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Listopad 2016
Jeden z bítešských gólů bítešských borců při utkání s FC Broumov.

Foto: Alois Koukola

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
stavba okružní křižovatky a rekonstrukce ulic Na Valech
a Pod Hradbami se dostala na konci října ke svému závěru.
Byly zde dokončeny práce na chodnících, zpevnění hradební
zdi na Valech a veřejném osvětlení. Pouze malá část terénních
úprav a část stavby parkoviště a zpevněných ploch v ulici Za
Školou, které byly koordinovány se zateplením části suterénu
školy, budou dokončovány ještě v průběhu listopadu. Na říjnovém zastupitelstvu se většina zastupitelů přiklonila k vybudování parkovacích stání na soukromém pozemku vedle školy
a odsouhlasila tak odkup předmětné nemovitosti. Uvedený záměr účelně doplní přestavbu
této části ulice Za Školou, která přinesla bezpečnost a přehlednou organizaci dopravy do
prostoru křižovatky u hlavního vstupu do školní budovy. Na závěr stavby je na místě připomenout poměrně slušné tempo výstavby celé akce. I přes nezbytné změny byly dle harmonogramu zprůjezdněny tři výjezdové paprsky okružní křižovatky v plánovaném termínu
15. července. Plánované otevření zbývajícího čtvrtého bylo kvůli problémům s podložím,
zjištěným na krajském úseku silnice v ulici Pod Hradbami možné až s měsíčním posunem,
a sice na konci září. Dokončená rekonstrukce obou komunikací a zejména nová okružní
křižovatka je výsledkem vize a dlouholeté práce současného vedení města a zaměstnanců
úřadu. Rozhodně se nejedná o práci těch, kteří spíše než spolupráci a ocenění pozitiv současného směřování města upřednostňují diskreditaci a zpochybňování práce současného
vedení radnice. Je až úsměvné, kdo si zásluhy o tuto stavbu přivlastňuje. Opět zde sázím
na selský rozum, který velice snadno vyhodnotí, že připsat si již rozběhnutou a připravenou
stavbu do vlastního komunálního volebního programu a nyní poukazovat na tuto skutečnost není zásluhou ale spíše ostudou dotyčného v dané věci.
Ani v závěru roku se nezmírnilo tempo na dalších realizovaných městských stavbách nebo
na přípravách projektů, u nichž zahájení realizace předpokládáme v příštím roce. Ke svému
dokončení se tak chýlí rekonstrukce prvního úseku státní komunikace I/37 v Lánicích mezi
mateřskou školou a spodním výjezdem z Chobůtek. Rovněž pak byly dokončeny opravy
dalších úseků místních komunikací v obcích Březka, Pánov a Bezděkov. Zahájeny byly práce
na třech nových obchůdcích za technickými službami a mimo jiné pokračují projekty na rekonstrukci a zateplení areálu Základní školy Tišnovská – Za Školou nebo rekonstrukci kulturního domu či venkovních úprav a parkoviště mateřské školy v Lánicích. V případě realizace
první etapy technické a dopravní infrastruktury pro rodinné domy na Babinci bude možné
její zahájení až po dokončení aktuálně probíhajícího výběrového řízení na dodavatele stavby.
Toto předpokládáme nejpozději do konce letošního roku.
Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS
Sobota dne 5. listopadu 2016 v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobuse. Vstupné si hradí
každý sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan.
90 minut. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd – zastávka na sídlišti 8.10 hodin,
Masarykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje Seniorklub
Sobota dne 5. listopadu 2016 od 8.30 hodin
TURNAJ VOLEJBAL – SMÍŠENÁ DRUŽSTVA (VIII. ROČNÍK)
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Petr Světlík, tel. č. 603 429 878
Organizuje: TJ Spartak
Pondělí dne 7. listopadu 2016 v 15.30 hodin
RODINA A RODIČOVSTVÍ OČIMA LENKY CACKOVÉ
Beseda s Lenkou Cackovou, autorkou programů pro děti a jejich rodiče.
V Městské knihovně , Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Úterý dne 8. listopadu 2016 v 15.00 hodin
ZAMYKÁNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY
V Mateřské škole LÁNICE. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Organizuje: Mateřská škola Lánice
Úterý dne 8. listopadu 2016 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – POCTA SMYČCŮM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Od 9 listopadu do 18. listopadu 2016 po – pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30 hodin
„OTISKY PODZIMU“ – výstava prací žáků Základní školy Tišnovská a klientů
Domova bez zámku Velká Bíteš
Slavnostní vernisáž – středa 9. 11. v 16.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola Tišnovská 116 ve spolupráci s Domovem bez zámku Velká Bíteš
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Pátek dne 11. listopadu 2016 v 19.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA
Hraje: Cimbálová muzika Púčik
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 12. listopadu 2016 ve 14.00 hodin
VOLÁNÍ Z NEBE
Koncert v kostele sv. Klimenta v Jasenici, Vystoupí skupina Bohumilové (sourozenci
Macholánovi a kapela Soumrak. Dobrovolné vstupné bude použito na obnovu jasenických
zvonů.
Organizují: Přátelé obce Jasenice
Neděle dne 13. listopadu 2016 v 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD SVĚTÝLEK
Sraz u sokolovny, průvod s lucernami, setkání se sv. Martinem, ohňostroj, vstupné dobrovolné.
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a Mateřské centrum Bítešáček
Úterý dne 15. listopadu 2016 od 9.00 do 18.00 hodin
BEAUTY DAY
Kosmetické novinky, podzimní trendy, poukázky, permanentky, sleva 10% na vše.
Líčení s poradenstvím, kadeřnická poradna styling, vánoční balíčky, vstup volný.
SALOME, Lánice 693, Velká Bíteš
Organizuje: Mgr. Anna Kopáčková
Úterý dne 15. listopadu 2016 v 16.00 hodin
JAK DĚTEM POMOCI SE ČTENÍM?
Beseda s Mgr. Ditou Nastoupilovou.
V Městské knihovně, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Středa dne 16. listopadu 2016 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání o Jižní Americe s Honzou Smolíkem.
V přísálí kulturního domu,Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje Seniorklub
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Sobota dne 19. listopadu 2016 v 8.05 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobusu. Vstupné si hradí každý sám. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd – zastávka na sídlišti v – 8.05 hodin,
Masarykovo náměstí v – 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 19. listopadu 2016
OSLAVY 20. VÝROČÍ KOLPINGOVY RODINY VELKÁ BÍTEŠ
15.00 hodin Slavnostní bohoslužba – kostel sv. Jana Křtitele. Slouží kněží – rodáci
z Velké Bíteše, Vít a Pavel Fatěnovi, Miroslav Slavíček, Miloš Mičánek
16.30 hodin Program pro pozvané členy a příznivce se zdravicemi hostů a promítáním
fotek z historie a současnosti Kolpingovy rodiny. Součástí je i vystoupení
dívčího farního sboru.
19.30 hodin Kolping Fest se skupinou Eremy a Pavlem Helanem, předprodej vstupenek
v hodnotě 90 Kč na ICKK Velká Bíteš, zve Kolpingova rodina společně s ICKK
Úterý dne 22. listopadu 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát ve Žluté třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Od středy 23. listopadu do pátku 2. prosince 2016 od 9.00 do 17.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, keramika,
patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné
výrobky a mnoho dalších drobností. Své výrobky můžete přinést na Klub kultury v pondělí
21. listopadu 2016 v době od 9.00 do 17.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Středa dne 23. listopadu 2016
UKONČENÍ HRY LOVCI PEREL
Ukončení letošního kola hry Lovci perel. Malý sběrači si budou moci vyzvednout drobné
odměny a šňůrky s perlami za svoji pečlivou práci s lovením knížek.
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Čtvrtek dne 24. listopadu 2016 v 17.00 hodin
„UCTI ČAS A ON TĚ UCTÍ ZAS“
Předvánoční vyprávění s Ditou Desovou o využití bylin v běžném jídelníčku.
V Městské knihovně, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
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Sobota dne 26. listopadu 2016 v 9.00 hodin
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ O POHÁR TJ SPARTAK
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Zdeněk Šilhan, tel. č. 776 267 471
Organizuje: TJ Spartak
Sobota dne 26. listopadu 2016 v 15.00 hodin
„NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU“
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury a Muzejní spolek Velkobítešska
Čtvrtek dne 29. listopadu 2016 od 17.00 hodin
ZÁPAD USA A HAVAJ
Přednáška Jiřího a Aleny Márových
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

PŘIPRAVUJEME:
Sobota dne 3. prosince 2016 v 8.00 hodin
TURNAJ VE FLORBALU 1. – 3. TŘÍDA
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Tomáš Rozmahel tel. č. 603 721 872
Organizuje: TJ Spartak
Neděle dne 4. prosince 2016 v 16.00 hodin
MIMOŘÁDNÁ BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: IRENA KUBANTOVÁ: MONTESSORI
DOMA
Jak zvládnout samostatné oblékání/svlékání, vyzouvání a obouvání? Jak zorganizovat dětský pokoj? Děti a televize/chytré telefony a tablety. Účastnický poplatek 100 Kč (platba
na místě).
Na Základní umělecké škole, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL
Pondělí dne 5. prosince 2016 od 8.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro Mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý dne 6. prosince 2016 v 9.00 hodin
KUDY Z NUDY ANEB ČERTOVINY V PEKLÍČKU
Program pro děti z MŠ a ZŠ oddílu moderní gymnastiky TJ Spartak a gymnastickým
kolektivem Baver Třebíč. Součástí programu jsou soutěže a hry pro děti. Vstupné: 40 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Od 8. prosince do 13. prosince 2016 od 9.00 do 17.00 hodin
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Velká Bíteš
Úterý dne 20. prosince 2016 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNÉ 2016 - PETR BENDE
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek dne 23. března 2017 v 19.00 hodin
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM A JOSEFEM ALOISEM NÁHLOVSKÝM
Nová talk show na motivy pořadu Všechnopárty.
Předprodej vstupenek zahájen na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek dne 28. dubna 2017 v 19.00 hodin
KONCERT SKUPINY INFLAGRANTI S JOSEFEM VOJTKEM
Předprodej vstupenek bude zahájen od 1. 12. na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo
náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PLESOVÁ SEZÓNA 2017

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota dne 21. ledna – Ples Města Velká Bíteš
Sobota dne 28. ledna – Rybářský ples
Sobota dne 4. února – Farní Ples
Sobota dne 11. února – Reprezentační ples PBS
Sobota dne 18. února – Sportovní ples s vyhlášením „Sportovec města“
Neděle dne 26. února – Karneval s Kamarády
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ZPRÁVY Z RADNICE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Starosta města Velká Bíteš vyhlásil dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 553/1991 Sb.) výběrové řízení k obsazení pracovní
pozice strážník Městské policie Velká Bíteš.
Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb.:
• státní občanství České republiky
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• věk nad 21 let
• bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.
• spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.
• zdravotní způsobilost v souladu s § 4c zákona č. 553/1991 Sb.
Nástup: 1. 1. 2017 nebo dle dohody
Termín odevzdání přihlášky: do 15. 11. 2016 do 10.00 hodin
Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského
úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).
Milan Vlček, starosta města

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
se sídlem Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, PSČ 59501, IČ: 43381154
vyhlašuje výběrové řízení
na místo:
Redaktor městského periodika ZPRAVODAJ VELKÁ BÍTEŠ
9. platová třída – poloviční úvazek
Požadavky na:

dosažené vzdělání

úplné střední – maturita

obor školního vzdělání

humanitní

znalosti oboru

novinářská a žurnalistická
praxe výhodou

ZOZ*

ne
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Datum nástupu do funkce:

lustrační osvědčení

ne

jazykové znalosti

znalost jednoho světového
jazyka výhodou

další znalosti, dovednosti a
předpoklady

dostatečná znalost práce na PC
(Microsoft Word, Excel, internet); nutná časová flexibilita;
tvorba a psaní článků do Zpravodaje; komunikativní schopnosti; řidičský průkaz skupiny
„B“; morální bezúhonnost;
aktivní sledování a komentáře veškerého dění ve městě
a v okolí; upřednostňujeme
dlouholeté občany Velké Bíteše; upřednostňujeme kandidáty
bez politické příslušnosti; práce formou „home office“

1. 12. 2016
Případně dle vzájemné dohody.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete v zalepené obálce
s označením „Výběrové řízení - Redaktor městského periodika ZPRAVODAJ
VELKÁ BÍTEŠ“, nejpozději do 15.11.2016 do sídla Informačního centra a Klubu
kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace (Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš,
PSČ 59501), ve výše uvedené lhůtě. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán
zřetel. Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Silvie Kotačková, telefon: 566 789
311, e-mail: program@bitessko.com
Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis (vzor přihlášky na vyžádání e-mailem).
Přílohy přihlášky jsou:
životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor souhlasu na vyžádání e-mailem).
* zkouška zvláštní odborné způsobilosti
Vydáno ve Velké Bíteši dne 24.10.2016
Tomáš Jelínek v.r., ředitel organizace
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
se sídlem Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, PSČ 59501, IČ: 43381154
vyhlašuje výběrové řízení
na místo:
Správce Kulturního domu (Vlkovská 482) ve Velké Bíteši, rekreačního objektu „Letná“
(Karlov 130) ve Velké Bíteši a Klubu kultury (Masarykovo nám. 5) ve Velké Bíteši
7. platová třída
Požadavky na:

Datum nástupu do funkce:

dosažené vzdělání

úplné střední – maturita

praxi

v oboru – výhodou

obor školního vzdělání

technické obory, účetnictví,
ekonomika

znalosti oboru

technické zajištění provozu
kulturního domu, rekreačního
objektu „Letná“ a Klubu kultury; evidence ubytovaných;
technické zajištění kulturních
a společenských akcí v daných
objektech vč. úklidu, zabezpečení apod.; účetní evidence
pronájmů svěřených objektů
a ubytovaných apod.

ZOZ*

ne

lustrační osvědčení

ne

jazykové znalosti

znalost jednoho světového jazyka výhodou

další znalosti, dovednosti a
předpoklady

dovednost pracovat na PC (MS
Office 2010, Windows, Excel, Internet); znalost regionu;
schopnost analyticky a koncepčně myslet; ochota se dále
vzdělávat; umění jednat s lidmi
(dobré komunikační schopnosti); držitel řidičského oprávnění minimálně skupiny B;
praxe v oboru výhodou

Od 1. 1. 2017. Případně dle
vzájemné dohody.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete v zalepené obálce
s označením „Výběrové řízení – správce objektů Klubu kultury“, nejpozději do
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15.11.2016 do sídla Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvková organizace (Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, PSČ 59501), ve výše uvedené lhůtě. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel. Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Silvie Kotačková, telefon: 566 789 311, e-mail: program@
bitessko.com.
Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis (vzor přihlášky na vyžádání e-mailem).
Přílohy přihlášky jsou:
životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor souhlasu na vyžádání e-mailem).
* zkouška zvláštní odborné způsobilosti
Vydáno ve Velké Bíteši dne 24.10.2016
Tomáš Jelínek v.r., ředitel organizace

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
V pořadí pátých krajských voleb, konaných 7. – 8. října 2016, se v rámci Kraje
Vysočina zúčastnilo 154 270 voličů z 413 171 (tj. 37,34 %). Ve Velké Bíteši hlasovalo
1 354 voličů z 4 076 (tj. 33,22 %). Uzavírací klauzuli 5% překročilo 7 z 21 politických subjektů, ve Velké Bíteši jen 6. Z Velkobítešska kandidovali, v pořadí dle
vylosovaných čísel politických subjektů, Bc. Ilona Kalová (ODS ze 47. místa),
Ing. Milan Vlček (Starostové PRO VYSOČINU z 11. místa), Ing. Tomáš Kučera a Josef
Mach (KDU-ČSL z 28. a 37. místa), Petr Veleba a Pavel Veleba (Národní demokracie
z 2. a 8. místa), Mgr. Jana Borkovcová (Úsvit s Blokem proti islamizaci z 1. místa),
Ing. Jan Šebek (Strana svobodných občanů z 10. místa) a Ing. Miloš Zduba, MBA
(Žijeme Vysočinou - TOP 09 a Zelení z 41. místa). Do 45 členného zastupitelstva tentokrát nebyl zvolen nikdo z Velkobítešska, z Velkomeziříčska byl zvolen Ing. František
Bradáč (KDU-ČSL), Ing. Pavel Janoušek (KDU-ČSL), Ing. Radovan Necid (ODS)
a Ing. Jan Veleba (SPD + SPO).
Přehled výsledků politických subjektů v krajských volbách, které překročily 5 % uzavírací
klauzuli:
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politický subjekt

Velká Bíteš v %

Kraj Vysočina v %

počet mandátů

KDU-ČSL

28,92

15,56

7

ČSSD

13,74

24,44

11

Starostové
PRO VYSOČINU

11,79

8,89

4

KSČM

11,11

13,33

6

ANO 2011

10,21

20,00

9

ODS

8,79

11,11

5

SPD + SPO

4,95

6,67

3

Zdroj: http://volby.cz/.

Jan Zduba, člen redakce

ŠKOLY
LESNÍ PEDAGOGIKA ANEB PROMĚNA PŘÍRODY V ČASE
Dlouhodobým záměrem naší mateřské školy je
prohlubovat znalosti dětí i širší veřejnosti v environmentální oblasti, v oblasti přírody. K naplňování tohoto cíle došlo i podpořeným projektem
Lesní pedagogika aneb Proměna přírody v čase Krajem Vysočina – Fond Vysočiny. Pro
děti byly díky projektu uspořádány tři vycházky na stejné místo v blízkém lese v Přibyslavicích v různých ročních obdobích, a to: na podzim, v zimě a na jaře. Všichni zúčastnění
mohli formou prožitkového učení rozpoznávat proměny přírody v jednotlivých ročních
obdobích.
Profesionálně sestavený program jednotlivých vycházek manžely Moučkovými,
lektory lesní pedagogiky, rozšířil u všech poznání vzájemných vazeb ekosystému lesa
(i širší přírody) ve třech po sobě jdoucích ročních obdobích. Programy byly založeny na
hravosti, zvídavosti a chtění objevovat něco nového. Děti si veškeré dění v jednotlivých
ročních obdobích prožily a vyzkoušely. Hrály si na stromy, zvířata, škůdce v lese, sbíraly
a určovaly přírodniny, pracovaly s obrázky a porovnávaly je se skutečností, krmily zvěř....
Díky projektu došlo rovněž ke zbudování dalšího výukového manipulačního panelu tentokrát s tematikou stromů (dřevin), který slouží k upevňování získaných znalostí nejen
z programů lesní pedagogiky. Tento panel je již třetí v pořadí a vytváří další vzdělávací
kout na naší školní zahradě. Naší vizí je v budoucnu zbudovat ještě panely týkající se živočichů. Panely jsou téměř denně využívány při výchovně vzdělávacím procesu dětí, dále při
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Z Lesní pedagogiky. | Foto: Archiv MŠ U Stadionu

akcích pořádaných naší školou pro
veřejnost (Barevná návštěvní odpoledne, Den otevřených dveří atp.)
a při pobytu rodičů a jejich dětí na
naší zahradě.
Stanovený cíl smysluplně vzdělávat děti i dospělé prostřednictvím
nástrojů lesní pedagogiky a budovat
douhodobý pozitivní vztah k přírodě
byl díky podpořenému projektu naplněný.
Kolektiv MŠ U Stadionu

HASIČI ČTOU DĚTEM – MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁNICE

Děti na návštěvě u hasičů. | Foto: Archiv MŠ Lánice

Mateřská škola Lánice obdržela pozvání od podporučíka Bc. Miroslava Wolfa k návštěvě Hasičského záchranného sboru ve Velké Bíteši. Cílem byla celorepubliková akce
"Hasiči čtou dětem". Velice mile a obětavě se četby hasičských pohádek ujal sympatický
strážmistr Ing. Martin Šmídek, který zároveň předal dětem několik informací o požární
prevenci. Děti ze třídy Sluníček a Soviček si měly možnost vyzkoušet část výstroje,
důkladně si prohlédnout hasičský vůz a dozvěděly se, jak profesionální hasiči pomáhají lidem. Odměnou hasičům byl potlesk a nadšené úsměvy dětí, které byly obdarovány sladkostmi, omalovánkami a pohádkovou knihou. Za toto pozvání velice děkujeme
a těšíme se na další hezká setkání.
Gabriela Vospělová, učitelka MŠ Lánice
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PODĚKOVÁNÍ MANŽELŮM ROBOTKOVÝM
Mateřská škola U Stadionu děkuje manželům Robotkovým RM FASHION STYLE za
darování šatních ramínek pro ukládání oděvů dětí.
Kolektiv MŠ U Stadionu

NÁVŠTĚVA DĚTÍ V DOMOVĚ BEZ ZÁMKU
V týdnu od 3. 10. do 7. 10. 2016 probíhal v celé České republice Týden sociálních služeb. Do něj se zapojil i Domov bez zámku ve Velké Bíteši.

