průběhu a uzavření
navýšení a následné valorizace nájemného ve městě pro rok 2012 a roky následující
odpovědnost: rada města termín: 3.10.2011
7/25/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče GEODIS BRNO, spol. s r.o., Lazaretní
11a, 615 00 Brno na akci „Geodetické práce–polohopisné a výškopisné zaměření území včetně
zaměření inženýrských sítí pro projektovou přípravu dopravních staveb:
A/Silnice II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat – 1. etapa v délce trasy cca 570 m
B/Silnice II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat – 2. etapa v délce trasy cca 1370 m
C/Silnice II/602 Velká Bíteš – jihovýchodní obchvat – 1. etapa v délce trasy cca 430 m “,
která činí 40.680,00 Kč včetně DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10.10.2011
8/25/11/RM – schvaluje ponechání si finančních darů ve výši 16.100 Kč v příspěvkové organizaci
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše dle žádosti č.j. MÚVB/5803/11
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31.10.2011
9/25/11/RM – rozhoduje aktualizovat vyjádření na akci „Rekonstrukce vozovky D1 úsek 17, Lhotka
– Velká Bíteš km 154,09 -163,590“ dle žádosti Ing. Ivana Kusáka z firmy VIAPONT s.r.o. Brno ze dne
19.9.2011. Aktualizace vyjádření spočívá především ve změně názvu akce a označení mostů a dále
v souhlasu s navrženými stavebními úpravami mostních objektů
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.10.2011
10/25/11/RM – schvaluje odpisový plán Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo nám. 86, příspěvková
organizace na rok 2011 v předloženém znění
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31.12.2011
11/25/11/RM – schvaluje odpisový plán Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace, Tyršova 223
na rok 2011 v předloženém znění
odpovědnost: ředitel polikliniky termín: 31.12.2011
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12/25/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne 16.08.2011 od firmy DOSIP Servis s.r.o.
na dodávku a montáž dvou orientačních měřičů rychlosti
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.10.2011
13/25/11/RM – rozhoduje neproplatit výměnu oken ve výši 33.934 Kč v bytě U Stadionu 281 dle
žádosti
odpovědnost: rada města termín: 15.10.2011
14/25/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města neposkytnout Římskokatolické farnosti Velká Bíteš
dotaci na opravu fasády kostela v Košíkově ve výši 60.000 Kč
odpovědnost: odbor finanční termín: 12.12.2011
15/25/11/RM – bere na vědomí informaci společnosti ENCOM, spol. s r.o. o dluhu SANTI s.r.o.
a rozhoduje vymáhat dluh soudně prostřednictvím Advokátní kanceláře Mgr. Ledera
odpovědnost: starosta termín: 31.10.2011
16/25/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – zajištění zásobení pitnou vodou, SO 03
rekonstrukce řadu“
odpovědnost: odbor finanční termín: 10.10.2011
17/25/11/RM – rozhoduje o zřízení autobusové zastávky u ZŠ dle požadavku osadního výboru
Jindřichov tak, že souhlasí s úhradou prokazatelné ztráty dopravci TRADO-BUS, s.r.o.
odpovědnost: odbor správní termín: 15.10.2011
18/25/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout poskytnout dotaci FC Spartak Velká
Bíteš ve výši 130.000 Kč
odpovědnost: odbor finanční termín: 10.10.2011
19/25/11/RM – schvaluje odpisový plán Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace, Sadová
579 na rok 2011 v předloženém znění
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31.12.2011
20/25/11/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
příspěvková organizace o činnosti školy za školní rok 2010 – 2011
odpovědnost: rada města termín: 3.10.2011
21/25/11/RM – rozhoduje realizovat v letošním roce opravu chodníku před H18-řadovkou
v Chobůtkách
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
22/25/11/RM – bere na vědomí informaci ředitele ICKK o projektu „Kniha dějin Velké Bíteše“
a požaduje doplňující informace k projektu
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31.12.2011
23/25/11/RM – rozhoduje požádat Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou o provedení změny stavby
cesty C 2 v Holubí Zhoři před dokončením tak, aby tato cesta byla v úseku km 0,500 – 1,161 realizována
v kategorii P 5/30, tj. v šířce jízdního pruhu 4 m (rozšíření o 1 m oproti stávajícímu projektu), tedy
ve stejné kategorii jako cesta C 1
odpovědnost: místostarosta termín: 15.10.2011
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24/25/11/RM – souhlasí s vyřazením a likvidací majetku dle žádosti odboru finančního ze dne
279.9.2011 a rozhoduje darovat 2 ks gymnastických běhounů, umístěných na Základní umělecké škole
Velká Bíteš, do vlastnictví výše uvedené školy
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.10.2011
25/25/11/RM – rozhoduje poskytnout finanční příspěvek Tenisovému clubu města Velká Bíteš na
poháry ve výši 986 Kč
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.10.2011
26/25/11/RM – rozhoduje vybrat k plnění veřejné zakázky „Topení v tělocvičně ZŠ Velká Bíteš,
Sadová 579“ společnost Uchytil s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno za nabídkovou cenu 254.771,56 Kč
včetně DPH
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.10.2011
27/25/11/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Metropolitní síť města Velká
Bíteš, etapa I., II., III. – pasivní část“ a rozhoduje vypsat nové zadávací řízení
odpovědnost: informatik termín: 31.10.2011
28/25/11/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Optimalizace telekomunikací
města Velké Bíteše a jeho organizací“ a rozhoduje vypsat nové zadávací řízení
odpovědnost: informatik termín: 31.10.2011
29/25/11/RM – pověřuje odbor majetkový prověřením varianty umístění 1 – 2 tříd MŠ v prostorách
ZŠ Velká Bíteš. RM požaduje komplexní řešení se všemi dopady včetně finančního a stavebního
provedení
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2011
30/25/11/RM – pověřuje ředitele ICKK organizací oslav Nového roku a jeho náležitou propagací
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31.10.2011
31/25/11/RM – pověřuje ředitele ICKK přípravou koncepce a plánu Bítešských trhů od listopadu 2011
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 17.10.2011
32/25/11/RM - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
souhlasí s odprodejem nákladního automobilu Tatra 815 za cenu min. 100 000 Kč bez DPH
odpovědnost: jednatel termín: 10.10.2011
33/25/11/RM - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
pověřuje jednatele TS předložením materiálu o hospodaření na skládce v Osové Bítýšce – statistiku
ukládaných odpadů za posledních 5 let s výhledem do budoucna a zhodnocením ekonomického
přínosu pro Technické služby a město Velká Bíteš (vč. porovnání ceny skládkování s možnostmi
skládkování v okolí)
odpovědnost: jednatel termín: 17.10.2011
34/25/11/RM - bere na vědomí materiál o zřízení restaurace v prostorách KD v režimu spolupráce
ICKK a SOŠ Jana Tiraye a pověřuje radního Jiřího Rauše ve spolupráci s ředitelem ICKK předložením
ekonomické rozvahy hospodaření uvažované restaurace v prostorách KD
odpovědnost: člen rady města termín: 17.10.2011
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ – LISTOPAD 2011
Neděle 13. listopadu v 15 hodin

