ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Listopad 2021
Z výstavy minerálů Petry Šínové ve výstavní síni Klubu kultury.

Foto: Silvie Kotačková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
práce na rekonstrukci Rajhradské ulice byly zahájeny na počátku října s tím, že kvůli zimní silničářské sezóně bude možné pracovat v letošním roce
v prostoru krajské komunikace jen maximálně dva
měsíce. Práce bylo nutné navíc zahájit v jednom
ze složitějších úseků, a to úseku od konce zástavby
po křižovatku ulic Rajhradská a Na Výsluní. Zde si
postup, rozsah a charakter prací vynutil úplnou uzavírku komunikace, vedoucí na Jindřichov. Objízdnou trasu pro vozidla z Jindřichova a Jestřabí bylo
z tohoto důvodu nutné vést přes Pucov. O dopravním opatření byli v předstihu informováni občané
obou obcí a společnost Labara prostřednictvím předsedů osadních výborů a webových stránek města. Uzávěra byla projednána a povolena
do konce listopadu, ale po dohodě s Krajem Vysočina a provádějící firmou byla zkrácena
do 31. října. Práce se tak v listopadu přesunou mimo vlastní komunikaci a úplnou uzavírku nahradí omezení průjezdu v cca 30 metrech, při současném zajištění průjezdnosti
uvedeným úsekem silnice. Pro stavební práce v příštím roce již nepředpokládáme dlouhodobé znemožnění průjezdnosti komunikace na Jindřichov, vyjma jednorázových technologických operací stavby. Například příčného překopu silnice pro pokládku hlavního
kanalizačního potrubí či pokládky asfaltové vrstvy komunikace.
Od 25. října už jezdíme po první části bítešského severozápadního obchvatu.
Vybudováním propoje mezi státní komunikací I/37 (na Osovou Bítýšku) a krajskou komunikací III/3791 (na Vlkov) včetně kruhové křižovatky u PBS plní provádějící firma
zadaný harmonogram prací na této stavbě. Navíc ještě udělala za letošní rok podstatně
víc práce, než bylo plánováno – v současné době už zpracovává podkladní vrstvy pod
budoucí komunikaci u Rasovny. Toto je dobrým předpokladem pro možné dřívější
ukončení celé stavby v příštím roce.
Rada města v polovině října projednala situaci, spojenou se sklizní kukuřice a její
přepravou přes město. S krajskou správou silnic jsme domluveni, že bezprostředně
po sklizni silnice uklidí. To je pozitivní výsledek jednání pro letošní rok. Ale myslím,
že musíme najít dobré řešení pro budoucnost. Zatím totiž jde o znečistění krajských
silnic, ale po dokončení severozápadního obchvatu, tedy v roce 2023 budou Vlkovská
i Tišnovská městské komunikace až po křižovatky s obchvatem. Potom bude město
zcela jistě řešit omezení průjezdu zemědělských vozidel cizích zemědělských společností přes centrum města. Předpokládám, že s bítešskou firmou BIKOS budeme
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v té době mít již uzavřenou dlouhodobou dohodu o čištění komunikací po zemědělské
sklizni. Zatím ovšem mohou jezdit zemědělské firmy, a to i nebítešské, hospodařící
na polích v katastru města po krajských silnicích bez omezení a kontrolovat je může
pouze státní policie. Chceme, aby ještě před sklizní byla z jejich strany vystavena
objednávka na čistění komunikací na Technické služby. Míra znečištění letos přesáhla
toleranci města. Rozhodně nechceme se zemědělci válčit, chceme se domluvit po dobrém, základem je nastavit pravidla ještě před sklizní. Máme ale i další možné prostředky – například výrazným způsobem v budoucnu omezit tonáže projíždějících aut
u městských silnic, po kterých se kukuřice převáží.