Návštěva dětí v Domově bez zámku. | Foto: Archiv MŠ

Děti ze třídy Soviček a Včeliček rády přijaly pozvání a vydaly se na návštěvu za klienty
Domova. Po vstřícném přivítání si děti prohlédly prostředí Domova, seznámily se s jeho
obyvateli i pracovníky. I když za okny už vládlo nevlídné podzimní počasí, uvnitř Domova
byla nálada i celková atmosféra opravdu radostná. Přispěly k ní hlavně děti, které básničkami, písničkami, ale i spontánními postřehy a otázkami obveselily všechny přítomné.
Nakonec si všechny děti odnesly na památku malou keramickou ozdobu, kterou vyrobili
klienti Domova, aby dětem připomněla tento den.
Všem zaměstnancům Domova děkujeme za příjemné dopoledne a zejména paní Chytkové, jež se dětem celou dobu věnovala.
Kolektiv MŠ Masarykovo náměstí
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TÝDEN PRO INKLUZI
Jak možná někteří z Vás zaznamenali, ve dnech
17. – 23. 10. 2016 proběhl takzvaný Týden pro inkluzi.
Do této akce se mohou zapojit rodiče, školy, organizace
a spolky, různé veřejné instituce a média. Tento projekt se zaměřuje na začlenění dětí se znevýhodněním do
běžných škol a společnosti celkově. Jedním z jeho cílů je tak přinést různé nápady,
rady a informace pro rodiče a pedagogy. Více informací se můžete dozvědět na stránkách www.tydenproinkluzi.cz.
V rámci této akce naši školu v pondělí 17. října navštívily paní asistentky ze Základní
školy Tišnov, nám. 28. října. Byly seznámeny s chodem naší školy i projekty, do kterých se
zapojujeme. Měly možnost si projít celou školu i zahradu, seznámit se s dětmi a podívat se,
jak se žáky naše paní učitelky a asistentky pracují. Dále si prohlédly pomůcky využívané
ve výuce a velmi je zaujala naše terapeutická místnost – snoezelen. Snoezelen se využívá
zejména pro relaxaci dětí a k rozvíjení jejich smyslů. Paní učitelky se snažily zodpovědět
všechny dotazy a doufáme, že dopoledne bylo pro paní asistentky přínosné, dozvěděly se
něco nového a zase se za námi přijdou při další příležitosti podívat.
Eva Ulmanová

PODĚKOVÁNÍ ZŠ TIŠNOVSKÁ
Děkujeme paní ředitelce za milé přijetí a vyčerpávající informace o škole. Pobyt ve
škole byl pro nás velmi přínosný, všechny paní učitelky a asistentky velmi obdivujeme
a přejeme jim mnoho sil, nadšení a empatie při další práci s dětmi.
Eva Brázdová, zástupkyně ŘŠ, ZŠ náměstí 28.října, Tišnov

NÁVŠTĚVA DOMOVA BEZ ZÁMKU NA ZŠ TIŠNOVSKÁ 116
Začátkem školního roku k nám do
školy zavítali klienti Domova bez
ZDRAVÝ KRAJ
zámku. Návštěva proběhla v rámci
projektu Krásné tři. Akce se konala 16. září, kdy bylo počasí ještě příznivé a mohli jsme
tak dopoledne strávit na zahradě.
První stanoviště si nachystala paní učitelka Oberreiterová pod altánkem, kde připravovala různé druhy smoothies. K přípravě použila banány, jablka, ostružiny, ale také třeba
listy z červené řepy, ostropestřec a další suroviny.
Následovalo posezení u ohniště, kde již byly nachystané bubny djembe. Návštěvníci si
s našimi dětmi mohli vyzkoušet, jak se na takové bubny hraje, a myslím, že to pro ně byl
určitě nevšední zážitek.
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Hra s klienty na bubny „djembe“. | Foto: Archiv ZŠ Tišnovská

Poslední stanoviště, které na hosty i děti čekalo, bylo zaměřeno na malování obrazů.
K malování se použily barvy země - tyto barvy jsou ekologické a získávají se z různých
typů půdy, písku, popřípadě některých plodů se skořápkou. Každý si mohl zvolit svoji
techniku, zda k vytváření obrazu použije štětec nebo prsty, a vznikala tak opravdu originální díla. Pokud by Vás zajímalo, jak obrazy vypadají, máte možnost je zhlédnout během
výstavy, která se uskuteční v listopadu ve výstavní síni Klubu kultury a proběhne ve spolupráci s Domovem bez zámku.
Eva Ulmanová

TVOŘENÍ Z HLÍNY S RODIČI NA ZŠ TIŠNOVSKÁ 116
S příchodem podzimu na naší škole v pátek 23. září proběhl den dílen. Tvoření z keramické hlíny se uskutečnilo v rámci projektu Krásné tři. V tomto projektu jde o setkání tří
generací a lidí se specifickými vzdělávacími potřebami. Aktivita je zaměřena na propagaci
zdravé školy a jejich pilířů a setkání dětí mateřských škol, žáků zdravé školy, Domovem
bez zámku a seniorů. Tento den byl speciální tím, že do školy byli pozváni rodiče a mohli
si vyzkoušet vytváření různých výrobků za pomocí svých dětí a paní
učitelek. Na škole byla čtyři stanoviště a každý se mohl rozhodnout,
kterou techniku by si chtěl vyzkoušet. Zájemci tak navštívili stanoviště
U Hada, U Kuličky, U Hrnčíře a Podzim na talíři. Vznikly krásné výrobky
v podobě misek, talířků a hrníčků.
Pro rodiče i děti bylo nachystáno
Tvoření z hlíny s rodiči. | Foto: Archiv ZŠ Tišnovská
občerstvení, které připravily paní
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učitelky společně s dětmi v kroužku vaření. Ochutnat mohli například zeleninové muffiny,
domácí chléb a bagetky, pomazánky ze slunečnicových semínek nebo salát z rajčat,
které byly vypěstovány na naší přírodní zahradě.
Doufáme, že si rodiče se svými dětmi dopoledne užili, něco zajímavého se naučili
a příště se opět s nadšením a chutí do práce zúčastní.
Eva Ulmanová

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
V Základní škole Velká Bíteš je podzim nabitý nejrůznějšími akcemi. Například děti ze třetích tříd vyrazily v září na stmelovací výlet na hrad Pernštejn. Paní učitelky J. Schwarzbachová,
M. Videnská a I. Nováková tentokrát daly přednost vlakové dopravě s cílovou stanicí Nedvědice. Odtud děti prošly naučnou stezkou přímo na hrad. Den si všichni patřičně užili.
Koncem září se na adaptační a stmelovací pobyt vydali i žáci šestých tříd. V rekreačním
středisku Nesměř žáci pracovali s dětským psychologem, speciálními pedagogy, nezapomnělo se ani na sportovní vyžití. Podobná akce má jistě svůj velký význam, myslí si třídní
učitelky šestých tříd.
Pravidla silničního provozu platí pro všechny. I pro žáky prvních tříd. Aby se jim nic
zlého nestalo, přišli jim deváťáci ukázat, jak se máme správně na silnicích chovat. Prvňáčci
byli šikovní a snaživí a společná hodinka se staršími kamarády jim rychle uběhla, řekla
třídní učitelka 9. A J. Cendelínová.
Netradiční dopoledne s dopravní tématikou zažily děti z 2. A a 2. B. S třídními učitelkami žáci navštívili místní odtahovou službu na ulici Kpt. Jaroše. Zde viděli zásah odtahové služby, o vyprošťování osob při dopravní nehodě dětem popovídali hasiči. Obrovský
díl za poučnou besedu patří místním hasičům a panu Dočkalovi.

„Bezpečně do školy“. | Foto: Pavel Holánek
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V září proběhly i přírodovědně zaměřené akce. Děti z pátých tříd se zúčastnily přírodovědné exkurze na Svatou horu, nejvyšší bod Bítešské vrchoviny. Učitelé I. Syslová,
E. Mičánková a P. Holánek děti rozdělili do skupinek a rozdali jim připravené pracovní
listy. Děti se díky nim seznamovaly s flórou typickou pro náš kraj, pozorovaly mravence
a také si zahrály zábavné hry. Není se čemu divit, že se exkurze všem líbila.
28. září se již po sedmé uskutečnil turistický Svatováclavský pochod. Nenechalo si jej
ujít 120 účastníků, kteří si kromě krásné procházky mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky
nebo se projet na koni. Pan učitel P. Holánek konstatoval, že se dostalo i na oblíbené opékání špekáčků.
Eva Čermáková, pedagog

OKRSKOVÉ KOLO VE FOTBALU
Dne 4. října 2016 se žáci SOŠ Jana Tiraye zúčastnili okrskového kola ve fotbalu,
které se konalo ve Velkém Meziříčí. Pořadatelem bylo Gymnázium ve Velkém Meziříčí,
dalším účastníkem turnaje byla Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel
Velké Meziříčí. V prvním zápase náš tým vyhrál nad gymnáziem 2:1. Ve druhém zápase
jsme prosadili výhru nad hotelovou školou 2:0.

Okrskové kolo ve fotbalu. | Foto: Hana Karmazínová

Celkově jsme se tedy umístili na prvním místě, čímž jsme postoupili do okresního kola,
které se koná 18. 10. 2016, také na hřišti ve Velkém Meziříčí.
Děkuji klukům za akční sportovní nasazení a za výborný sportovní výkon.
Střelci branek:
Dominik Hibš (4. M)		
Michal Šmarda (3. A)		

2 branky
2 branky
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KULTURA
OLDIES DISKOTÉKA V RÁMCI BÍTEŠSKÝCH HODŮ
Během letošních hodů se do našeho krásného kulturního domu po letech vrátil program.
Páteční večer se nesl v duchu Oldies diskotéky, která byla zacílena na všechny věkové
kategorie. Cílem této akce bylo umožnit návštěvníkům Bítešských hodů, kteří se chtěli zdržet do pozdních ranních hodin, kulturní vyžití i po skončení hlavního programu na městě
a uzavření valné většiny sklípků.
Myslíme, že se celá akce vydařila a lidé možnost zakončit večer v kulturním domě velice
ocenili.
Velké díky patří Tomáši Jelínkovi a celému Klubu kultury za podporu a pomoc při zorganizování této akce.
Michal Kratochvíl

PĚT LET V ŽIVOTĚ KLUBU KULTURY
Vážení spoluobčané,
letos v září tomu bylo 5 let, co jsem nastoupil na pozici ředitele Klubu kultury Velké
Bíteše. Organizace byla pro mne, po příchodu ze soukromého sektoru, novou profesní
výzvou.
V prvopočátku bylo nutné stabilizovat chod organizace po předchozím vedení. Náš bítešský Zpravodaj získal nový vzhled a rozsah. K tomuto přispěla především obětavost
a flexibilita místního grafika. Podařilo se mi zajistit i finančně výhodnější a kvalitnější
tisk. V prvním roce mi byl svěřen od vedení města nelehký úkol zrenovovat, znovu otevřít
a rozběhnout dle příslušných předpisů městskou restauraci v kulturním domě. Při zpětném
pohledu konstatuji, že se tento záměr zdařil. V současnosti je „Naše bítešská“ vyhledávaná
veřejností a poskytuje kompletní restaurační servis jak občanům, tak firmám pro jejich
akce. Příkladem spolupráce s restaurací je pravidelné Svatomartinské hraní s ochutnávkou
vín a svatomartinskou husou, které si získává každým rokem stále větší oblibu. Mezi našimi dalšími populárními akcemi bych zmínil např. obnovení městského plesu, slavnostní
otevření náměstí, pravidelné Vánoční turné Petra Bende a letní vystoupení Pavla Helana,
u dětí velmi oblíbený Bítešský dětský den, který letos navštívilo 500 dětí z Bíteše i blízkého
okolí. Dále mohu uvést novou podobu novoročních oslav, rozsvícení vánočního stromu,
koncerty a divadelní představení pro širokou veřejnost apod. Pro seniory byla připravena
v období léta již potřetí Letní škola seniorů, což je v Kraji Vysočina výjimečné (a jsme
potěšeni nadprůměrnou účastí). Tato akce se stala nedílnou součástí Bítešského kulturního léta (BKL) podobně, jako například Kinematograf bratří Čadíků, Bítešská pouť,
nebo open-air akce především místních hudebních skupin.

20 | Listopad 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

V minulých čtyřech letech se nám povedlo doplnit letní kulturní program o mistrovské
pěvecké operní kurzy. Během nich měla veřejnost možnost vždy celý týden potkávat špičkové pěvecké osobnosti, mj. Jakuba Pustiny, Dagmar Livorovou nebo Petera Dvorského.
Největším úkolem během celého roku bývá pro nás organizační příprava a záštita Bítešské poutě a hlavně Tradičních Bítešských hodů.
V letošním roce se mi podařilo vytvořit nový model Bítešské poutě, který získal své
příznivce. Nejen změna kulturního pojetí této akce, ale i umístění poutě do přírodních
prostranství u kulturního domu se osvědčilo. Navíc při ní došlo ke snížení nákladovosti,
bezpečnosti a výraznému omezení hluku při venkovní produkci. Zlepšilo se prostředí pro
rodiče s dětmi, což bylo oceňováno zvláště během druhého pouťového dne při kulturní akci
Mladé Bítešsko.
Tradiční Bítešské hody - největší městská slavnost - bývají náporem na fyzičku i psychiku pořádajících i účinkujících. Každým rokem jsem se snažil o jejich zdokonalení,
a to jak programové, tak i technické. Domnívám se, že jsme toho letos společnými silami
celého týmu Klubu kultury úspěšně dosáhli. Úspěšnost letošních hodů potvrzují i převážná
kladná hodnocení hodového programu. Navíc došlo díky získaným sponzorským darům
a lepšímu výběru poplatků ze stánků k úspoře předpokládaných výdajů na hody ve výši
cca 70 tis. Kč.
Letošní hody tak považuji v období mé funkce za nejzdařilejší. Celou akci organizoval
celý tým Klubu kultury (zaměstnanci a brigádníci) za podpory dobrovolníků, vedení města,
místních spolků, organizací a místních firem, za což jim patří mé velké díky a uznání.
Oblastí naší činnosti není pouze zajištění kulturních akcí a vydávání Zpravodaje,
ale i provoz kulturního domu, rekreačního objektu „Letná“ a turistického informačního
centra (TIC), které je přísně certifikováno dle směrnic A.T.I.C., a získalo klasifikaci sk. B. Naše
informační centrum bylo v Plzni v roce 2014 oceněno jako nejlepší TIC v Kraji Vysočina.
V kulturním domě jsme vloni kompletně zrekonstruovali suterénní bar „Peklo“.
Aktivně jsem rovněž spolupracoval s městem na architektonické studii na celkovou rekonstrukci a přístavbu kulturního domu, která umožní bezbariérové přístupy, poskytne prostory pro Mateřské centrum Bítešáček, konferenční sál, ale i nové kanceláře Klubu kultury.
S tím vším totiž souvisí moje představa a plány s personálním rozšířením naší organizace.
Je přívětivé každým měsícem zjišťovat, že rekreační chata „Letná“ se po dlouhých letech opět stala atraktivním a vyhledávaným objektem, který pomáhá oživit lesopark vytvořený našimi předky.
Mám radost, že se nám daří získávat využitelné dotační tituly, které nám zvyšují efektivnost chodu organizace a umožňují nám i podporu významnějších akcí. Byl jsem městem
pověřen členstvím ve výkonné radě Koruny Vysočiny z.s., která v případě vhodně zvolené
strategie v budoucnu zvýší turistickou atraktivitu bítešského regionu. V současnosti tato
turistická destinační skupina zahrnuje 7 regionů a osobně si v budoucnu dávám za cíl,
abychom se v našem i blízkém regionu rozrostli i o soukromé subjekty, které budou součástí tohoto projektu.
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Na závěr bych rád zmínil, že se podařilo nastavit standardní chod Klubu kultury a stabilizovat jeho činnost po předchozím kolísavém fungování a zavést nové možnosti organizace kulturních akcí ve městě. Důsledně se snažíme vyjít vstříc zájmům všech kulturních
skupin ve městě a okolí a důkladně se snažíme neopomenout všechny věkové skupiny od
nejmenších po seniory. Jsem přesvědčen, že naše práce Klubu kultury se stává nedílnou
součástí dobrého chodu našeho města.
Tomáš Jelínek, Klub kultury
Redakce Zpravodaje obdržela otevřený dopis Jana Hotárka adresovaný zastupitelům
a vedení města Velké Bíteše se žádostí o uveřejnění na téma "Jak to bylo s pořezanou
májí?" Vzhledem k tomu, že se jedná o názor k tématu letošních bítešských hodů, které byly
předmětem říjnového Zpravodaje, otiskujeme bez redakčních úprav v plném znění.
Redakce

OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM A VEDENÍ MĚSTA VELKÉ
BÍTEŠE
Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážení radní, vážené zastupitelky,
vážení zastupitelé.
Již nějakou dobu hýbe naším městem kauza „pořezaná mája“, a proto mi dovolte, abych se
k ní také vyjádřil. Vzhledem k tomu, že je toto téma řešeno od začátku veřejně, a to nejen občany města, ale především některými zastupiteli, rozhodl jsem se pro otevřenou formu dopisu.
Po pravdě řečeno jsem nečekal, že se záležitost takto zmedializuje a zpolitizuje,
spíše jsem předpokládal, že se celá věc bude řešit interně, v kruhu těch, jichž se bezprostředně týká. K mému překvapení však měli potřebu událost řešit někteří zastupitelé,
a to přesto, že zastupitelstvu řešení něčeho takového vlastně vůbec nepřísluší.
Není žádným tajemstvím, že jsem v celé záležitosti sehrál největší roli já, přesto se mě
dodnes nikdo z těch co to nejvíce řeší na průběh oné události nezeptal. I tak si mnozí troufli
vynášet soudy a publikovat nejrůznější texty. Já se ale nemohu ubránit dojmu, že tím sledovali především své vlastní cíle a o máju, chasu nebo hody jim vlastně nešlo.
Stejně tak se dosud nezeptali dalších osob, které měly možnost průběh události sledovat
a mohly by tak svým případným svědectvím celou záležitost objasnit. Je hezké věřit svým
informátorům, ale i kdyby byli událostem přítomni, nebylo by na místě, ptát se v rámci objektivity také druhé strany a teprve potom dělat závěry? Namísto důkazů a přímých svědectví
argumentovat morálními kvalitami těch, co měli informace z druhé nebo třetí ruky?
Ale pojďme k události samotné, co že se tam tedy vlastně v onen večer událo? Několikrát, a to podotýkám, jsme v průběhu večera prošli kolem máji, u které nikdo nebyl.
Nehořel u ní oheň (jak bývá zvykem) a nebyl u ní nikdo, kdo by ji hlídal. (Jak jsem zjistil
až později, hlídal ji jeden hoch sedíc na lavičce před informačním centrem.) Zhruba kolem
dvaadvacáté hodiny jsme se tam, pod májou, potkali s jedněmi známými a zkonstatovali,
že mája není hlídaná, a že to není poprvé.
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Protože jsem na to (že se mája hlídá špatně, málo nebo vůbec) už před tím opakovaně
upozorňoval, pronesl jsem (napůl v žertu), že kdybych měl čím, nechal bych snad chase
vzkaz. Můj známý na to zareagoval slovy, že má shodou okolností v kufru auta motorovou
pilu, a že mi ji půjčí. Ač jsem samozřejmě neměl v úmyslu máju jakkoli poškodit nebo ji
snad dokonce skácet (chtěl jsem chasu jen pozlobit), s půjčením pily jsem souhlasil.
Přinesl jsem k máji dřevěnou kládu, kterou měla chasa u chodníku na spodní straně náměstí a vedle máji tuto kládu půjčenou motorovou pilou rozřezal na polena, čekaje nějakou
reakci. Nic se ale nedělo, tak jsem přinesl další kládu a opět ji rozřezal. To jsem zopakoval
několikrát, až jsem vedle sebe postřehl mladíka, který měl máju hlídat.
Tady se dostáváme ke kritickému momentu celé události. Dlouho jsem otálel, jak mám
popsat tuto část, protože tomu chudákovi nechci způsobit problémy. Pokud bych ale právě
tento moment zamlčel, nedávalo by moje svědectví smysl, a navíc hrozí, že bude mít problémy někdo úplně jiný. Někdo, kdo přitom s celou záležitostí nemá vůbec nic společného.
Takže zpět k tomu hlídači. Ten když ke mně přišel, svou reakcí mi vyrazil dech.
Řekl mi totiž, ať máju klidně podříznu. Byla z něj cítit naštvanost, říkal, že mu slíbili,
že ho někdo vystřídá nebo za ním někdo přijde, a zatím ho tam několik hodin nechali samotného, nedali mu víno, pivo, prostě ho tam nechali sedět na lavičce bez možnosti odejít.
Ač jsem to původně neměl v úmyslu, po tomto sdělení jsem se rozhodl svoje zlobení
chasy posunout o úroveň výš a zařízl jsem dva nebo tři klíny. Lépe řečeno jsem zařízl jejich
horní část, která nemá absolutně žádný vliv na stabilitu máji. Jen pro úplnost dodávám,
že kdybych tak neučinil já, druhý den by je stejně někdo zařízl před stavbou pódia, tak jako
ostatně každý rok, protože by jinak konstrukci pódia překážely. Nejlépe to vystihují slova
učňů, kteří ve čtvrtek ráno přišli stavět pódium. Když zaříznuté klíny uviděli, prohlásili,
že je dost, že to někoho konečně napadlo…
Nesmím zapomenout zmínit se, že při tom, když jsem zařezával klíny, pronikla špička
lišty motorové pily na dvou místech do kůry máji, a tak vznikl onen řez (de facto dva) motorovou pilou, na který se taktéž hodně poukazovalo. V žádném případě se však nejednalo
o úmyslný řez do máji a rozhodně nedosahoval hloubky dvou centimetrů.
Úmyslný řez, vlastně opět dva, jsem provedl až poté, co mi ten naštvaný hlídající mladík přinesl chasovskou ruční pilku, abych do máji udělal zářez s ní, když jsem to odmítl
udělat motorovkou. A tak jsem udělal zářez nejdřív na hranici odkůrování a následně ještě
jeden zhruba o půl metrů výš. To vše proběhlo před příchodem kohokoli dalšího z chasy,
a kdybych máju chtěl opravdu poškodit (jak někteří mají tendence tvrdit), měl jsem k tomu
času a prostoru víc než dost.
Jenže o to tady vůbec nešlo. Chtěl jsem jen chasu upozornit na to, že máju hlídá nedostatečně, a poněvadž po mých předchozích ústních upozorněních nedošlo ke zlepšení,
zvolil jsem tento způsob. Uznávám, že jsem to poněkud přehnal, proto jsem se také nejen
rychtáři, ale prostřednictvím hlavního stárka celé chase omluvil.
Celá událost nebyla plánovaná a mohlo k ní dojít jen díky souběhu mnoha okolností
a náhod. Tak předně, mája byla nedostatečně hlídaná. To je prostě fakt. Kdyby vedle máji
hořel oheň, kdyby tam bylo víc lidí, … ani by mě to nenapadlo. Jak už jsem napsal jinde,
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všichni, co kdy něco měli společného s hody, a nejen ti, se přece rádi u ohně pod májou
zastaví, prohodí s hodáky pár slov a případně ochutnají chasovské víno. Vždyť to je právě
to, co je na těch hodech pěkné, to je to, co spojuje hodáky s veřejností, to je to, co udržuje
bývalé hodáky s chasou v kontaktu a budoucí k hodům přivádí.
Tím se nezříkám své zodpovědnosti. Ano, nařízl jsem máju, ale jen symbolicky. Mým
zásahem nebyla v žádném případě poškozena statika máji ani klínů na její zajištění v jámě.
Navíc se toto nepatrné poškození dalo velmi snadno odstranit, stačilo několik tahů pořízem, mája mohla být znovu hladká a nic se nemuselo veřejně řešit.
Namísto toho ale zavládla téměř hysterie, začalo se o tom mluvit, zveličovat, …Kdyby
to zůstalo v rovině „tiché pošty“, řekněme „bítešských drbů“, asi bych ani neměl potřebu se
k tomu nějak zásadně vyjadřovat. Jenže někteří zastupitelé se tématu chytli a zpolitizovali
jej.
Začalo to žádostí o archivaci kamerového záznamu, kde bylo uvedeno, že jsem aktivně
demonstroval podřezání máji za aktivní účasti pana Jelínka, ředitele ICKK. A v této souvislosti se následně začalo hovořit o jeho (p. Jelínka) odvolání. Na zasedání zastupitelstva
zaznělo, že čin byl doprovázen povzbuzováním pana Jelínka, v Exitu vyšel lživý článek
o tom, že jsme s Tomášem Jelínkem krátce po stavění přišli k máji s motorovou pilou,
abychom ji pokátili.
Na facobooku byl obviněn starosta a vedení města, že pokus o podřezání popírají,
a že událost bagatelizují. Pan Rada, vedoucí majetkového odboru byl obviněn, že minimálně
s vědomím vedení města záměrně nezdokumentoval řez motorovou pilou a uříznuté horní části
dřevěných klínů (což prokazatelně není
pravda neboť obojí je na jím pořízených
fotografiích viditelné – viz foto).
Na tomto místě musím prohlásit,
že pan Tomáš Jelínek nemá s mým činem nic společného, nijak se na něm
nepodílel ani mě v něm nepovzbuzoval.
A pokud to někdo tvrdí, jednoduše lže.
Je pravdou, že se zdržoval poblíž (rozhodně však ne přímo na místě činu),
za mé počínání však nemůže nést
zodpovědnost. A pokud by mu někdo
chtěl vytýkat fakt, že proti mně nezasáhl, dovolím si použít slova, která již
zazněla na obhajobu někoho jiného:
jednak neměl důvod se o máju obávat, protože nepředpokládal, že bych
ji chtěl poškodit, a kdo by taky zasáhl proti někomu s motorovou pilou
„Pořezaná mája“. | Foto: Ladislav Rada
v ruce, že ano?
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Snaha o nalezení spojitosti osoby pana Jelínka s událostí pod májou je podle mne
víc než patrná, stejně tak jako je patrné hledání zástupných důvodů pro jeho odvolání.
Když by to nevyšlo s májou, je mu vytýkáno, že byl ve zpravodaji otištěn můj článek,
ve kterém za Bítešan hodnotím hody a údajně v něm kritizuji chasu…
Jak už jsem se vyjádřil, pan Jelínek nemá s událostí nic společného a ti, co jej křivě
obvinili, by se měli omluvit. A nejen oni. Všichni ti, co měli potřebu ostatní horlivě informovat, a to i za cenu neobjektivnosti, případně uváděním polopravd nebo dokonce lží.
Ti, co dopustili, aby k této události vůbec došlo a samozřejmě také ti co umožnili, aby se
z toho vytvořila takováto kauza.
Já už jsem se omluvil, na řadě jsou další.
Jan Hotárek

HUDBA NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
Věřím, že se mnou budete souhlasit, když prohlásím, že 20. sezónu BHP jsme zahájili
naprosto skvěle, a to říjnovým koncertem Smetanova tria. Večer patřil klavíru, houslím
a violoncellu v rukou opravdových umělců. Skvělý koncert tohoto souboru skutečně stál
za to. Trochu mne jen mrzí poměrně slabá účast publika, Smetanovo trio by si jistě zasloužilo hrát pro plný sál. Domácích koncertů tohoto tria je poskrovnu, koncertují převážně
v zahraničí. Ale abych bítešskému publiku nekřivdil, tak i ve větších městech mají proti
nám co dohánět. Smutná však zůstává skutečnost, že z původních 360 spolků přátel hudby
jich zůstalo pouhých 50. Snažme se tedy, aby jich nadále ještě neubývalo. Nyní však již
něco k samotnému koncertu. Brilantní techniku hry a oduševnělý výraz hry tria netřeba
nijak zdůrazňovat, jsou to prostě umělci na té nejvyšší úrovni.
Jako první skladba večera zaznělo Beethovenovo trio B dur, op. 11. Tato rozkošná skladba
pochází z prvních let Beethovenova pobytu ve Vídni, kam se vydal studovat za Haydnem.
Byla napsána v roce 1797 a o rok později vyšla tiskem. Hravé a lehce stravitelné dílo,
původně určené pro klarinet, violoncello a klavír, je napsané v klasickém stylu Mozarta
a Haydna. Jako další jsme si vyslechli našeho Bedřicha Smetanu a jeho trio g moll op.
15. Tuto skladbu Smetana napsal v roce 1855 ve svých 31 letech a je věnována jeho hudebně velmi talentované dceři Bedřišce,
která v tu dobu ve věku čtyř let umřela
a ke které měl zvláště blízko. Skladba,
patřící v hudební literatuře ke stěžejním,
je poznamenána touto tragickou události ve skladatelově životě, avšak objevují se v ní i světlé chvilky. Je milníkem
v tvorbě romantismu, naprosto předběhla
svou dobu a předznamenává další vývoj
klasické hudby. Po nezbytné pauze násleSmetanovo trio v sále KD. | Foto: Otto Hasoň
dovalo mohutné trio d moll op. 49 Felixe
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Mendelssohna-Bartholdyho. Tato skladba z roku 1839 je jedním z jeho nejoblíbenějších
komorních děl. Ačkoliv posluchačsky nenáročné, skrývá velkou obtížnost pro interprety.
Jako přídavek zazněla část z multikulturní suity mladého komponisty Romana Hasse.
Fantastický koncert Smetanova tria byl jistě skvělý způsob, jak strávit podzimní večer
a můžeme se jen těšit, až zase někdy k nám do Bíteše zavítají. Jako zajímavost bych uvedl,
že houslista i violoncellista nehráli z klasických papírových not, ale na stojanech měli
iPady, ze kterých na ně svítily stránky not, a pohodlně si je šlapkou otáčeli. Prý už z tabletů
hrají asi rok a jsou s tím velmi spokojeni. Závěrem Vás srdečně zvu na listopadový koncert
nesoucí název Pocta smyčcům.
Ondřej Sedlák

POCTA SMYČCŮM
Tak zní název druhého koncertu letošní 20. sezony BHP a rozhodně má své opodstatnění. Uslyšíme totiž několik smyčcových nástrojů ve velmi neobvyklém obsazení.
Představí se nám čtvery housle a viola. Hlavním iniciátorem této myšlenky byl pan profesor František Novotný – jeden z nejznámějších českých houslistů. Ve Velké Bíteši jsme jej
měli příležitost slyšet již třikrát, poprvé v roce 1999.
Profesor Novotný kromě aktivní umělecké činnosti působí již dlouhá léta jako pedagog brněnské JAMU. Za tu dobu se mu podařilo vychovat spoustu vynikajících houslistů.
Když před několika lety podnikl turné po Japonsku, náhodou zde objevil zajímavou úpravu
Mozartovy opery Kouzelná flétna pro čtvery housle. A právě to se stalo impulzem k nápadu
vytvořit malé uskupení několika výborných hudebníků, které vybral ze svých bývalých
žáků. Časem k nim přibyl ještě violista Leoš Černý.
Samozřejmě že k vytvoření koncertního programu bylo nutné rozšířit repertoár,
čehož se opět ujal pan profesor Novotný. A věřte, že najít dostatečný počet skladeb
pro sólové smyčce bez doprovodu klavíru nebylo jednoduché. Ale podařilo se a pořad s názvem Pocta smyčcům byl na světě. Můžeme se těšit na skladby starých mistrů,
jako např. G. F. Händela a G. P. Telemanna, díla českých autorů A. Dvořáka a B. Martinů
a zazní také Bartókova Tři tria pro troje housle s nádechem maďarského folklóru. Na závěr
nepřijdeme ani o Kouzelnou flétnu, díky které celý projekt vznikl.
Kromě pana profesora Novotného uslyšíme houslisty Jiřího Kleckera, Kláru Erdingerovou-Staňkovou, Sakuru Ito a violistu Leoše Černého. Tento jedinečný koncert se uskuteční
v úterý 8. 11. 2016 v 19 h v sále KD. Těšíme se na Vás!
Marika Kašparová

20. VÝROČÍ KOLPINGOVY RODINY VELKÁ BÍTEŠ
Co je Kolpingova rodina?
Kolpingova rodina (KR) je občanské sdružení, které navazuje na dědictví Kolpingova
díla.
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Pohled do historie
Veškerý hospodářský a společenský život v evropských zemích byl v 19. století ovlivněn průmyslovou revolucí. Její podstatou byl přechod od manufakturní a řemeslné výroby
k výrobě tovární, s využitím hnacích strojů a nových technologií. Vývoj v německých
zemích, které se v roce 1834 hospodářsky sjednotily do celní unie, patřil k nejprogresivnějším. V té době přichází do Kolína nad Rýnem mladý, nadaný, sociálně vnímavý chlapec,
vyučený obuvník a hledá práci. Jmenuje se:
Adolf Kolping (*1813 – †1865)
Narodil se 8. prosince 1813 v německém Kerpenu,
malém městě mezi Kolínem nad Rýnem a Düren, jako čtvrté
dítě pasáka ovcí. Vyrůstal v nuzných poměrech a ve svém
rodišti se vyučil obuvnickému řemeslu - nebylo mu ještě ani
třináct roků. V osmnácti letech odešel za prací do Kolína
a jako tovaryš pokračoval ve své profesi. Usiloval sice o vyšší
vzdělání, ale rodinné poměry mu to neumožňovaly. Byl šokován životními podmínkami tamějších obyvatel, zejména
dělníků pracujících v nově vznikajících továrnách. Aby mohl
těmto lidem pomoci, rozhodl se, že se stane knězem. Na podzim roku 1837 začal studovat
gymnázium v Kolíně a za tři a půl roku složil maturitní zkoušku. Po teologických studiích v Mnichově, Bonnu a Kolíně byl 13. dubna 1845 v Minoritském kostele vysvěcen na
kněze. Již ve svém prvním kaplanském místě Elberfeldu začal spolupracovat se Sdružením
tovaryšů, založených učitelem Breuerem, a brzy se stává jejich duchovním vůdcem.
Kolpingovo dílo
Inspirován těmito zkušenostmi pokládá za nutné začít s nějakou nábožensko-sociální
prací mezi dělnickou mládeží. Proto se uchází o uvolněné místo vikáře v kolínském Dómu,
aby z této „metropole na Rýnu“ mohl uskutečnit svůj cíl. Bylo to období, kdy se tradiční
cechy rozpadaly a mnoho chudých tovaryšů nemělo naději na společenské uplatnění.
Když 6. května 1849 vyhlašuje Karel Marx svůj Komunistický manifest, zakládá Adolf
Kolping spolu se sedmi tovaryši „Sdružení katolických tovaryšů“. Problém, před kterým
oba stáli, navrhovali řešit každý jinak. Marx revolucí a třídním bojem - Kolping důrazem
na solidaritu a křesťanské hodnoty. Marxovo učení nalezlo široký ohlas a stalo se základem
komunistického hnutí. Kolpingovo dílo se šířilo méně nápadně a pomaleji, avšak přetrvalo
dodnes. Jeho heslem bylo: „Problémy doby vám ukáží, co máte dělat“.
Dílo kněze Kolpinga se brzy rozšířilo nejenom v Německu, ale také v jiných zemích.
Když Kolping 4. prosince 1865 v Kolíně zemřel, bylo již v Evropě a v USA 513 tovaryšských spolků s 60 000 členy. Na práci Adlfa Kolpinga navázali jeho následovníci
a pod hlavičkou „Kolpingovo dílo“ pracují dodnes. Jedná se o mezinárodní projekt zajišťující vzdělání, sociální podporu a zprostředkování křesťanských zásad mladým lidem.
Celé Kolpingovo dílo je rozděleno do jednotlivých národních svazů.
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Kolpingova rodina ve Velké Bíteši

Bíteš hledá borce 2016. Oblíbená akce pořádaná Kolpingovou rodinou Velká Bíteš. | Foto: Archiv Kolpingovy rodiny