Neděle 27. listopadu v 19.30 hodin

POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ

ALOIS NEBEL

Pásmo krátkých filmů: Krtek ve snu –
28 min, Štaflík a Špagetka sportovci –
7 min, Procházka pana Pipa – 7 min,
Štaflík a Špagetka stavebnice – 7 min,
Špatně namalovaná slepice – 13 min.
Délka 62 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 39 Kč.

Nejočekávanější film roku 2011!!!
Temný příběh na motivy kultovního
komiksu. V hlavních rolích
M. Krobot, K. Roden, T. Voříšková,
A. Švehlík a další.
Premiéra 87 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 74 Kč.

Program kina FLIP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip
a http://www.disco-caribic.cz/Program_kino.php
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JiĜí KošĢál – Jinošov 83
PRODEJ LYŽÍ A SNOWBOARDģ ELAN

LYŽAěSKÝ SERVIS
PģJýOVNA
NOVċ PģJýOVNA A PRODEJ BċŽKAěSKÉHO VYBAVENÍ
PRONÁJEM STěEŠNÍCH BOXģ
montáže a seĜízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace
Pátek 15.00 – 19.00 Sobota 10.00 – 18.00 NedČle 10.00 – 16.00
Zakázky na poþkání nebo dle dohody.

Tel.: 604 989 095

www.skikostal.cz

VÝHODNÁ PRODEJNÍ AKCE

KOLEKCE PODZIM - ZIMA

Největší výběr dámských a pánských oděvů
přímo u Vás i v nadměrných velikostech

NENECHTE SI
UJÍT !!!
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stavební
s.r.o.

VELKÁ BÍTEŠ

DOPRODEJ BYTŮ V BLOKU “B”
ZAHÁJEN PRODEJ V BLOKU “A”

Y
V
E
L
S
É
VÝRAZN

POSLED
NÍ MOŽ
NOST N
VE SNÍŽ
ÁKUPU
ENÉ SA
ZBĚ DP
H

tel: 602 743 950

bydleni.sok.cz
S.O.K. stavební, s.r.o.
IČ: 255 48 484
web: bydleni.sok.cz
e-mail: bytybites@sok.cz
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TŘEBÍČ
Hrotovická 162
průmyslová zóna
674 01 Třebíč
GSM 602 743 950

www.bitessko.com

Finanční partner

Zpravodaj Velká Bíteš

FOTOGRAFIE K ČLÁNKU POZNÁVÁME SVŮJ REGION

Letecký snímek
Jáchymova.

Pohled západním
směrem.

Pohled východním
směrem.

Nová výstavba.
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Sazba, osvit, tisk: EUROTISK
Navrátil s.r.o., Uherský Brod Zpravodaj Velká Bíteš
www.bitessko.com
Uzávěrka pro prosinec 14. listopad 2011. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