Rekonstrukce Nové čtvrti je už minulostí. Ulice je dokončená, přiblížili jsme se
původnímu záměru jak to šlo. Záměr počítal navíc s umístěním vzrostlých stromů na
spojovací ulici. Myslím, že je škoda, že toto vysázení vzrostlé zeleně okolní obyvatelé
odmítli. V příštím roce se však ještě jednou pokusíme s nimi společně věc projednat
a najít řešení pro doplnění zeleně v uvedené oblasti města. Stavba byla dohotovená
v září, v říjnu se už dělaly práce v bezprostředním okolí – například úprava stávajících
míst pro kontejnery. U sousední prodejny potravin jsme ještě navíc dokončili plánovanou
dlažbu na městském pozemku při ulici Vlkovské v prostoru nádob na separovaný odpad.
Nádoby jsme tak mohly posunout na nově upravenou plochu, aby nebránily průchodu
po chodníku. Úpravy Nové čtvrti a veřejného prostranství kolem prodejny potravin jsou
tímto definitivně dokončeny. Výjimkou je parkoviště, patřící k prodejně potravin. Jeho
konečná podoba je však záležitostí majitele prodejny pana Kučery.
Na počátku měsíce listopadu bude ukončen již třetí pokus města o prodej městského
pozemku pro výstavbu sociálního objektu Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš.
Termín pro podání nabídek je 3. listopadu. Pokud do tohoto termínu budou podány
nabídky na koupi předmětného pozemku, pravděpodobně bude svoláno mimořádné
zastupitelstvo již ve druhé polovině listopadu. To, že někdo nabídne odkup pozemku,
my jej vybereme a zastupitelé odsouhlasí, ještě neznamená, že vítězný uchazeč kupní
smlouvu na pozemek a tím i závazek výstavby uvedeného sociálního objektu podepíše.
Hospodářsko – ekonomické podmínky ve státě se v závěru letošního roku výrazně
mění, proto nebudeme otálet s případným jednáním s vybraným uchazečem a uzavřením příslušné smlouvy.
Radnice pracuje na rozpočtu města na příští rok. V něm bude současně řešit výrazné
zdražení energií, připravované od 1. 1. 2022. Rada města se již touto situací zabývala.
Projednávali jsme nabídku společnosti E.ON, se kterým má město a jeho organizace
sjednanou rámcovou smlouvu na dodávky elektřiny a plynu. Pro nás, jako individuálního zákazníka, by se ceny některých druhů dodávek elektrické energie i plynu měly
navýšit až o stovky procent. V novinách jsem se aktuálně dočetl, že obce se zasmluvněním cen energií zaspaly. Bohužel jsem nezaznamenal v této souvislosti ani minimální podporu od státu, kraje či dalších státních institucí. Například žádný seminář,
webinář či školení, které by obcím pomohly, jak na to. Zato nabídky školení naprosto
bezvýznamných záležitostí jsou běžnou každodenní součástí mojí emailové pošty.
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Práce na rekonstrukci mateřské školy za radnicí opět výrazně pokročily. Občané
mohou vidět, jak roste střešní konstrukce, do poloviny listopadu by měli být tesaři
s pracemi hotoví. Ve vlastní stavbě se provádí montáž zdravotně-technické instalace,
slaboproudu a vzduchotechniky. Dokončujeme montáž elektroinstalace. Připravujeme
se na fasádu. Vzorky fasády nám dodavatel doručil pozdě, tím se zpozdilo i posouzení
vzorků „památkáři“. Vlastní práce na fasádě budou spojeny s vysokými nároky na
kontrolní činnost, musíme ohlídat dodržování technologických předpisů a postupů.
Rekapitulujeme změny, ke kterým došlo od začátku stavby v porovnání s projektem. Především jde o mikropilotáž a zpevnění základů, změnu stavby v severní části,
kde byla nahrazena stavebně dožilá část novou a spoustu dalších drobnějších víceprací.