Byla založena 30. května 1996. Jedenáct zakládajících členů, inspirovaných myšlenkami Adolfa Kolpinga, zvolilo svým prvním předsedou MUDr. Tomáše Lajkepa. Zaměřuje
se především na práci s dětmi a mládeží. V rámci farnosti se podílí na různých aktivitách
určených mládeži, rodinám s dětmi i seniorům. Za dvacet let své činnosti uspořádala bezpočet různých akcí a soutěží pro děti a mládež. Pod její záštitou se každý rok uskuteční
tři letní tábory, letní dovolená rodin, pravidelná setkávání dětí, ale i některé populární,
hojně navštěvované akce, jako hodové soutěžní klání Bíteš hledá borce, Martinský průvod světýlek nebo Pohádkový les. Pod její záštitou působí také Mateřské centrum Bítešáček. Nesmíme zapomenout také na její podporu kulturních vystoupení, chrámový zpěv,
knihovnickou činnost aj. Jejím heslem je již uvedený výrok A. Kolpinga: Problémy doby
vám ukáží, co máte dělat. Společným úsilím svých členů tak napomáhá budovat občanskou, demokraticky smýšlející, proevropskou společnost. Kolpingova rodina Velká Bíteš
je součástí Kolpingova díla České republiky. V současné době má asi 40 členů a jejím
předsedou je Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek. Její činnost získala na významu i intenzitě
navázáním partnerství s Kolpingovou rodinou z bavorského Schrobenhausenu.
Partnerská KR ze Schrobenhausenu
Schrobenhausen je německé město s necelými sedmnácti tisíci obyvateli, ležící ve Spolkové zemi Bavorsko, v regionu Horní Bavorsko, 25 km JZ od Igolstadtu (Audi), 35 km
SV od Augsburgu (MAN) a 50 km SZ od bavorské metropole Mnichova. Vše začalo v roce
2001 - cituji ze čtvrtletníku „Kolping aktuell“, KR Schrobenhausen:
„V naší diecézi jsme měli a máme partnerské vztahy pouze s maďarskými Kolpingovými
rodinami. Chtěli jsme se vydat novým směrem. Členy naší KR jsou také lidé vysídlení z bývalého Československa, kteří po válce našli svůj nový domov právě ve Schrobenhausenu.
Proto bylo pochopitelné, že jsme hledali Kolpingovu rodinu ze sousední České republiky...
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Kolpingova rodina Schrobenhausen na návštěve ve Velké Bíteši (2015). | Foto: Archiv Kolpingovy rodiny

...Dne 18. ledna 2001 se na nás znovu obrátil sekretář M. Kubík a navrhl, abychom se
spojili s Kolpingovou rodinou Velká Bíteš a ve svém dopise připojil popis této teprve v roce
1996 založené Kolpingovy rodiny. O den později jsme na zasedání představenstva rozhodli
o navázání kontaktu s touto Kolpingovou rodinou. To bylo příští den sděleno M. Kubíkovi
a týž den přišla tato odpověď“. Cituji její část:
„...Mám velkou radost, že další česká Kolpingova rodina našla v německém Kolpingově
díle dobré přátele. Povšechné zlepšení mezilidských vztahů mezi Němci a Čechy je náš
velký úkol. V Kolpingově díle jsou pro to velké možnosti...“.
(Pozn.: Michael Kubík ze Žďáru nad Sázavou je představitel Kolpingova díla ČR)

První setkání se uskutečnilo v březnu roku 2002 ve Velké Bíteši a ještě v říjnu téhož
roku navštívili tehdejší předseda Dr. Tomáš Lajkep s paní Evou a manželé Miriam a Tomáš Ševčíkovi Schrobenhausen. Následovaly další vzájemné návštěvy a v březnu roku
2006 bylo s konečnou platností rozhodnuto uzavřít toto partnerství oficiálním dokumentem. Stalo se tak ještě v témže roce, kdy ve Schrobenhausenu slavili 150 let od založení
jejich Kolpingovy rodiny. Smlouvu o partnerství podepsal nový předseda KR Velká Bíteš
Mgr. Ladislav Koubek a jejich tehdejší předseda Franz Mayer jun. Od té doby proběhlo
mnoho oboustranných návštěv, z nichž ta naše poslední byla podrobně popsána v letošním
červenco-srpnovém Zpravodaji. K rozvoji úspěšného partnerství přispělo také Město Velká
Bíteš tím, že jeho místostarosta Ing. Alois Koukola, CSc. přijal na radnici v roce 2006
výpravu cykloturistů ze Schrobenhausenu - členů KR, nabídl jim pohoštění, pozdravil je
v jejich rodném jazyce a ještě přidal malý exkurz do historie města. Dle německých přátel
se nikdy před tím s přijetím od oficiálních orgánů města nesetkali.
Závěr
Pokud máme hovořit o občanské společnosti a uvést nějaký příklad, nemůžeme opomenout toto neformální sdružení mladých lidí ve Velké Bíteši, vyznávajících převážně křesťanské hodnoty. Je třeba ocenit jejich práci s mládeží i se seniory a také jejich přínos k upevnění
přátelství mezi dvěma národy, které v dávné i nedávné minulosti nebylo nikdy samozřejmé.
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Program oslav 20. výročí KR Velká Bíteš
Uskuteční se v sobotu 19. listopadu 2016 s tímto programem:
15.00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ – kostel sv. Jana Křtitele
16.30 ODPOLEDNÍ POSEZENÍ - restaurace U Raušů
• zdravice
• promítání fotografií z historie a současnosti Kolpingovy rodiny
• hudební trio Bohumilové
18.30 VEČEŘE – restaurace U Raušů
19.30 KOLPINGFEST – kulturní dům
• hraje kapela Eremy
• host Pavel Helan
• zazpívá Katka Vrzalová
S gratulací k tomuto jubileu se připojuje také redakce Zpravodaje.

Alois Koukola

KOLPINGFEST – ZÁBAVA S EREMY A PAVLEM HELANEM
Rozproudit krev a rozveselit mysl nejen Bítešákům přijede v pošmourném listopadovém
počasí pohodový písničkář Pavel Helan. Vystoupí jako host na taneční zábavě s kapelou
Eremy a kromě toho, že zazpívá nejeden svůj hit, také předvede, jak se tančí verbuňk.
Zábava, kterou velkobítešská Kolpingova rodina pořádá při příležitosti oslav 20. výročí od svého založení, se uskuteční v sobotu 19. listopadu 2016 od 19.30 v kulturním
domě. Po celý večer bude hrát multižánrová skupina Eremy, která program zpestří o originální taneční soutěž. Vedle Pavla Helana zazpívá i Katka Vrzalová, talentovaná Bítešačka
s podmanivým hlasem. Sobotní večer zkrátka bude patřit skvělé hudbě a tanci.
Lístky na Kolpingfest v hodnotě 90 Kč lze zakoupit v Klubu kultury, Masarykovo nám.
č. 5, tel. 566 789 311, nebo přímo na místě.
Michaela Hanzelková

MIMOŘÁDNÁ BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: MONTESSORI DOMA
V neděli 3. prosince od 16 hodin na ZUŠ ve Velké Bíteši se uskuteční mimořádná
Bítešská akademie s Irenou Kubantovou.
Mnoho rodičů si klade otázku, zda svoje dítě dát do běžné školky nebo naopak využít
školky, která využívá alternativní výchovné přístupy. Montessori je asi nejčastější z nich.
V Bíteši Montessori školku nemáme, ale co takhle začít aplikovat metody Montessori
doma? Můžete to zvládnout!
Jak zvládnout samostatné oblékání/svlékání, vyzouvání a obouvání? Jak zorganizovat
dětský pokoj? Děti a televize/chytré telefony a tablety.
„Zkušenosti s Montessori sbírám přes 5 let na kurzech, seminářích a pobytech se snahou
uvést vše do praxe doma s našimi třemi dětmi. Během mé cesty ke spokojenějšímu rodi-
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čovství, tj. i dětem, procházím velkým seberozvojem… a je to pro mne velká práce. Učím se situace a emoce přijímat, vnímat a užívat si přítomný
okamžik, učím se UŽÍVAT si život,“ říká o sobě
lektorka Irena Kubantová, která nás seminářem
provede.
Seminář bude tentokrát delší (2-3 hodiny)
a prakticky zaměřený, nebude to klasická přednáška. Zároveň bude účast zpoplatněna – účastnický poplatek činí 100 Kč a je možno jej zaplatit
na místě. Všechny srdečně zve Kolpingova rodina
Velká Bíteš ve spolupráci s KDU-ČSL.
Ladislav Koubek

Irena Kubantová se třemi dětmi v zádech.
Foto: Rodinný archiv

MANŽELÉ MÁROVI O USA A HAVAJI
Městské muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na další z cyklu cestopisných přednášek manželů Márových. Tentokrát prozkoumáme
všechny nejznámější národní parky severoamerického západu od jihu až ke kanadské hranici.
Kromě překrásné přírody zavítáme také do centra hazardu Las Vegas, na červené koberce
Hollywoodu nebo proslulá věznice Alcatraz. Na Havajských ostrovech navštívíme vyhlášené
pláže s mořem skrývajícím korálové útesy plné pestrobarevných rybek a tajemných želv.
Ale čekají nás i hrozivé vulkány, žhnoucí láva a boj s výškovou nemocí.
Přednáška proběhne v úterý 29. listopadu od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále
muzea na Masarykově náměstí čp. 5.
Přednáška se uskuteční již bohužel bez přítomnosti syna manželů Márových Jirky,
který v červnu letošního roku podlehl své celoživotní nemoci. Jak Jiří Mára starší nastínil v dopise: „Celý život jsme věděli, že se to jednou stane. Doktoři odjakživa dávali
Jirkovi maximálně 20 let života. Dožil se pětadvaceti let a dosáhl všech cílů, které si přál,
život si opravdu užil. Osud k nám byl v tomto směru milosrdný a my přes obrovský zármutek žijeme s pocitem, že jsme pro syna víc udělat nemohli. Právě díky tomuto pocitu je pro
nás vše trošku lehčí, ač hodně bolavé. Ztráta Jirky nás všechny hluboce zasáhla. Děkujeme
všem, kteří jste nám projevili svou podporu.“
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

LISTOPAD V KNIHOVNĚ
Rodina a rodičovství očima Lenky Cackové
V pondělí 7. listopadu v 15.30 hod. nás v městské knihovně navštíví paní Lenka Cacková, kterou někteří rodiče mohou znát jako autorku programů (pásem písniček, říka-
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nek, pohádek a hraní) pro děti – Trdlohrátky. Na jaře
letošního roku jsme se s ní s velkým úspěchem setkali.
Tentokrát přijede na besedu zaměřenou pro rodiče dětí,
a to se svými dlouholetými zkušenostmi v oblasti
výchovy a rodičovství. A o čem si budete povídat?
Co s sebou nese pojem rodičovství, jak je dnes vnímáno?
Jak se změnila výchova, v čem je lepší, horší, jiná...? Je
univerzální klíč na to jak své děti vychovávat? A je důležité děti vychovávat a nebo je naučit žít? Neméně důležitými tématy je ale místo samotného rodiče. Tedy matka
jako žena, která potřebuje svůj prostor, a otec jako muž,
Lenka Cacková. | Foto: Rodinný archiv
který potřebuje svůj klid. Jaké vztahy doma vlastně řešíme a jak se z toho nezbláznit. Vše je propojené a vše spolu souvisí, takže určitě se objeví
i další témata, o kterých bude možné diskutovat.
Jak dětem pomoci se čtením?
Odpověď na tuto otázku se dozvíte v úterý 15. listopadu v 16.00 hod. v Městské knihovně ve Velké Bíteši. Beseda nejenom pro rodiče prvňáčků, ale pro všechny,
kteří chtějí svým dětem (a to v jakémkoli věku) pomoci na cestě ke čtenářství a především
ke čtení s porozuměním.
S problematikou vás seznámí Mgr. Dita Nastoupilová, dlouholetá školitelka právě
v oblasti čtenářské gramotnosti. Poradí rodičům, jak poznat typ čtenáře, jak s dětmi pracovat
a jak je motivovat ke čtení, které knihy jsou vhodné pro jednotlivé typy čtenářů i podle
čeho se při výběru knih řídit.
Ucti čas a on tě uctí zas
Předvánoční vyprávění o síle, kterou lze
získat z přírody, a jistotě, kterou vnášelo
do života našich předků respektování koloběhu roku. Najděte si trochu času a přijďte
si ve čtvrtek 24. listopadu v 17.00 hodin
do městské knihovny poslechnout a popovídat o využití bylin – v daleko širším rozsahu, než se chápou nyní, o jejich zpracování
a využití v běžném jídelníčku i jako léku,
Vánoční tabule. | Foto: Dita Desová
preventivním přípravku nebo prostředku
magie. Také o tom, jaké zvyky se pojily s přicházející zimou, vánočními svátky, dlouhými
zimními večery a vírou, že člověk je součástí vyššího celku, který musí respektovat a ctít a tato
úcta se mu v dobrém vrátí. Tak to říká i přísloví: „Ucti čas a on tě uctí zas“, které velmi často
používala moje babička.
Dita Desová
Kateřina Bartošková
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PADOVA – ŘÍM – ASSISI
Poutní zájezd uspořádaný bítešskou farností - ve spolupráci s pražskou cestovní kanceláří PALOMINO paní Ireny Hendrychové se uskutečnil se ve dnech 30. 9. – 7. 10. 2016
Autobus a řidiči
Autobus Jihlavské firmy ICOM – velký a luxusní, se spolehlivými řidiči, jezdícími také
na lince přes Velkou Bíteš. Jejich umění jsme poznali hned ráno v PADOVĚ, po celonoční jízdě. Ve snaze přivézt nás co nejblíže do centra jsme se dostávali do postupně se
zúžujících uliček, na jejichž konci jsme projížděli jen díky ohnutým dopravním značkám.
Vrcholem byl pravoúhlý zlom těsně před centrálním náměstím, kdy nejen přítomné zbožné
ženy nabyly dojmu, že neprojedem ani s pomocí sv. Antonína, jehož bazilika byla naším
prvním cílem. Postupně přibývalo „místních“, kteří nevěřícně kroutili hlavami a tušili velkou senzaci. Nevěřil jsem ani já a v duchu jsem pochyboval o „zdravém rozumu“ naší paní
vedoucí. K překvapení všech to čeští „mistři volantu“ zvládli. Všem sklaplo, přiznám se,
že i nám, a autobusem zaburácel zasloužený potlesk. Potom jsem se dověděl, že viníkem
této dez-orientace nebyla paní vedoucí, ale sami řidiči, se svou důvěrou v „džípíesku“.

PADOVA

V Padově se dochovalo velké množství kulturních a uměleckých památek, ale nenavštěvuje je tolik turistů, jako blízké, 30 km vzdálené - „konkurenční“ Benátky. Pro nás Padova
znamená poutní místo – „město sv. Antonína “, portugalského františkána, narozeného
r. 1195 v Lisabonu, který v Arcelle u Padovy roku 1231 předčasně zemřel a následujícího
roku, tedy překvapivě brzo, byl svatořečen. V čem spočívá jeho význam? Sv. Antonín
z Padovy je jeden z nejoblíbenějších svatých a je uctívaný po celém světě. Byl pokorný,
vynikal v teologii, ale své velké nadání tajil a soustředil se na kazatelskou činnost.
Učil, že pokora, chudoba, trpělivost a poslušnost jsou jazyky Ducha svatého. Se svými
kázáními prošel severní Itálii i jižní Francii. Byl současníkem sv. Františka s Asissi.
Bazilika sv. Antonína
Je jedním z největších italských chrámů
a jsou v ní uloženy ostatky sv. Antonína Paduánského. Místní tento skvost románskogotické architektury s množstvím nápadných byzantských prvků nazývají „Il Santo“
(svatý). Potom ještě navštěvujeme baziliku
sv. Justýny a odjíždíme do Říma.
Ubytování
Také luxusní, ve dvoulůžkových pokojích
s polopenzí, v tříhvězdičkovém hotelu GIOTTO, Via Cardinal Passionei 35.
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Průvodkyně
Drobná, nenápadná, ale energická žena, současně majitelka CK - paní Irena Hendrychová , s úžasnými vědomostmi, kterým jsme přisuzovali minimálně univerzitní vzdělání
v oboru historie či historie umění. Dle jejího vyjádření je „pouhou“, ale zanícenou amatérkou, která vše získala četbou a samostudiem. (To jméno i CK si zapamatujte!).

ŘÍM

Kdysi centrum stejnojmenné slavné Říše římské, současně italská metropole a jeden
ze skvostů světového kulturního dědictví. Čtenářům pro informaci uvedu pouze stručný
přehled navštívených míst:
Vatikán
Centrum římsko-katolického světa, sídlo papeže Františka, ale také suverénní městský
stát uvnitř Říma, hlavního města Itálie. Svoji svrchovanost získal podpisem Lateránské
smlouvy mezi Svatou stolicí a italskou vládou (zastoupenou Mussolinim) v roce 1929.
Oč je menší svou rozlohou (necelého půl km²), o to větší skvosty nabízí svým návštěvníkům. Jsou jimi:
Náměstí sv. Petra
sevřené nepřehlédnutelným sloupovím, slavnou „Berniniho kolonádou“, symbolizující otevřenou náruč přijímající věřící. Na její střeše,
balustrádě, je umístěno 140 soch světců od Berniniho žáků.
Bazilika sv. Petra
stojí na místě hrobu sv. Petra, její stavba trvala téměř dvě století
a podíleli se na ní takoví velikáni jako např. Bramante, Raffael,
Giuliano i samotný Michelangelo, autor její proslulé kopule
Vatikánská muzea
včetně galerií a Rafaelovy síně – obsahují největší komplex
uměleckých sbírek na světě. Jejich součástí je i proslulá Sixtinská
kaple.
Turistům jsou skryté:
Vatikánské zahrady zabírají polovinu území státu Vatikán
Vatikánský palác
též Apoštolský nebo Papežský palác s Papežskými apartmány,
kancelářemi, bytem kardinála státního sekretáře (premiéra),
sídlo prefektury. Fyzicky zahrnuje i výše uvedená muzea
Papežské baziliky
pět chrámů v Římě má titul „bazilika větší“ (basilicae maiores),
a my jsme je také navštívili. Jsou to: Lateránská bazilika, Bazilika
Panny Marie Větší (Sněžné) – Santa Maria Maggiore, Bazilika
sv. Pavla za hradbami, Bazilika sv. Vavřince za hradbami a Svatopetrská bazilika.
Dojmy:
– Nezapomenutelný pohled na Svatopetrské náměstí i na Řím z kopule baziliky,
		 která ční do výše 119 metrů. Představa, že jako součást nekonečného proudu stoupáte
		 po skořepině baziliky postavené v 16. století pod vedením tehdy dvaasedmdesátile		 tého Michelangela, je – nejenom z pevnostních důvodů - úžasná.
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Na Svatopetrském náměstí i v bazilice ztrácíte pojem o rozměrech. Na dlažbě
katedrály je v jejím středu měřítko, na kterém jsou vyznačeny délky světových
katedrál, a my se divíme, že ta naše svatovítská dosahuje sotva do poloviny té zdejší,
svatopetrské.

Generální audience se Svatým Otcem Františkem
Cestovní kancelář nám zajistila
vstupenky do popředí a my jako jedni
z prvních již po osmé hodině procházíme bezpečnostními rámy na Svatopetrské náměstí. Obavy z teroristů
jsou patrné, a přesto dochází často
k „úsměvným“ historkám, například
když policisté v zavazadlech dvou našich účastníků objeví a zabaví nože.
Papež František na generální audienci. | Foto: Alois Koukola
Náměstí se pozvolna zaplňuje
a my pozorujeme, jak různé národnosti tráví chvíle napětí do příjezdu papeže Františka.
Před námi je početná skupina Španělů v bílých trikotech, která – vybavena kytarami - popěvuje svoje melodické písně, vidíme hodně polských vlajek, vlajky německé, argentinské,
papežské aj. Napětí stoupá, lidé různě přebíhají a fotografové (to jsou dnes skoro všichni)
hledají nejlepší možné záběry. I když se měl Svatý otec objevit až v 10 hodin, přijíždí
dříve (což prý činí často), takže někteří VIP hodnostáři teprve dobíhají na svá čestná místa.
Nastává šum a nervozita. „Je tam vpředu“,slyším a připravuji aparát. Papamobil s „Františkem“ projíždí ve svěžím tempu poctivě všemi připravenými koridory a někteří z nás mají
to štěstí, že vsadili na ten správný, a pořizují vzácné fotografie. Následuje proslov papeže,
zakončený nádherným sborovým zpěvem.
Všichni cítí, že papež František je nespornou morální autoritou dnešního rozbouřeného
světa, a to nejen pro věřící, nejen pro křesťany či katolíky. Je osobností, která svým sociálním cítěním, mírovými aktivitami i snahou o mezináboženský dialog promlouvá ke všem
slušným lidem.
Některé další navštívené památky
Andělský hrad
Monumentální kruhová stavba v těsné blízkosti Vatikánu, kterou nechal vybudovat císař
Hadrián jako rodinné Mausoleum. Později sloužila jako papežská pevnost a byla spojena
tunelem s Vatikánem. Dnes je v ní muzeum věnované její historii i městu Římu.
Forum Romanum
Nejstarší místo v Římě, obklopené pahorky Kapitolem a Palatinem. V dobách antického
Říma bylo centrem veškerého dění ve městě i říši. Procházela jím hlavní římská cesta Via
Sacra.
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Forum Romanum. | Foto: Alois Koukola

Koloseum
Nachází se na východním konci Fora Romana. Je to oválný amfiteátr největší v Římské
říši, který byl postaven za císaře Vespasiana, v letech 70 a 72 našeho letopočtu. Při gladiátorských zápasech bylo schopno pojmout 50 000 sedících diváků.
Španělské schody
Najdeme je na Španělském náměstí, pojmenovaném podle španělského velvyslanectví
nedaleko Vatikánu. Pod nimi na náměstí je Berniniho fontána Barcaccia (loďka) a nad
nimi kostel Nejsvětější Trojice. Schody jsou místem mezinárodních přehlídek a jiných
kulturních akcí i oblíbeným místem setkávání mladých lidí.
Fontána di Trevi
Barokní fontána s prvky klasicismu, postavená v letech 1732 – 1762 podle Salviho.
Voda do ní přitéká starořímským podzemním kanálem vybudovanám Marcusem Agrippou
(zeť císaře Augusta) v roce 19 před naším letopočtem! Proslavila se milostnou koupací
scénou Marcella Mastroianniho a Anity Egberg ve Filmu Sladký život.
Pantheon
Starověký kruhový chrám, postavený Agrippou v letech 29 – 19 př. n. l., a zasvěcený
všem tehdejším bohům. Po příchodu křesťanství je od roku 609 zasvěcen Panně Marii
mučedníků. Uprostřed mohutné kopule je kruhový otvor o průměru 9 m.

ASSISI

Naše poslední zastávka. Ve čtvrtek, po rozloučení s Římem i s hotelem a po asi tříhodinové jízdě přijíždíme do Assisi. Po římských 25-ti stupňových letních teplotách se
ochladilo, což bylo velice příjemné pro naše asi šestikilometrové putování po poutní cestě

36 | Listopad 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

z parkoviště do Assisi. Po vystoupení z autobusu spadlo pár kapek a ihned se objevil tmavý
prodejce deštníků, jako vystřižený z „migrační vlny“ se slovy „piove“ (prší) a nabízel nám
deštníky. Když mu říkám, že mám, ptá se neodbytně „dove“ (kde), no v autobuse ...a takových jsme při našem pobytu potkávali desítky – bylo mně těch mladých, zdravých chlapů
líto...
Assisi
Malebné, krásně situované historické městečko v regionu Umbrie ve
střední Itálii, proslavené jako rodiště sv. Františka z Assisi.
Sv. František z Assisi
Tento mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů, byl znám
vedením přísně asketického života
a byl také prvním světcem, u kterého se objevila stigmata (Kristovy
rány). Svůj původně bohémský až
Bazilika sv. Františka. | Foto: Alois Koukola
prostopášný život syna bohatého
kupce zaměnil za chudobu a službu Kristu. Stalo se tak po četných snech a viděních,
které měl, když onemocněl na vojenských taženích.
Některá z navštívených památných míst:
Bazilika sv. Františka
Rozlehá bazilika, ve které je pohřben sv. František z Assisi, jedno z hlavních poutních
míst křesťanů v Itálii. Slouží jako hlavní kostel řádu menších bratří.
Bazilika sv. Kláry
Klára byla současnicí sv. Františka, který její život velice ovlivnil. Byla první představenou nového řeholního společenství žen, kterému sepsal první pravidla právě sv. František.
K jejím prvním následovnicím patřila naše sv. Anežka Česká.
Katedrála sv. Rufína
Románský dóm se zvonicí a třemi ozdobnými portály. Krypta s římským sarkofágem ze
3. století, který obsahuje ostatky sv. Rufína.
Dále: Kostel sv. Damiána a Santa Maria Degli Angeli a historická část města...
Závěrem jeden nezapomenutelný dojem:
Když u hrobu našeho moravského světce sv. Cyrila, v podzemí baziliky sv. Klimenta,
zazpívali Moraváci oblíbenou Cyrilo-Metodějskou píseň „Bože cos ráčil před tisíci roky...“
Alois Koukola
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HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše, zabývající se dobou (nyní již) před polovinou 20. století. Nyní RŮŽOVÁ ULICE,
DŮM ČP. 146:

Dům čp. 146 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

V roce 1414 držel dům asi Matouš Kyselý, mnohem později v letech 1594 a 1599 Vít
Rájecký, následně v roce 1615 Jan Vočadlo. Po něm dům zpustl.
K obnově domu došlo až roku 1755, kdy krejčí Matěj Kos zakoupil od městského úřadu
„požár“ v ceně 9 moravských zlatých s tím, že jej „z gruntu stavěti musí“. V roce 1776 při
velkém požáru obnovený dům vyhořel, načež „tento domek větším dílem nákladem nynější
jeho druhý manželky“ znovu vystavěl. Nato roku 1783 postoupil dům své dceři Františce
a jejímu nastávajícímu manželovi, kloboučníku Karlu Vaněrkovi z Kunštátu. Původně jej
mínil předat svému synu Jakubovi, který se ale mezitím usadil v polské Jaroslavi. Odstupující hospodář si přitom s manželkou Josefkou vymínil „vejměnek při stole a na chlebě
novýho hospodáře“. Vaněrka pak k roku 1792 zcela vyplatil dům tak, že obci složil dosud nesplacených 9 rýnských zlatých 58 krejcarů vejrunků. Dalších 10 rýnských zlatých,
které měl vyplatit svému švagru Jakubovi, tyto „dle proukázanýho psaní od Jakuba syna
Matěje Kosa“ vyplatil svému tchánovi. Pak v roce 1810 postoupil dům, zahradu a role
„Pod Křivou cestou k oborám“ a „v Širokým Žlebě“ v ceně 600 zlatých svému synovi
a též kloboučníkovi Janu Vaněrkovi. Ten dále v roce 1820 postoupil dům v ceně 800 zla-

38 | Listopad 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

tých svému mladšímu bratrovi, taktéž kloboučníkovi Františku Vaněrkovi. Roku 1837 již
vdova po Františku Vaněrkovi Mariana postoupila dům svému novému manželovi Jakubu
Cardovi. Ten se tu měl postarat o své dva nevlastní syny Karla a Antonína Vaněrkovy
a také o svou tchyni Františku Vaněrkovou.
Roku 1847 koupili dům Bernard a Anna Brendlovi, ale roku 1851 připadl v ceně 1 280
zlatých zpět Cardům. Následně roku 1858 jej koupil za 1 875 zlatých Jan Krupica. Poté
v roce 1881 koupil dům Jakub Hedeja, který se o něj dělil napolovic s Amálií Hedejovou rozenou Pokornou (1881–1882) a později s Anastázií Hedejovou (1904–1921). V roce
1926 jej postoupil Matěji a Marii Cahům, kteří jej prodali roku 1930 Richardu a Růženě
Večeřům. Od nich jej v roce 1932 koupila Anna Hüpschová.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11789, fol. 47,
kn. č. 11792, fol. 3, 12, kn. č. 11797, fol. 52. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš - Růžová ulice, číslo knihovní vložky 84.

Jan Zduba

OSTATNÍ
OBRAZ KLUBU KULTURY V EXITU 162
Bítešské kulturní léto (BKL, termín: 01.06.2016 – 30.09.2016): V letošním červnovém čísle časopisu EXIT162 v rubrice „Kritickýma očima“ (str. 40) bylo BKL nepochopitelně a nepravdivě kritizováno redaktorem a zároveň radním města Mgr. Ladislavem
Koubkem (dle uvedené signace LK). Touto informací byl zcela očividně poškozen Klub
kultury. Osobně jsem za naši organizaci 16.06.2016 požádal redakci EXITU 162 o veřejnou omluvu. Do dnešního dne jsem tuto omluvu neobdržel. Navíc náš článek informující
občany o kompletním programu BKL nebyl v měsíčníku EXIT 162 uveřejněn.
V říjnovém čísle časopisu EXIT 162 v rubrice „Fotoreportáž měsíce“ (str. 3) opět stejný
redaktor a radní města Mgr. Ladislav Koubek nepravdivě uvedl informace o působení mojí
osoby při událostech ze dne 07.09.2016. Překvapuje mě to o to víc, že jako radní města
ode mne obdržel, na základě pokynu vedení města ze dne 13.09.2016, písemné vyjádření k dané události, které bylo zasláno Radě města 16.09.2016. Domnívám se tedy, že
informován byl dostatečně na to, aby mohl dostát své redakční cti a ověřil si své pouze
zprostředkované informace. Na základě uvedeného jsem získal přesvědčení, že se jedná
o cílenou dehonestaci mojí osoby a diskreditaci jako ředitele Klubu kultury.
Na základě výše uvedeného jsem požádal v závěru měsíce října Mgr. Ladislava Koubka
o veřejnou omluvu.
Tomáš Jelínek, Klub kultury
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Z ČINNOSTI SVAZU DIABETIKŮ VELKÁ BÍTEŠ V ROCE 2016,
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Tak jako každý rok v této
době hodnotíme svoji činnost
za rok 2016.
V březnu jsme besedovali
se záchranářem Bc. Davidem
Dvořáčkem, který nás seznámil s prací záchranářů a hlavně
nám na konkrétních případech
předvedl, jak a kdy volat záchranku a jak se provádí záchrana lidského života.
Květen bývá vyhrazen pro
přednášku a besedu s MUDr.
Svatoplukem Horkem. Tentokrát hovořil o epilepsii, vysokém tlaku, ischemické chorobě
Účastníci rekondičního pobytu v Hotelu Junior v Poděbradech.
srdeční, infarktu myokardu
Foto: Aloisie Dvořáková
a angině pectoris. Dále nás seznámil s možnostmi léčby v nemocnicích v Jihlavě, Novém Městě na Moravě, Mostišti
a Třebíči. Na závěr odpověděl na otázky přítomných o nebezpečí vedlejších projevů diabetu.
Koncem května a začátkem června se uskutečnil rekondiční pobyt v Hotelu Junior v Poděbradech. Pobytu se zúčastnilo 13 diabetiků. Během rekondičního pobytu se uskutečnily
dvě zdravotní přednášky a samozřejmostí bylo i dietní stravování, odběry krve na glykémii a měření tlaku krve. Vzhledem k tomu, že nám počasí celý týden přálo, chodili jsme
denně na procházky po pamětihodnostech Poděbrad a po cyklostezkách okolo řeky Labe.
Navštívili jsme Jezdecký klub Poděbrady, bývalou pískovnu s přírodním koupalištěm Jezero a svezli jsme se vláčkem k soutoku Labe a Cidliny. Součástí rekondičního pobytu bylo
rovněž kulturní vyžití. Navštívili jsme koncert na kolonádě a někteří diabetici se zúčastnili
hudební produkce s tancem.
V září míváme pravidelně akci o dietním stravování diabetiků s praktickou ukázkou
a ochutnávkou dietních moučníků, kterou pro nás připravili žáci SOŠ Jana Tiraye, i když
z technických důvodů nebylo možné provést tuto akci plně jako minulé roky. Za vstřícný
postoj k této akci děkujeme vedení SOŠ a především Bc. Pecinové Ludmile.
V prosinci se sejdeme na přátelském posezení s výměnou zkušeností s léčením naší choroby. A co nás čeká v roce 2017? Rekondiční pobyt v Hotelu MAS Sezimovo Ústí.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří podporují naši činnost: Městský úřad
Velká Bíteš, První brněnská strojírna Velká Bíteš, Obecní úřad Osová Bítýška, Lékárna
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U tří sloupů, Jeřábkova pekárna, Mangold s.r.o. Potraviny Janda, Penzion U Raušů, Bytový textil Réman Jiří, TurboCar Fiker, Slovnaft Štefek, Drogerie Dana Ráčková, Květiny
Bohumila Drlíčková.
Josef Pavlištík, předseda ÚO SD Velká Bíteš

„CHCEME VÁS PODPOŘIT,“ ZNĚLO VE VELKÉ BÍTEŠI PŘI
NÁKUPU KOLÁČŮ
Již čtvrtý ročník tradiční akce
„Koláč pro hospic“ pořádaný
Oblastní charitou Žďár nad Sázavou se uskutečnil ve středu 5.
října 2016 ve Velké Bíteši. Od
desáté hodiny dopolední byl velkobítešským občanům a návštěvníkům otevřen na Masarykově
náměstí stánek, kde pracovnice
Oblastní charity nabízely chutné
čerstvé koláče. Někteří lidé přicházeli cíleně pro koláč, jiní nakupovali se slovy: „Chceme vás
podpořit.“ Následně pak vhodili
do zapečetěné kasičky finanční
částku mnohdy přesahující pro„Koláč pro hospic“ ve Velké Bíteši. | Foto: Archiv Oblastní charity Žďár Sáz.
dejní cenu koláče.
Částka, kterou letos velkobítešská veřejnost přispěla do zapečetěných pokladniček,
činila 3 562 korun. „Děkujeme, že těžce nemocní a umírající lidé nezůstávají díky vašemu
zájmu sami,“ vzkazuje velkobítešským Marie Miličková, vedoucí Domácí hospicové péče.
Velké poděkování patří také již tradičnímu dárci koláčů, pekárně Enpeka, a.s. Žďár
nad Sázavou a Pekařství Řečice, které letos poprvé darovalo koláče na podporu Domácí
hospicové péče.
„Srdečné poděkování patří také pracovníkům Městského úřadu ve Velké Bíteši, kteří
velmi ochotně pomohli s organizací akce a s velkou vstřícností podpořili její uskutečnění
v chladném říjnovém dni,“ doplňuje Marie Miličková.
Služba Domácí hospicová péče působí nejen na Velkobítešsku, ale v celém okrese Žďár
nad Sázavou, kde poskytuje terénní formou péči lidem nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Tým pracovníků zahrnující pečovatelky, zdravotní sestry, lékaře paliativní medicíny a lékaře urology, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního zajišťuje péči
v přirozeném domácím prostředí nemocného.
Kampaň „Koláč pro hospic“ se uskutečnila v druhém říjnovém týdnu, kdy se koná Světový den hospiců a paliativní péče (v letošním roce: sobota 8. 10. 2016), jehož smyslem
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je zlepšení povědomí široké veřejnosti o problematice paliativní péče cíleně zaměřené na
potřeby pacientů v pokročilých stádiích nevyléčitelných nemocí. Cílem je zmírnit bolest
a další tělesná a duševní strádání pacientů, u nichž byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení.
Gabriela Zítková, sociální pracovnice Domácí hospicové péče

PODZIM
Máme podzim, venku už je chladno a listy na stromech a keřích se začínají zbarvovat – některé do červena, jiné do žluta i do jiných odstínů. Ve vzduchu je cítit blížící se zima a doma
už se musí přitápět. Někdo podzim nemá rád, dokonce prý na podzim přibývá lidí s psychickými problémy a některé chronické zdravotní problémy se s příchodem podzimu zhoršují.
Já mám podzim docela ráda, mimo jiné také kvůli nádherně zbarvené přírodě, ale i proto,
že je to jakási příprava na odpočinek. Rostliny i některá zvířata v zimě odpočívají, proto si řada
z nich shromažďuje zásoby, aby mohla v úkrytu přečkat zimu. Někteří tvorové celou zimu prospí. Nadchází doba odpočinku i pro ty, kteří přes léto pracují na zahradě nebo na poli. Já se těším
na chvíle strávené s teplým čajem, kdy se schoulím u topení s dobrou knihou.
Hledala jsem v Bibli verše, kde se píše o podzimu, a našla jen jediný. Je z knihy Přísloví,
20. kapitoly, verš 4: Na podzim lenoch neorá, o žních bude žebrat, ale nic nebude.
Nedávno jsem četla článek o tom, že v dnešní době má mnoho lidí problém s tím,
že odkládají činnosti a povinnosti, do kterých se jim nechce. Jsou to ty, které je budou
stát určité sebezapření, úsilí nebo jsou jim nepříjemné, ale přitom jsou důležité pro jejich
život, práci, studium. Z nabídky činností si vybírají ty příjemnější, jednodušší a ty ostatní
pořád odsouvají. Tím se ovšem dostávají do tlaku, kdy vnímají naléhavost něco udělat
a zároveň, čím déle to odkládají, tím těžší se jim zdá se do toho pustit. Někteří se kvůli
tomu dostávají do depresí a mají různé psychické problémy. Dnešní doba s sebou nese
velký tlak na každého člověka. Každý má mnoho povinností – škola, zaměstnání,
domácnost, rodina, ale také mnoho nabídek a příležitostí, jak využívat volný čas. Kde vzít
moudrost, jak si vše co nejlépe uspořádat? Kde vzít sílu a motivaci k tomu zapřít se a pustit
se do věcí, které dlouho odkládám, protože se mi zdají těžké a nepříjemné?
Pokud řešíte podobné otázky, ale třeba i jiné problémy, přijďte si o nich popovídat. Ráda
bych vás pozvala na „netradiční“ bohoslužby, které se konají kromě první neděle v měsíci,
kdy jezdíme do sboru ve V. Meziříčí, každou neděli v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači) od 17.00 hodin.
A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní,
krátké zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy
v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají,
u drobného občerstvení.
Žalm 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká
k němu.
Věra Pokorná za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši
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SPORT
FC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ : FC ELSEREMO BRUMOV 3:3
Chladné a pošmourné podzimní počasí jakoby předznamenalo posmutnělou náladu diváků, odcházejících z divizního fotbalového utkání, ve kterém domácí tým ztratil jisté
vítězství v poslední minutě. Dva ztracené body sice mrzí, ale buďme upřímní, kdo čekal,
že naši fotbalisté budou po 13. kole moravskoslezské divize D, čtvrté nejvyšší fotbalové
soutěže ČR na šestém místě, před Žďárem, Bystřicí, Novým Městem i Pelhřimovem – a to
jsou v této vysoké soutěži nováčkem.
Samotné utkání mělo dva rozdílné poločasy. V prvním byli lepší hosté, které po půlhodině hry dostal do vedení Kovář. Asi po deseti minutách domácí vyrovnali, když sraženou
střelu Chlupa dorazil Střecha. Po změně stran ovládli hru domácí.
Po rohovém kopu v 70. minutě míč „propadl“ na zadní tyč a do branky jej doklepl
Kopáček. V 77. minutě bylo srovnáno, to se po rohovém kopu prosadil hostující Novák. Chvíli poté rozehrál Valsa přímý kop a Rozum poslal hlavou Bíteš znovu do vedení
(viz. foto na titulní stránce). Domácí měli dále převahu, ale v poslední minutě přišel šok.
Po rohovém kopu Brumova si domácí špatně rozebrali hráče a Řehák hlavou vyrovnal.
Škoda, ale vzhledem k výkonu obou mužstev byla remíza asi zasloužená.
Alois Koukola