Pracovníci investičního odboru městského úřadu při projednávání ocenění těchto změn
důrazně a precizně hlídají při jednání s dodavatelem stavby zájmy města. Tak, jako
se tímto přístupem v minulosti podařilo ušetřit při jednání s dodavatelem při realizaci projektu Nové čtvrti řádově statisíce korun, na revitalizaci školy to pak byly řádově miliony. Mateřskou školku navíc rekonstruujeme v době, kdy se raketově zvyšují
ceny materiálů, o to pečlivěji musíme kontrolovat. Každý týden máme kontrolní dny,
pokud mi to můj program dovolí, zúčastňuji se jich také. Zkapacitnění školky je velmi
náročná stavba, která vyžaduje vysoké tempo a kvalitu práce jak odborných zástupců
města, tak i projektantů akce.
Rada města si pro příští rok jako jednu ze svých priorit určila revitalizaci a rozšiřování ploch zeleně na území města, které by mohla veřejnost aktivně využívat pro svůj
pobyt, odpočinek a relaxaci a drobné herní aktivity dětí. Tímto úkolem byl pověřen
odbor investic a rozvoje městského úřadu. Jedním z kroků jsou například příprava
velkého městského parku v lokalitě U Stadionu nebo volnočasové plochy pod Babincem. V případě druhého zmiňovaného řešeného území se jedná o navrácení plochy mezi potokem Bítýška a oblastí nových rodinných domů na Babinci pod ulicí
Luční původnímu využívání obyvateli města. Pro pěší procházky a jízdu na kolech dětí
i dospělých, drobné herní a sportovní aktivity dětí celé přilehlé oblasti rodinných domů.
Prvotním záměrem je odstranění skládky přebývající zeminy, související s uskutečněnou přípravou území pro rodinné domy, úprava nivelety vyčištěného terénu a jeho zatravnění pro budoucí pravidelnou údržbu a sečení. Nadstavbou této myšlenky je umístění drobných prvků v tomto území, které pomohou dosáhnout zamýšleného využívání
obyvateli města. Ke spolupráci byl přizván projektant Ing. arch. Milan Nytra z Brna,
který se svým týmem zpracoval studii využití daného území. Rozsah studie zahrnuje
navíc ještě dopravní hřiště na městském pozemku u základní školy na ulici Sadová,
doplněné drobnými herními prvky, které bude sloužit především k dopravní výchově
dětí. Po posouzení studie byl dán radou města souhlas s pokračováním projekčních
prací. Pro ilustraci je rozsah záměru součástí barevné přílohy tohoto čísla Zpravodaje.
Vzhledem k tomu, že plánované úpravy ploch veřejné zeleně ve městě jsou určeny pro
jejich budoucí využívání občany města, nejen případnou omezenou skupinkou občanů,
byl bych velmi rád, kdyby se i veřejnost zapojila do příprav těchto akcí a občané sami
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vyjádřili své vlastní názory na připravované projekty formou emailu či dopisu na adresu města. Oba dva připravované projekty jsou umístěny na hlavní straně webu města
www.vbites.cz, pod odkazem „Významné stavby“. K projednání dalšího stupně projektu a diskusi nad zvoleným řešením bude zcela jistě přizvána širší veřejnost. Termín
tohoto jednání bude v předstihu oznámen občanům prostřednictvím webu města.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Od 3. května do 3. prosince 2021
LOVCI PEREL 2021 – SOUTĚŽ PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
Podrobná pravidla hry a seznam knih perlorodek najdete
na webových stránkách: kn.velkabites.cz
Organizuje: Městská knihovna
Od 1. listopadu do 12. listopadu 2021 po – pá 8.00 – 15.30 hodin,
so 9.00 – 12.00, ne 13.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ MICHALA KALENDY A KERAMIKY SPOLKU MÍŠA & MÍŠA
Vernisáž 1. 11. v 17.00 hodin ve výstavní síni Klubu kultury
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 2. listopadu 2021 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – INCENDIO TRIO
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Čtvrtek 4. listopadu 2021 v 17.00 hodin
„Α a Ω NAŠEHO ZDRAVÍ – CHRONICKÉ ZÁNĚTY V TĚLE“ – přednáška Evy Grégrové
Městská knihovna na Masarykově náměstí 85 ve Velké Bíteši
Počet účastníků je omezený. Nutná rezervace místa předem.