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 55/2016 KONANÉ DNE 19. ZÁŘÍ 2016 V ZASEDACÍ SÍNI RADNICE
• 2/55/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 54/2016 ze dne 5. 9. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 19. 9. 2016
• 3/55/16/RM – stanoví celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš v organizační složce Městská
knihovna Velká Bíteš s účinností od 1. 11. 2016 na 2 zaměstnance.
odpovědnost: starosta termín: 1. 11. 2016
• 4/55/16/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové
organizace o vyhlášení dne 18. 11. 2016 za volný den.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 18. 11. 2016
• 5/55/16/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace o plánovaném použití provozních prostředků na úhradu vzdělávání pedagogických pracovníků.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: průběžně
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• 6/55/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Ateliér PEGAS – Ing. Petr Vinklárek,
Sladské 2335, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 42 08 57 64 na projekční činnost k akci „Speciální škola – Velká Bíteš“ stavební úpravy a přístavba za nabídkovou cenu 224.000,- Kč bez DPH
a současně rozhoduje práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kertberová termín: 30. 11.2016
• 7/55/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 6442/16
ve výši 300.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 26. 9. 2016
• 8/55/16/RM – rozhoduje provést kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš za období od 01. 01. 2016 do 30. 09. 2016 v průběhu měsíce října
a listopadu 2016 a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš jejich zajištěním. Součástí kontrol bude
i prověření realizace doporučení z kontrol minulých. Protokoly z těchto kontrol budou předloženy
radě města společně s účetními závěrkami příspěvkových organizací při jejich schvalování.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 11. 2016
• 9/55/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 6843/16
ve výši 250.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 26. 9. 2016
• 10/55/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 7, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu
neurčitou od 01.11.2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2016
• 11/55/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 13, U Stadionu 475, Velká Bíteš na
dobu neurčitou od 01.11.2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2016
• 12/55/16/RM – souhlasí s užíváním části pozemku p.č. 1352/1 zahrada o výměře cca 80 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš jako přístupové cesty k rodinnému domu č.p. 485.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 13/55/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 7, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1.10.2016 do 30.09.2017 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 9. 2016
• 14/55/16/RM – bere na vědomí návrh zadání Územního plánu Velká Bíteš a doporučuje ZM
jeho schválení s úpravami, které případně vyplynou z projednání připomínek a požadavků fyzických
a právnických osob, požadavků dotčených orgánů a podnětů sousedních obcí, uplatněných k návrhu zadání, v Komisi pro územní plán a regionální rozvoj RM Velká Bíteš a dále s úpravami,
které případně vyplynou z vyhodnocení uplatněných připomínek, požadavků a podnětů pořizovatelem a to včetně vyhodnocení dodatečně doložené žádosti.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 26. 9. 2016
• 15/55/16/RM – schvaluje doplnění přílohy Knihovního řádu Městské knihovny Velká Bíteš,
tj. Ceníku o položku Rodinná registrace 120 Kč.
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: 1. 10. 2016
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• 16/55/16/RM – schvaluje rozhodnutí osadit inteligentní dynamický zpomalovací semafor na ul.
Jihlavská, Velká Bíteš, dle projektu společnosti DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37, 675 21 Okříšky;
IČ 27720713 se stanovenými omezujícími podmínkami dotčených orgánů, zejména pak Policie ČR,
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, územního odboru vnějších služeb, dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou, pod č. j. KRPJ-40395/ČJ-2014-161406 ze dne 9. 4. 2014 a pod č. j. KRPJ40395-3/ČJ-2014-161406 ze dne 29. 8. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 12. 2016
• 17/55/16/RM – bere na vědomí vyjádření ředitele ICKK k dotazu starosty k události ze dne 7. 9.
2016 doručené pod č.j. MÚVB/6942/16.
• 18/55/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o provedení práce na sepsání kroniky města za roky 2015, 2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Andrea Dašková termín: 30. 9. 2016
• 19/55/16/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 25594940, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci
„Parkoviště u ZŠ Sadová, Velká Bíteš“, kterým se navyšuje cena díla o 92.177 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 30. 9. 2016
• 20/55/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Rössler – Stavitelství s.r.o., Horní Libochová 74, 594 51 Křižanov, IČ: 293 74 324 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na realizaci stavby „Zateplení
východního soklu ZŠ Tišnovská 115 v ulici Za Školou ve Velké Bíteši“ za cenu 253.704 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 3. 10. 2016
• 21/55/16/RM – rozhoduje odmítnout všechny cenové nabídky předložené na veřejnou zakázku „Územní
plán Velká Bíteš“ z důvodu nenaplnění očekávaných předpokladů zadavatele a veřejnou zakázku zrušit.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 3. 10. 2016
• 22/55/16/RM – doporučuje ZM vzít na vědomí informace o postupu příprav výstavby technické
a dopravní infrastruktury a schválit rozdělení pozemků v lokalitě Babinec do cenových oblastí dle
předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 26. 9. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 56/2016 KONANÉ DNE 26. ZÁŘÍ 2016
• 2/56/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 55/2016 ze dne 19. 9. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 26. 9. 2016
• 3/56/16/RM – schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2016 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7079/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016
• 4/56/16/RM – rozhoduje
a) uzavřít předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru číslo 109 na adrese: Masarykovo náměstí 85, 595 01 Velká Bíteš
b) prominout nájemci nebytového prostoru číslo 109 na adrese: Masarykovo náměstí 85, 595 01
Velká Bíteš nájemné za měsíc září 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 10. 2016
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• 5/56/16/RM – rozhoduje
a) zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 06.08.2016 mezi městem Velká Bíteš
jako pronajímatelem a ….jako nájemci na pronájem pozemků p.č. 4003/3 , p.č. 4039, p.č. 4030 v k.ú.
a obci Velká Bíteš tak, že místo ….jsou nájemci…,
b) nevyhovět žádosti o změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 06.08.2016 na pronájem pozemků
p.č. 4003/3 , p.č. 4039, p.č. 4030 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající ve vypuštění následujícího
ustanovení:
„Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné při změně okolností rozhodných pro jeho stanovení,
tj. zejména při změně cenových předpisů upravujících maximální výši nájemného. Tato úprava nájemného bude provedena v dodatku této smlouvy.“
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 6/56/16/RM – rozhoduje
a) zveřejnit záměr změny pachtovního vztahu uzavřeného dne 21. 4. 2015 mezi městem Velká
Bíteš jako propachtovatelem a spol. BIKOS spol. s r.o. jako pachtýřem spočívající v rozšíření
předmětu pachtu o pozemky uvedené v příloze, navýšení pachtovného ze stávajících 2.100,Kč/ha/rok na 3.500,- Kč/ha/rok a prodloužení výpovědní doby na 3 roky, jejíž součástí bude
i dohoda o ukončení nájemního vztahu uzavřeného dne 31. 12. 1992 na pronájem pozemků
uvedených v příloze,
b) rozhoduje nevyhovět žádosti spol. BIKOS spol. s r.o. o prodloužení výpovědní doby u pachtovního vztahu uzavřeného dne 21. 4. 2015 mezi městem Velká Bíteš jako propachtovatelem a spol.
BIKOS spol. s r.o. jako pachtýřem na 5 let.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 7/56/16/RM – bere na vědomí předložený materiál odboru majetkového o zjištěných skutečnostech v rámci předání nemovitostí městu na sportovním (fotbalovém) stadionu ve Velké Bíteši a rozhoduje zahájit přípravné práce pro celkovou obnovu areálu stadionu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 12. 2016
• 8/56/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 4, Tyršova 239, Velká Bíteš,
a to ke dni 30. 9. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 9. 2016
• 9/56/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu bytu č. 14, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu
určitou od 01. 11. 2016 do 31. 10. 2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda
o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského
řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2016
• 10/56/16/RM - rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 7, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1.10.2016 do 30.09.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda
o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského
řádu a § 274 odst. 1.písm.e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30.0 . 2016
• 11/56/16/RM – rozhoduje předběžně souhlasit s napojením části pozemku parc. č. 2188/1 (dle GP
č. 2313-162/2016 pozemek parc. č. 2188/11) v k.ú. Velká Bíteš na místní komunikaci v ulici Pod
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Spravedlností s tím, že bude zřízen pouze jeden společný sjezd pro pozemky parc. č. 2188/1 a parc.
č. 2188/11 v k.ú. Velká Bíteš (oba dle výše uvedeného GP).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 19. 10. 2016
• 12/56/16/RM – doporučuje ZM navýšit v rámci schváleného příspěvku na provoz v rozpočtu
města pro rok 2016 mzdový limit pro Polikliniku, příspěvkovou organizaci, Velká Bíteš, Tyršova
223, a to pro středisko Domov důchodců o 80 tis. Kč a pro středisko Poliklinika o 60 tis. Kč. Dále
rada města Velká Bíteš doporučuje zastupitelstvu přesunout částku ve výši 300 tis. Kč z účelově
určeného příspěvku v rozpočtu na rok 2016 pro výše uvedenou příspěvkovou organizaci na výměnu
oken, a to částku ve výši 84 579,- Kč na pořízení analyzátoru krevních iontů a částku 215 421,- Kč
do částky příspěvku na provoz pro tuto organizaci a pro tento rok.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 11. 2016
• 13/56/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na vyhotovení ÚPD „Územní plán Velká
Bíteš“ předloženou Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční kancelář,
Zavřená 32, 634 00 Brno a současně rozhoduje uzavřít příslušnou smlouvu o dílo dle předloženého
návrhu s tím, že celková cena díla bez DPH bude činit 470.000,-Kč.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 26. 10. 2016
• 14/56/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města na investiční akci „Velká Bíteš – kanalizace a rekonstrukce vodovodu ul. Na Valech“ se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, jímž se navyšuje částka příspěvku na tuto investici o 167.270,- Kč, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 10. 2016
• 15/56/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „II/379
Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ se zhotovitelem Outulný VHS spol. s r.o.,
Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 014 30 050, kterým se rozšiřuje předmět plnění
a navyšuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 7. 10. 2016
• 16/56/16/RM – schvaluje předložená Pravidla města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 3. 10. 2016
• 17/56/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče COLAS, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9; IČ: 26177005 na realizaci akce „Oprava cest v místních částech města Velká Bíteš“ za cenu
790.728,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 10. 2016
• 18/56/16/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37, 675 21
Okříšky; IČ:27720713 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Instalace 1ks inteligentního dynamického zpomalovacího semaforu ve městě Velká Bíteš, ul. Jihlavská“, kterým se prodlužuje termín plnění díla.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 10. 2016
• 19/56/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV01637.0030) s Krajem Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Rekonstrukce cesty Jestřabí – Březka, 4. etapa“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 10. 2016
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• 20/56/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS DOTAČNÍ, s.r.o.,
Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361 na zpracování žádosti o dotaci z IROP na odborné učebny
a bezbariérovost ZŠ Tišnovská 115 za cenu 75.000 Kč bez DPH a uzavřít smlouvu o dílo.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS DOTAČNÍ,
s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361 na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení
ZŠ Tišnovská 115 za cenu 75.000 Kč bez DPH a uzavřít smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 10. 10. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 57/2016 KONANÉ DNE 10. ŘÍJNA 2016
• 2/57/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 56/2016 ze dne 26. 9. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 10. 10. 2016
• 3/57/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
na investiční akci „ČOV Velká Bíteš – rekonstrukce kalové koncovky“ se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, jímž se navyšuje částka příspěvku
na tuto investici o 3.549,- Kč, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 10. 2016
• 4/57/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na
dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 za nájemné 60,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2016
• 5/57/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31.10.2017
za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2016
• 6/57/16/RM – rozhoduje neuzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31. 10.
2017 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2016
• 7/57/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 2016 uzavřené mezi
městem Velká Bíteš a paní Ivou Matouškovou z důvodu změny na straně nájemce, a to tak, že novým
nájemcem je Obuv Iva, s. r. o., IČ: 048 00 711.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2016
• 8/57/16/RM – rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne
13.11.2016 dle žádosti MC Bítešáček č.j. MÚVB/7361/16.
odpovědnost: starosta termín: 31. 10. 2016
• 9/57/16/RM – rozhoduje
a) uzavřít předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.j. SPH 1060/2016 ze dne 21.04.2016
s vypůjčitelem Správou Pražského hradu, příspěvkovou organizací, Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany,
119 08 Praha 1, IČ: 49366076.
b) uzavřít předložený Dodatek č. VD/2300/2/2016 ke Smlouvě o výpůjčce č. V/2300/26/2016 s půjčitelem Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782.
odpovědnost: vedoucí muzea termín: 31. 10. 2016
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• 10/57/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 1239/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace oddělené geometrickým plánem č. 2307-135/2016 a nově označené p.č. 1239/6 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 11. 2016
• 11/57/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 249/5 zahrada
o výměře cca 75 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části tohoto pozemku
a že současně bude ve prospěch města bezúplatně zřízeno věcné břemeno k části pozemku p.č. 249/2
zahrada v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše za účelem umožnění rekonstrukce a oprav studny umístěné
na p.č. 249/5 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše včetně práva vstupu a vjezdu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 12. 2016
• 12/57/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o převodu investorství mezi městem Velká Bíteš jako
předávajícím investorství a Svazem vodovodu a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou jako přebírajícím investorství týkající se realizace staveb „SO
04 Splašková kanalizace – propojení ul. Lípová – Strojní SO 05 Vodovod – propojení ul. Lípová –
Strojní“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 13/57/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o převodu investorství mezi městem Velká Bíteš
jako přebírajícím investorství a jako předávajícími investorství týkající se realizace staveb dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu včetně jejich přípojek na pozemku p.č. 4062/1 v k.ú.
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 14/57/16/RM – rozhoduje snížit společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene
na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš v lokalitě Babinec v k.ú. a obci Velká Bíteš z důvodu
umístění kabelu NN a VN, podpěrného bodu VN v rámci stavby „VBT, Babinec, přel. VN v156 na
VNk, Město VBT“ na cenu 10.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 15/57/16/RM – rozhoduje nesnížit společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene
zřizovaného na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš v lokalitě Babinec v k.ú. a obci Velká
Bíteš z důvodu uložení zemního kabelu NN a 32 pojistkových skříní v rámci stavby „VBT, Babinec,
TS+NNk, 78RD, Město VBT, pč. 2539“ na cenu 10.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 16/57/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů účelově určených Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/7495/16.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 10. 2016
• 17/57/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Jiřího Cihláře, Kalvodova 109/9, 602 00
Brno, IČ: 756 45 874 na zpracování energetického posudku ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš za cenu
63.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 24. 10. 2016
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• 18/57/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na realizaci projektu Bezpečnost ICT Město
Velká Bíteš v celkové výši 199.185 Kč s DPH od firmy AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní
3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 47676795.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 10. 2016
• 19/57/16/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost spol. Rybářství Kolář, a.s., IČ: 499 677 20, se sídlem Dešná 19, 378 73 Dešná o úplatný převod pozemku p.č. 2937/4 vodní plocha, rybník o výměře
2678 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12.12.2016
• 20/57/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o spolupráci mezi městem Velká Bíteš na straně jedné
a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3 na straně druhé, jejímž předmětem bude zajištění vybudování připojení optické sítě
k veřejné komunikační síti.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 21/57/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje souboru pozemků:
- p.č. 2539/158 orná půda o výměře 1006 m2
- p.č. 2539/159 orná půda o výměře 853 m2
- p.č. 2539/160 orná půda o výměře 868 m2
- p.č. 2539/161 orná půda o výměře 868 m2
- p.č. 2539/162 orná půda o výměře 860 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1.450,- Kč/m2,
- se splatností kupní ceny nejpozději do 30. 6. 2017,
- se složením kauce ve výši 250.000,- Kč při podání nabídky kupní ceny.
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde
do sedmi let od nabytí souboru pozemků do jeho vlastnictví ke kolaudaci min. 5 staveb rodinných
domů na tomto souboru pozemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2
celkové výměry souboru předmětných pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 7. 11. 2016
• 22/57/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemků:
- p.č. 2539/163 orná půda o výměře 1132 m2
- p.č. 2539/175 orná půda o výměře 905 m2
- p.č. 2539/176 orná půda o výměře 883 m2
- p.č. 2539/177 orná půda o výměře 783 m2
- p.č. 2539/150 orná půda o výměře 896 m2
- p.č. 2539/151 orná půda o výměře 993 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, každý z uvedených pozemků za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1.450,-Kč/m2,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- se složením kauce ve výši 50.000,- Kč/1 pozemek při podání nabídky kupní ceny.
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde
do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto
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pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 celkové výměry předmětného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 7. 11. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 13/2016 KONANÉHO DNE 26. ZÁŘÍ 2016
• 1/13/16/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Marii Šabackou a Eduarda Rovenského.
• 2/13/16/ZM: rozhoduje zamítnout námitky Mgr. Dalibora Koláře k zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 13. 6. 2016.
• 4/13/16/ZM: rozhoduje zrušit termín konání řádného říjnového zasedání Zastupitelstva města
Velká Bíteš dne 10. 10. 2016.
• 5/13/16/ZM: revokuje usnesení č. 10/2/14/ZM ze dne 8. 12. 2014 tak, že osadní výbor Ludvíkov
bude pětičlenný. Současně volí předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov Libora Žáka
a členy tohoto výboru Bohuslava Buriana, Ing. Petra Dobšoviče, Bc. Ilonu Kalovou a Hanu Miklicovou.
• 6/13/16/ZM: bere na vědomí úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření města č. 5/2016 schváleného radou města dne 11. 7. 2016, č. 6/2016 schváleného radou města dne 25. 7. 2016 a č. 7/2016
schváleného radou města dne 5. 9. 2016.
• 7/13/16/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 8/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 9. 2016
• 8/13/16/ZM: bere na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 31. 8. 2016.
• 9/13/16/ZM: rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na
rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 6442/16 ve výši 300.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 10. 2016
• 10/13/16/ZM: rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 6843/16 ve výši 250.000
Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 31. 10. 2016
• 11/13/16/ZM: rozhoduje zařadit do rozpočtu města na rok 2017 částku 600 tis. Kč na pořízení
Územního plánu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 12. 2016
• 12/13/16/ZM: bere na vědomí zápis č. 7/2016 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš konaného dne 12. 9. 2016.
• 13/13/16/ZM: po projednání podkladů předložených pořizovatelem schvaluje podle § 47 odst.
5 stavebního zákona a v souladu se zákonem o obcích návrh zadání Územního plánu Velká Bíteš
s úpravou a doplněním dle přiloženého vyhodnocení stanovisek, vyjádření, podnětů a připomínek.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 26. 11. 2016
• 14/13/16/ZM: rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu předloženou dohodu:
UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 15. 10. 2016
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• 15/13/16/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt části pozemku p.č. 3005/17 v k.ú. a obci Velká Bíteš
oddělené geometrickým plánem č. 2189-130/2015 a nově označené:
- p.č. 3005/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 326 m2,
- p.č. 3005/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 583 m2,
- p.č. 3005/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 443 m2,
- p.č. 3005/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2,
- p.č. 3005/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 359 m2,
- p.č. 3005/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 404 m2,
- p.č. 3005/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 306 m2,
- p.č. 3005/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 9 m2,
- p.č. 3005/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2.
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587
33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/2068/2016-BZRM, a to k pozemku parc. č. 1774/1 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit
pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod
silnice III/3791a včetně všech součástí a příslušenství a pozemků p.č. 128 ostatní plocha, silnice
o výměře 846 m2, p.č. 3007/13 ostatní plocha, silnice o výměře 1716 m2, p.č. 3011/33 ostatní plocha,
silnice o výměře 1444 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví
Kraje Vysočina, IČ: 708 907 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
• 16/13/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. 2/40 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady
související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt
- id. 1/63 pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí
Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2,
- id. 1/63 pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř,
obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2,
- id. 1/60 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř,
obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
• 17/13/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4676 orná půda o výměře cca 851 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 ze spoluvlastnictví s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
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Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3326 orná půda o výměře cca 7478 m2 a část pozemku p.č. 3254 o výměře cca 931 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu
25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
• 18/13/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 4062/1 orná půda
o výměře 1031 m2 k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to
- id. 1/5, - id. 1/5, - id. 1/5, - id. 1/5, - id. 1/5 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
• 19/13/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2180/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2208- 115/2015 a nově označenou p.č. 2180/63 ovocný sad o výměře 37 m2 v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
• 20/13/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- id. 2/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš,
- id. 1/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš,
- id. 1/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš
za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
• 21/13/16/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje bytové jednotky č. 278/12 v budově
č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu
č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6230/71470
v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 823.820,- Kč se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč byly doručeny 4 nabídky kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od
ve výši 1.032.000,- Kč,
ve výši 1.216.400,- Kč,
ve výši 1.090.000,- Kč,
ve výši 951.900,- Kč,
c) rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/12 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci
Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800
ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu
1.216.400,- Kč s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) nepřijímá nabídku kupní ceny
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
• 22/13/16/ZM: bere na vědomí informace o postupu příprav výstavby technické a dopravní infrastruktury a schvaluje rozdělení pozemků v lokalitě Babinec do cenových oblastí dle předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
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• 23/13/16/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/121
oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené p.č. 2539/121 orná půda
o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí tohoto pozemku
do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu minimálně na tomto pozemku, uhradí
městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny
2 nabídky kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od, nabízená cena 1.201 Kč/m2, při otevření
této nabídky bylo zjištěno, že nabídka je podána na pozemek p.č. 2536/121, který není předmětem
prodeje a ani v k.ú. Velká Bíteš neexistuje, proto nabídku vyřadilo z dalšího hodnocení,
c) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od, nabízená cena 1.350 Kč/m2,
d) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/121 oddělenou geometrickým plánem č. 227970/2016 a nově označenou p.č. 2539/121 o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.350 Kč/
m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí
tohoto pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí
kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady
související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
• 24/13/16/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 30/12/16/ZM ze dne 13. 6. 2016 a nahradit ho
novým usnesením:
ZM rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/119 orná půda o výměře 731 m2 a část pozemku p.č.
2539/122 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou p.č. 2539/122
orná půda o výměře 681 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za id. ½
pozemku p.č. 2111/2 trvalý travní porost o výměře 223 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví
města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1.694.400,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš
před podpisem směnné smlouvy. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany
rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
• 25/13/16/ZM: rozhoduje směnit
- část pozemku p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl
„a“ o výměře 519 m2,
- část pozemku p.č. 2539/70 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl
„b“ o výměře 287 m2,
- část pozemku p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl
„c“ o výměře 16 m2,
- část pozemků p.č. 2539/70 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl
„d“ o výměře 1023 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš
z vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 2.675.200,- Kč, který bude uhrazen městu Velká
Bíteš před podpisem směnné smlouvy za pozemek p.č. 3242 orná půda o výměře 175 m2 v k.ú.
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a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí
smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám palivové dřevo, ceny již od 600,-/m2, tel: 608 065 337

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro prosinec 2016: 16. listopadu 2016. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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PKS-TBG-vedouci-VM-2016-A5_Sestava 1 05.10.16 10:07 Stránka 1
Komerční sdělení / Inzerce

TBG PKS a.s. - výrobce betonových směsí a malt

přijme

VEDOUCÍHO

DO PROVOZU VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
Požadujeme:
-

min. SŠ stavební (případně technický obor)
znalost práce s PC (Office, Internet)
řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič podmínkou
zkušenosti s vedením kolektivu výhodou
zkušenosti s vedením výrobního provozu výhodou
časová flexibilita podmínkou
zodpovědný přístup k práci

Nabízíme:
- zázemí silné a stabilní společnosti
- velmi dobré ﬁnanční ohodnocení odpovídající dosahovaným výsledkům

Nástup dohodou!
Informace podá:
PKS holding a.s. - personální oddělení
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 727 941 689, e-mail: personalni@pks.cz

www.tbgpks.cz
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Komerční sdělení / Inzerce
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Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!

24.10.2011 19:35:05

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Zpravodaj Město Velká Bíteš

58 | Listopad 2016

...se uspoří
primární
suroviny

ruda

EW_odpadforum_plakatA3_final.indd Odd1:1

2

PRŮVODCE BÍTEŠSKEM
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NA KOLECH VZHŮRU K HRADŮM
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ÚVODEM
Rekapitulace Průvodců Bítešskem
V příloze Zpravodaje dostává čtenář V. svazek Průvodce Bítešskem, věnovaný výletům na kole k hradům.
Přehled doposud vydaných Průvodců:
Svazek I : Naučná stezka Svatá hora ( květen 2013)
Svazek II : Na kolech za smírčími kameny (listopad 2013)
Svazek III : Na kolech vzhůru k pramenům ( prosinec 2014)
Svazek IV : Na kolech vzhůru k rozhlednám (listopad 2015)
Svazek V : Na kolech vzhůru k hradům (vychází nyní – listopad 2016)
O čem je tento Průvodce?
Je věnován výletům na kole k hradům, k místům, kde stávaly a kde dnes najdeme často jen stopy
zdiva nebo jen terénní reliéf dává tušit lidskou rukou vytvořené příkopy, valy apod. Toulky do minulosti
vždy lákaly. Zájezdů k zachovalým, většinou restaurovaným hradům a zámkům jsme všichni absolvovali
hodně. Výlety k místům, kde stávaly hrady s bohatou minulostí a kde nacházíme už jen nepatrné zbytky,
unikají naší pozornosti. A je to škoda. I ony byly často významnou součástí našich dějin a právě z nich
pocházely i slavné rody a dokonce i králové. O všech těchto místech se najde hodně informací a fotografií
na internetu.
K hradům nejlépe na kole
Nejvhodnějším prostředkem na výlety k hradům je kolo, z více důvodů:
- na kole dojedeme téměř k většině hradů
- kolo umožňuje zastavit se i u dalších zajímavostí na cestách
- výlety s přáteli, možnost sdílet si zajímavé prožitky a informace, nová přátelství
- uděláme něco pro tělesnou kondici
- a nic nás to nestojí
Tož sedlejme
Nevím už, kde a kdy jsem to četl nebo slyšel. Ptal se jeden novinář našeho významného historika,
jak by reagoval náš první prezident T.G. Masaryk na zprávu, že nás spojenci v Mnichově zradili.
„Tož sedlejme“, by prý byla jeho odpověď.Co se dalo čekat od pana Masaryka, který celý svůj život
zasvětil obnově naší státnosti, po 400 letech. My starší si dobře pamatujeme jeho fotografii na koni s legionářskou čapkou, už v pokročilém věku.
Tož sedlejme, či sedejme na kola a vyjeďme za krásami naší země, udělejme tak i něco pro naši kondici.
Nepolykejme jen kilometry, ale najděme si i čas na krásné chvilky, kdy příjemně unaveni se posadíme v lese
na prosluněné mýtince na vonící pokácené kmeny a pozorujeme u našich nohou mravenečka, jak smysluplně usiluje o přežití na naší Zemi.
Tož přeji vám nezapomenutelné zážitky na vašich výletech na kolech a hlavně šťastné návraty domů.
Karel Smolík
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SEZNAM HRADŮ NA BÍTEŠSKU
Jednoduché. Vzal jsem běžnou turistickou mapu 1 : 50 000, zapíchnul kružítko do Velké Bíteše a opsal
kružnici o poloměru 20 km. To představuje možnosti jednodenních výletů na kole, tam i zpět, př. 50 km.
To i netrénovaný cyklista zvládne. Ve vymezeném kruhu jsem spočítal značky hradů.
Ale problém. Co s těmi malými hrádky, např. u Tasova, v Pánově atd., které na mapě jsou také označeny
jako hrady. Jsou také místa, kde jsou dnes zámky, ale v minulosti zde stávaly také hrady, např. ve Velkém
Meziříčí, v Náměšti nad Oslavou. Udělat přesný seznam hradů snad ani není možné, z více důvodů.
Takže, vážení čtenáři, nereklamujte absenci nějakého hradu V seznamu ty malé neuvádím a zámky jsem
také vynechal. Když hrad, tak hrad tak, jak si ho většina z nás představuje. I tak těch hradů zbylo pořád
ještě dost, celkem 25.
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P.č. Hrad

U řeky, říčky

Blízká obec

Stav

km př.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Jihlava
Nádrž Mohelno
Dalešická př.
Dalešická př.
Dalešická př.
Dalešická př.
Oslava
Oslava
Oslava
Oslava
Oslava
Oslava
Oslava
Oslava
Bílá voda
Říčanský potok
Loučka
Loučka
Loučka
Loučka
Loučka
Loučka
Bukovský potok
Rybník Kaňovec
Brněnská př.

Dukovany
Mohelno
Dalešice
Hartvíkovice
Valeč
Kozlany
Senorady
Ketkovice
Kuroslepy
Březník
Sedlec
Zňátky
Tasov
Dolní Heřmanice
Zbraslav
Říčany
Dolní Loučky
Újezd u Tišnova
Skryje
Skryje
Víckov
Strážek
Bukov
Bobrová
Veverská Bítýška

více stěn
stopy zdiva
zbytek stěny
stopy zdiva
zbytek stěny
zbytek stěny
terén. stopy
stopy zdiva
zbytek stěny
stopy zdiva
zbytek stěny
terén. stopy
zbytek stěny
zbytek stěny
terén. stopy
terén. stopy
stopy zdiva
terén. stopy
terén. stopy
stopy zdiva
více stěn
více stěn
více stěn
terén. stopy
hrad

65 km
65 km
70 km
60 km
70 km
65 km
60 km
50 km
55 km
50 km
60 km
40 km
45 km
50 km
35 km
35 km
45 km
50 km
50 km
50 km
45 km
45 km
55 km
65 km
65 km

Templštejn
Rabštejn
Čalonice
Kufštejn
Holoubek
Kozlov
Senorady
Levnov (Ketkovák)
Kraví hora
Lamberk
Sedlecký hrad
Zňátky
Dub
Templštejn
Zbraslav
Říčky
Loučky
Újezd
Rysov
Košíkov
Víckov
Mitrov
Lísek
Valy
Veveří
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JAK JSEM VYBÍRAL HRADY K VÝLETŮM
Přiznám se, že na většině hradů toho moc neuvidíme, někde něco, jinde vůbec nic, jen terénní reliéf dává
tušit, že se zde lidská ruka snažila terén upravit pro lepší bezpečnost hradu.
Také se hned přiznám k tomu , že výlety cílené k hradům jsou tak trochu vábničkou, vydat se na kole
na výlet nejen k hradům, ale i za poznáním jiných, možná zajímavějších míst a také něco udělat pro svoji
kondici. Ať vyjedeme z Bíteše kterýmkoliv směrem, potkáme hodně zajímavostí – příroda, památky,
stavby, ale také hospůdky, zajímaví lidé v historii, ale také v současnosti.
Výlety na kole jsem nasměroval na všechny světové strany. S hrady tak nastal trochu problém,
na jedné světové straně je jich namačkáno, v jiném směru je těžko hledáme, ale zase jsou tam jiná zajímavá
místa. Výlety začínám na jihu a postupuji ve směru hodinových ručiček, osm světových stran, osm výletů.
Někde v určitém směru se dají stihnout i dva hrady. A jak to dopadlo, vidíte na obrázku.

A zbylo také trochu místa pro vaše poznámky:
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DO MÍST TRAMPSKÝCH PÍSNÍ A OHŇŮ

HRADY KRAVÍ HORA A LEVNOV ( KETKOVÁK)
Oblast:
Kde říčka Chvojnice ústí do řeky
Oslavy, to je oblast s bohatou trampskou tradicí. Zde si dovolím citovat
řádky z knihy Jiřího Lysáka, Pooslaví
a Pojihlaví.
„Malebné a romantické údolí Ketkováku se stalo kolébkou trampingu
na řece Oslavě a Chvojnici. Trampské
hnutí zde trvale zakotvilo a bylo zdrojem kamarádství, pokroku, trampských
písní, vztahu k přírodě a zemi. Vyrostla
zde řada kvalitních zpěváků a skupin,
kytaristů, textařů a skladatelů trampských písní“.
Určitě až tudy pojedete, ovane vás nostalgie starých časů, vzpomenete na známé trampské písně a budete-li mít štěstí, je tam trampská hospůdka, kde můžete při občerstvení i něco zaslechnout. Na protilehlých
kopcích, nad soutokem Chvojnice a Oslavy jsou hrady Kraví hora a Levnov. Překrásný je výhled od hradu
Levnova do údolí Oslavy, nepospíchejte a kochejte se.
Historie hradů:
K hradu Kraví hora je nejlépe přijet od Kuroslep, kolem hájenky Sedlačka, kde hospodaří náboženská
organizace Božího hrobu... Zachovala se půlkruhová zeď válcové věže a hradní příkop. První písemná
zmínka o hradu je z r. 1367. Často na něm pobýval vl. 1406 – 1499 u staršího druha,v mládí Jan Žižka
z Trocnova. V r. 1437 se uvádí hrad jako pustý.
Název hradu Levnov je novější, užívanější je název Ketkovák. Poslední archeologické výzkumy zjistily,
že na hradě sídlili pánové z Levnova. Hrad byl mohutný, ale kromě podpůrných zdí se z něj nic nezachovalo. V r. 1442 se uvádí již jako pustý.
Zajímavosti na cestě:
– smírčí kamen 1 km za Bíteší na Jindřichov
– před Běliznou Poslední vlk v r. 1861
– rybník Bělizna, hezké relaxační msto, koupání
– Kralická obora s hájenkou a krásnými stromy
– Kralice, muzeum Kralické bible, Kralická tvrz
– hájenka Sedlačka s náboženskou sektou
– hrady Kraví hora a Levnov, údolí Oslavy
– vodní nádrž Chvojnice
– Hluboké, nejmenší hřbitov v ČR, občerstvení
– Košíkov, 2 smírčí kamey u kostela
Doporučená cesta:
V. B. – Jindřichov – Bělizna – Jinošov – Kralická obora – Kralice – Březník – Kuroslepy – hrad Kraví
hora – Oslava – hrad Ketkovák – Ketkovice – Rapotice – Lesní Jakubov – přehrada Chvojnice – Huboké
– Krokočín – po loukách do Košíkova – V. B.
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PO STOPÁCH JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

HRAD LAMBERK
Oblast:
Cesta na jih, na Náměštsko, je lákavým cílem pro cyklisty. Je to oblast, přitahující krásou přírody, kde dvě řeky, Jihlava a Oslava,
vymodelovaly kouzelná hluboká lesnatá údolí
s množstvím skalnatých stěn, na kterých se nachází nespočet hradů. Je to oblast, kde se nachází ve větším množství lidská díla, jak z minulosti zásluhou především rodu Haukvitzů, ale
i velká díla současnosti, jaderná elektrárna Dukovany, Dalešická přehrada a letiště u Sedlece.
Jako dobrého průvodce Pooslavím a Pojihlavím doporučuji knihu Jiřího Lysáka, znalce této
oblasti, bývalého učitele v Březníku. Jeho syn
v současné době provozuje relaxační středisko
Lamberk poblíž hradu.
Historie hradu:
Hrad postavil ve 14. stol. Jaromír z Knínic. Jeho syn, Jan Sokol z Lamberka, byl smělým válečníkem,
sloužícím střídavě různým vládcům. Hrad Lamberk byl základnou jeho vojenských rot. V jeho družině
získával zkušenosti i jeho mladší druh Jan Žižka z Trocnova, který na hradě Lamberk často pobýval. Společně se zúčastnili i významné bitvy u Grünwaldu v r. 1410, kde polský král zvítězil nad řádem německých
rytířů. V r. 1453 se uvádí hrad již jako pustý. Na místě najdeme zbytky zdiva s pomníčkem. Cesta k hradu
odbočuje neznačeným chodníkem z červené značky asi 15 minut dolů k Oslavě. Nejlépe se poptat v táboře
Lamberk.
Proti hradu Lamberk na protějším břehu Oslavy se nachází Sedlecký hrad, který zbudoval benediktinský
klášter v Třebíči na ochranu svých držav v blízkém okolí. V r. 1556 se uvádí již jako pustý.
Zajímavosti na cestě:
– pomníček Posledního vlka před Běliznou
– rybník Bělizna, relaxační místo, koupání
– Jinošovská obora se zámečkem Šenvald a stavbami
– Náměštská obora u Kralic s hájenkou
– Kralice, Muzeum Kralické bible, Kralická tvrz
– rekreační středisko Lamberk, občerstvení
– hrad Lamberk s výhledem na Sedlecký hrad
– Anina cesta s alejí dubů, buků, jasanů a javorů
– Náměšť nad Oslavou, více zajímavostí
– Ocmanická rozhledna
– Jasinka se 16 brody do Jasenice
Doporučená cesta:
V. B. – Jindřichov – Bělizna – Jinošov – přes obory u Jinošova a před Kralicemi - Kralice – Březník – po
modré k rekr. táboru Lamberk – hrad Lamberk – Aninou cestou do Náměště – Placký dvůr – Ocmanická
rozhledna - Ocmanice – Naloučany – podél Jasinky přes 16 brodů do Jasenice – Jestřabí
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K NAŠIM NEJBLIŽŠÍM HRADŮM

HRADY DUB A TEMPLŠTEJN
Oblast:
Naší nejbližší větší řekou je Oslava. Hlavně
její poslední část od Velkého Meziříčí až po její
konec v Ivančicích, kde se vlévá do řeky Jihlava, je romantická. Typické mohutné zaoblené
žulové balvany v řece a na strmých stráních
s krásnými výhledy, mlýny, hrady, zámky
a další zajímavosti. Těch hradů je hodně: Templštejn, Dub, Sedlecký hrad, Lamberk, Kraví
hora a Levnov. My Bítešáci to máme nejblíž
k hradu Dub u Tasova a Templštejn u Dolních Heřmanic. Řeka Oslava je poznamenaná
také smutnými událostmi. Do jejich vod padlo
7. května 1945 ve Velkém Meziříčí 41 zavražděných občanů, 14 dalších jich padlo do nedaleké říčky Balinky. Pod Vlčím kopcem je pomníček 6 anglických vojáků, kteří zde v r. 1996 zahynuli při
společném cvičení s posádkou na blízkém letišti.
Historie hradů:
Hrad Dub, nazývaný také jako Tasov nebo Tasenberg. Dostaneme se k němu od řeky Oslavy z místa,
kde se nachází zrestaurovaný mlýn asi 1 km od Panského mlýnu u mostu přes Oslavu. V současné době
je hrad na soukromém ohrazeném pozemku. Majitel umožnil přístup k hradu přes plot po žebříčku,
vzdálenost 5 minut. Zachovaly se zbytky hradeb, brány a obvod stěn Založen byl ve 13. stol. pány
z Lomnice a Meziříčí, v r. 1550 se uvádí již jako pustý.
Hrad Templštejn se v písemných pramenech nevyskytuje. Označení Templštejn je lidové a není ničím
podložené. Dochovalo se poměrně velké torzo hranolové věže. Pravděpodobně se jednalo o strážní hrádek
na ochranu okolních zemědělských usedlostí. K hradu se dostaneme buď od řeky Oslavy strmou strání asi
400 m, nebo z Dolních Heřmanic asi 1,5 km.
Zajímavosti na cestě:
– náves v O. Bítýšce s plastikou žáby, kostel sv. Jakuba
– Ronov, kaple sv. Ant. Paduánského, nástěnné malby
– Fajtův kopec s rozhlednou Maják
– Velké Meziříčí, více zajímavostí
– Oslava, pomník zavražděných občanů z II. sv. války
– Oslava, Nesměřské údolí, Hamžův mlýn, techn. pam.
– hrady Templštejn a Dub
– Tasov, kostel sv. Petra a Pavla, lavice z r. 1680
– u kostela hrob básníka Jakuba Demla
– Demlova vila od architekta B. Fuchse
– u Tasova gotická tvrz Hrádek
Doporučená cesta:
V. B. – Vlkov – Osová Bítýška – Třídvorský rybník – Ronov – Březejc – Kúsky – Lhotky – Fajtův kopec
– Velké Meziříčí – Oslava – Nesměřské údolí – Tasov – Holubí Zhoř – V. B.
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HRADY NA SEVEROZÁPADĚ VE STÍNU PERNŠTEJNŮ

HRADY MITROV A LÍSEK
Oblast:
Cesty na severozápad v nás často vyvolávají příchuť něčeho neznámého, tajemného,
provokující k jejich vykonání. Časté téma
dobrodružné literatury. Nejinak je tomu
i u našich výletů na severozápad, nebudeme
zklamáni. Krásná příroda s rozsáhlými lesy,
loukami, spousta rybníků, romantická údolí
Libochovky a Loučky, četné staré aleje
u cest, ale i stavby z minulosti, hrady,
zámky, dvory, kostely, kapličky, pomníky.
Budeme projíždět upravenými vesnicemi
s opravenými domy, zvoničkami, návsemi,
přibývá sportovišť, dětských hřišť, rybníků,
cyklostezek atd.
Hrady jsou soustředěny hlavně na řece
Loučce. Mezi Strážkem a Tišnovem jich je 6: Mitrov, Víckov, Košíkov, Rysov, Újezd a Loučka. Pro náš
výlet jsem vybral hrady Mitrov s blízkým restaurovaným zámkem stejného jména, s anglickým parkem
a nedaleký strážný hrad Lísek, jeden z nejstarších hradů na Moravě.
Historie hradů:
Hrad Mitrov, nazývaný také Podmitrov, byl vystavěn v r. 1280 nad řekou Loučkou nedaleko Strážku.
V r. 1588 se uvádí již jako pustý. Majitelů se vystřídalo hodně, až skončil u Pernštejnů. Z hradu zbylo více
kamenných zdí. Asi 1 km od hradu je restaurovaný zámek stejného jména s anglickým parkem, je využíván
jako Domov důchodců.
Strážný hrad Lísek, nazývaný také jako Bukovec nebo Lejsek, se nachází mezi obcemi Bukov a Střítež, asi 2 km od hradu Mitrov. První písemná zmínka je už z r. 1285, v r. 1564 se uvádí již jako pustý.
Majitelů se vystřídalo také hodně, až skončil také u Pernštejnů. Zbytků z hradu se zachovalo poměrně
hodně.
Zajímavosti na cestě:
– zámek Osová s kapličkou a studánkou
– údolí Libochovky od Jeřábkova mlýnu k Meziboří
– rekreační objekt Podmitrov s občerstvením
– hrad a zámek Mitrov s anglickým parkem
– hrad Lísek, 1,5 km západně od obce Bukov
– Trenckova rokle s vodopády, výstup s lany k chatce
– Žďárec, hrob básnířky Anny Pammrové
– u odbočky na Rojetín smírčí kamen a křížová cesta
Doporučená cesta:
V.B. – Osová – Vidonín – Jeřábkův mlýn – údolí Libochovky
– Meziboří – Krčma – Podmitrov – hrad Mitrov se zámkem
– Bukov – hrad Bukov – Střítež – Drahonín – Trenckova rokle – Víckov – Žďárec – Rojetín – Níhov –
Křižínkov – V.B.
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NEDALEKO ROKLE, KDE SE UKRÝVAL PLUKOVNÍK PANDURŮ, BARON TRENCK

HRAD VÍCKOV
Oblast:
Povodí Loučky v blízkosti hradu Víckov
je romantické, s divokou vodou, se skalnatými útesy, s rozsáhlými lesy, které si zvolil
za svůj úkryt i zbojník, plukovník pandurů,
baron Trenck, uložený v přístupné rakvi
v Kapucínské hrobce v Brně. Tato oblast není
od Bíteše daleko a nemůžeme ji vynechat.
Je to i oblast, kde dlouho pobývala sama
v lesích na samotě básnířka a filosofka Anna
Pammrová, přítelkyně básníka Otokara Březiny, pochovaná na hřbitově ve Žďárci. Loučka od Strážku až do Tišnova je pro kolaře
lákavou výzvou. Dá se na kole projet po
červené turistické značce, musíme ale zdolat
několik brodů, často i vedle kola nebo i s kolem na rameni. Odměnou nám bude 6 hradů,
několik mlýnů, množství chat, rekreační objekty včetně Havlova, letního sídla rodiny
prezidenta Havla, kde často pobývaly známé
osobnosti uměleckého pražského světa, zajímavé stavby od známého architekta B. Fuchse ve Skryjích
a jako třešničku na dortu to zakončíme v Předklášteří u Brány nebes – Porta Coeli.
Historie hradu:
Hrad Víckov se nachází na skalnatém ostrohu nad Loučkou u Vicovského potoka, asi 1 km západně od
obce Víckov. V současné době se zřícenina hradu nachází na ohrazeném soukromém pozemku, přístup
k hradu je nutno řešit podle situace. První písemná zmínka je z r. 1340, koncem 15. stol. se uvádí již jako
pustý. Majitelů se zde vystřídalo několik, až nakonec také skončil u mocných a bohatých Pernštejnů.
Zachovaly se zbytky paláce a několik míst se základovým zdivem, příkopy. Přístup k hradu je možný pohodlně buď od obce Víckov, nebo po náročné strmé turistické stezce od Loučky.
Zajímavosti na cestě:
– zámek Osová s kapličkou a studánkou
– hrad Víckov, výhledy do údolí Loučky
– Havlov, bývalé letní sídlo rodiny prezidenta Havla
– domek Pammrové u Havlova, poblíž studánka
– Žďárec, hrob Anny Pammrové na hřbitově
– údolí Libochovky s „orlím hnízdem-chatka“
– Kutiny, kovbojská hospoda U Bizona, občerstvení
– studánka sv. Jiljí s plastikou, u cesty do Níhova
– smírčí kamen u odbočky do Rojetína, křížová cesta
Doporučená cesta:
V. B. – Osová –Rozseč - Vidonín – Jeřábkův mlýn – Vratislávka – Víckov – hrad Víckov – Víckov – Havlov – Žďárec – podél Libochovky do Kutin – Lubné – Níhov – Křižínkov – V. B.
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POSLEDNÍ HRAD NA KONCI ŘEKY LOUČKY

HRAD LOUČKY

Oblast:
Opravdu poslední? Úplně na konci Loučky, na kopci Čepička, nad klášterem Předklášteří se na některých mapách uvádí hrad stejného jména, který nikdy nebyl stálým panským sídlem. Jsou tam zbytky
příkopů a valů. Byl postaven až koncem 15. stol., v době, kdy svůj život končila už většina hradů. Vybudovali jej Pernštejnové jako opevnění na ochranu klášterního panství, které zabrali po vydrancování husity.
U Tišnova se začíná zvedat naše Vysočina. N.v. řeky Svratky v Tišnově je 250 m, n. v. Velké Bíteše je 480
m. Převýšení 230 m. To cyklisté z Bíteše dobře vědí. Tam se nemusí téměř šlápnout, zpět je to dřina. Tišnovsko se nedá vynechat: hrad Loučky, cisterciácký klášter v Předklášteří z r. 1240, se známou Bránou nebes – Porta-coeli, krasový kopec Květnice s výhledy, rozhledna Klucanina a navíc, podél potoka Bezének,
6 km po balené cyklostezce po rovině a jsme v Lomnici: zámek, u kostela mohutný morový sloup z r. 1706,
židovské ghetto se synagogou a židovským hřbitovem. A je toho na Tišnovsku ještě více.
Historie hradu:
Hrad Loučky stával na úzkém skalnatém ostrohu, obtékaném ze tří stran Loučkou. Přístup k němu je
strmým výstupem, asi 20 minut – od řeky, od odpočívadla s informační tabulí. Hrad zbudovali pánové
z Deblína, vystřídalo se zde více majitelů. Byl pobořen husity a úplně zničen za česko-uherských válek
koncem 15. stol. Zachovaly se zbytky příkopů a fragmenty zdiva.
Zajímavosti na cestě:
– Dolní Loučky:ž.b. most, největší v ČR, 1953, hrad Loučky, smírčí kamen u kostela
– Předklášteří, klášter z r 1240, Brána nebes- Porta-coeli
– Tišnov: Květnice, bar. radnice, mor. sloup, rozhledna
– Lomnice: zámek,mor. sloup, žid. ghetto se synagogou
– Kutiny: kovbojská hospoda, kaňon potoka Haldy se stopami výroby letadel za války
– Lubné: studánka sv. Jiljí, styl. kříž. cesta za odbočkou na Rojetín
Doporučená cesta:
V. B. – Katov – Dolní Loučky – hrad Loučky – Mezihoří – Předklášteří – Tišnov – Lomnice – Tišnov –
Dolní Loučky – hrad Loučky – rozcestí Chytálky a dál varianty s různou obtížností: lehká po silnici do
Katova, střední lesní cestou podél Blahoňovky do Katova, obtížná na Chytálky a přes 5 brodů do Kutin,
nebo do Kutin se stoupáním po silnici
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MÁ DEVĚT VĚŽÍ, KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ

HRAD VEVEŘÍ

Oblast:
Výlet do oblasti hradu Veveří se nedá vynechat. Na cestě tam i zpět je hodně zajímavých míst,
které nám umožní výlet na kole zhlédnout. Stručně, co můžeme na výletě všechno vidět:
– Ostrovačice, Památník Pohádky máje a spisovatelů bratrů Mrštíků na obecním úřadě
– Podkomorská myslivna se sochou Helenky z románu Pohádka máje
– Helenčina a Ríšova studánka s pitnou vodou, odpočinková místa
– hrad Veveří s kostelíkem Panny Marie před hradem
– Veverská Bítýška, občerstvení, možná prohlídka restaurovaného Jarošova mlýna
– romantické údolí Bílého potoka, Hálův mlýn, Šmelcovna, občerstvení na obou místech
Historie hradu Veveří
Hrad Veveří patří mezi nejrozsáhlejší a nejstarší hrady v ČR. Založen byl v r. 1059 na místě původního
hradiště. V minulosti byl několikrát přestavěn a vystřídalo se zde více majitelů. Od r. 1925 je vlastníkem
stát a je veřejnosti přístupný.
Před hradem je restaurovaný románský kostelík Panny Marie z konce 12. stol. Je známý tím, že odtud pochází obraz Madony veverské ze 14. století, připisovaný Mistru Vyšebrodskému, který nedávno
musela NG v Praze v rámci restituce vrátit veverské farnosti. V r. 1837 u kostelíku nechal švédský král
Gustav Vasa pohřbít svého otce a vnuka. Později byly jejich ostatky převezeny do Švédska. Na hradě
Veveří několikrát pobýval u svého přítele pozdější anglický ministerský předseda Winston Churchill,
byl zde i v r. 1908 na svatební cestě.
Doporučená cesta:
V. B. – po silnici do Ostrovačic – 2 km směr Veverská Bítýška – vpravo na Podkomorskou myslivnu –
2 km po žluté na cyklo 5005 – Helenčina studánka – Ríšova studánka – po žluté na silnici 386 – hrad Veveří
– Veverská Bítýška – Bílý potok – Hálův mlýn – Šmelcovna – V. B.
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STOPY JEJICH SLÁVY SMYL ČAS

HRADY ŘÍČKY A ZBRASLAV
Oblast:
Váhal jsem, jestli k těmto hradům, spíše hrádkům, také zajet. Opravdu tam toho moc k vidění už není.
Jen terénní reliéf dává tušit, že zde zasáhla v dějinách lidská ruka Ale i tato místa mohou být zajímavá díky
předkům pozdějších králů. Na cestě jsou i zajímavá místa:
– rybník Bahňák, přírodní koupání s občerstvením
– hrad Říčky v romantickém údolí potoka Říčka
– Říčany, hezké přírodní koupaliště s travnatou pláží a občerstvením
– Rosice, hrad přestavěný na zámek, částečně přístupný, křížová cesta s alejí
– podél Bobravy Mariánské údolí, s odbočkou podél potoka Bílá voda k hradu Zbraslav
– Chvojnická přehrada, Hluboké s nejmenším hřbitovem v ČR, místní Svatojakubské pivo
Historie hradů:
Hrad Říčky, místo nazývané také Na Zámečku, se nachází 1,5 km od Říčan proti proudu potoka Říčka.
Moc zpráv o hradě není, i když se jedná o jedno z nejstarších sídel nižší šlechty. Na místě nalezneme
jen reliéf hradních příkopů a neobvykle více kamení. Místo bylo osídleno jen krátce ve 13. století.
Rodové prameny ze 13. století se zmiňují o bratrech Karlovi, Benešovi a Ladislavovi z Říčan, další jména
spojená s hrádkem se již v pramenech nevyskytují..
Hrad Zbraslav na mapách bývá uváděn pod názvy Hradisko, Hrádek, místní zde říkají také Na Zámku.
Hrad se nachází 1,5 km JV od obce Zbraslav, nad soutokem potoků Bílá voda a Žlebu. Místní badatelé
zde v minulosti kopali a našli střepy z nádob a hroty šípů. V písemných pramenech o hradě Zbraslav nic
není, ale rodové prameny ze 13. století uvádějí Heralda ze Zbraslavi, z jehož rodu v pozdějších generacích
pocházel i český král Jiřík z Poděbrad.
Doporučená cesta:
V. B. – Domašov – rybník Bahňák – údolím potoka Říčka na hrad Říčky – Říčany – Mariánské údolí – hrad
Zbraslav – Březina Chvojnická přehrada – Hluboké – Jinošov – Bělizna – Jindřichov
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ZÁVĚREM
Čtenářům, kteří dospěli až k tomuto závěru, naskočily určitě v hlavě další otázky. Do některých se pokusím trefit a odpovědět na ně, co jsem zjistil na internetu.
Hrady za plotem
I to se může stát. Každý pozemek někdo vlastní – stát, obec, podnik, občan. Snadno se to dá vyhledat na
internetu. Takže někdy skončíme u plotu s nápisem „soukromý pozemek“( hrady Víckov, Dub). Co poradit.
Je-li majitel přítomen, určitě ho požádáme o svolení vstoupit na jeho pozemek. Ve většině případů se vám
stane majitel ochotným průvodcem se zajímavými informacemi. Pokud majitele nezastihnete a je-li vstup
nezajištěný, rozhodněte se podle situace, v opačném případě dál cesta nevede.
Kolik hradů, tvrzí a zámků v našem státě je?
Hodně. V evropském měřítku jsme možná v těchto památkách nejbohatší zemí. Snah po inventarizaci
bylo hodně, z velkého množství na internetu uvádím dvě:
– v letech 1880 až 1927 vyšlo patnáctisvazkové dílo, které obsahuje 2955 položek hradů, zámků a tvrzí
		 v Čechách a na Moravě
– z turistického hlediska jsou zajímavé hlavně dvě publikace z let 1986 a 1987: Hrady, zámky a tvrze
		 v Čechách, je zde uvedeno 1400 položek a Hrady, zámky a tvrze na Moravě, zde je uvedeno
		 700 položek
Historie a současnost hradů
Časové období hradů se odehrává mezi 12. a 16. stoletím, 500 let. Podoba hradů se vyvíjela tak,
jak se vyvíjela společnost, hospodářství, vojenská technika, ale i módní vlivy, stavební slohy atd. Skutečností je, že koncem 16. století se většina hradů uvádí jako pusté. Výjimky ale jsou. Některé jsou restaurovány do původní podoby, některé byly přestavěny na zámky, z nichž některé jsou i modernizovány
a obydleny.
Hlavně v 17. století bylo hodně hradů rozbořeno, protože se stávaly často místem loupeživých rytířů, své
udělaly přírodní vlivy, materiál z hradů byl rozebírán pro jiné stavby. V současné době nacházíme na místech hradů většinou větší nebo menší zbytky zdiva, někde již nic a jen terénní reliéf dává tušit dřívější příkopy a valy. Díky památkářům, ale i obětavcům amatérům jsou tyto památky naší minulosti zachraňovány.
Několik zajímavostí
Hrad Kozlov na Dalešické přehradě. V průběhu dne je buď na ostrově, nebo poloostrově. Přehrada
je přečerpávající, v průběhu dne její hladina kolísá až o dva metry. Taková menší obdoba katedrály Sant
Michel v Normandii, tam ale příliv dělá až 12 m. V našem programu výlet na hrad Kozlov není, je obtížně
dostupný, ale věřím, že právě teď už se někteří odvážlivci rozhodují, že si tam zajedou. Tak plavky s sebou.
V průvodci se uvádí také dva hrady Templštejny, na řekách Jihlava a Oslava. Nedá mně to, abych nepřipomněl jejich tajemnost a tragický osud. Když jsem těmito hrady procházel, vždy mně připadlo na mysl,
kde asi ten zakopaný poklad je. Tak se pozorně dívejte, já jsem to štěstí neměl.
Až pojedete přes obec Oslavu na řece Oslavě, budete-li pozorní, zahlédnete za řekou, ve vzdálené stráni mezi
stromy zajímavou stavbu, takový malý zámeček. Sídlil tam správce budišovského panství. V současné době objekt využívají k rekreaci manželé z Brna, Angličan s Češkou, kteří objekt citlivě restaurují. Byl u nich na návštěvě
i Karel Gott, objektem a okolní krajinou byl unesen a zabýval se myšlenkou o koupi tohoto místa.
Co na úplný závěr
Nedělám tím psaním zbytečnou práci? Vždy mě to napadá, když vybírám na internetu ty nejvhodnější
údaje z toho množství informací. Snad ne. Když už nic jiného, tak ušetřím čas těm ostatním, kteří s napojením na internet ještě váhají anebo vůbec počítač tvrdohlavě odmítají. Skoro jim závidím.
Karel Smolík
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Kostelní hradby – „hrad“ sídlících obyvatel v minulosti

VÍCKOV před 1340 – kolem 1420

MITROV 1355 – před 1588