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Pátek 5. listopadu 2021 v 15.00 hodin
MARTIN MAXA A MILAN PITKIN
Vystoupení bude přesunuto na březen 2022
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Čtvrtek 11. listopadu 2021 v 17.00 hodin
„KDYŽ SLUNÉČKO ZEMI POLÍBILO“ – vernisáž výstavy
Malý výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Čtvrtek 11. listopadu 2021 v 17.00 hodin
MATKA A DCERA: BOŽENA NĚMCOVÁ A THEODORA NĚMCOVÁ
beseda spisovatelky a publicistky Martiny Bittnerové
Počet účastníků akce je omezen. Nutné rezervace předem na tel: 566 789 350
nebo e-mailu: info@knihovnabites.cz.
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Úterý 16. listopadu 2021 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Úterý 16. listopadu 2021 od 16.30 do 19.30 hodin
HOMEOPATIE JAKO DOMÁCÍ LÉKÁRNA A BYLINKY PRO KAŽDODENNÍ
VYUŽITÍ – přednáška s Drahomírou Šmídovou
Vstupné: 260 Kč. Omezený počet účastníků. Přihlášky na tel. č. 607 007 620
nebo email program@bitessko.com.
Klub kultury 1. patro, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Drahomírou Šmídovou
Úterý 16. listopadu 2021 v 17.00 hodin
„ŽIVOT ŠLECHTIČEN V 18. STOLETÍ“ – přednáška s Bc. Danou Šimkovou
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Nutná rezervace předem na tel: 566 789 350 nebo e-mailu: info@knihovnabites.cz.
Kapacita je omezena na 20 účastníků.
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Sobota 20. listopadu 2021 v 17.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: Jiří Erlebach: housle, pánova flétna, zpěv – více jak 25 let vystupoval v hudebním
programu na zaoceánských lodích po celém světě. Vlasta Mudríková: zpěv, heligonka.
Mezinárodně známá zpěvačka lidových a náboženských písní. Oba interpreti jsou také
známí z tv Šlágr. Doporučené vstupné: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč.
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš
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Středa 24. listopadu 2021 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Cestování po Austrálii s paní Boženou Porupkovou
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Od 27. listopadu do 6. prosince 2021 od 9.00 do 16.30 hodin,
pondělí 6. 12. otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 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.
Výběr výrobků bude 25. 11. od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Neděle 28. listopadu 2021 v 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S PŘEKVAPENÍM
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PŘIPRAVUJEME
Středa 1. prosince 2021 od 16.30 do 19.30 hodin
AKUPRESURA V TEORII I PRAXI – přednáška s Drahomírou Šmídovou
Vstupné: 280 Kč. Omezený počet účastníků. Přihlášky na tel. č. 607 007 620
nebo email program@bitessko.com.
Klub kultury 1. patro, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Drahomírou Šmídovou
Čtvrtek 9. prosince 2021 od 9.00 do 17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Tyršova 239, Velká Bíteši
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
Sobota 18. prosince 2021 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2021
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné: 370 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru
na Masarykově náměstí 88 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý 11. ledna 2022 v 18.00 hodin
TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly ve dnech
8. a 9. října 2021. V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny politické subjekty, které překročily pětiprocentní hranici pro získání mandátů v dolní komoře parlamentu, a další, které
získaly nejméně 1,5% nutných pro dosažení nároku na státní příspěvek. V Kraji Vysočina
kandidovalo 19 subjektů s 307 kandidáty. O hlasy se ucházeli tři kandidáti z Velké Bíteše:
Mgr. Blanka Hedbávná (Přísaha Roberta Šlachty, poř. č. 2), Jan Hotárek a Bc. Kateřina
Hotárková (oba Moravské zemské hnutí, poř. č. 5 a 18). Za Kraj Vysočina bylo zvoleno
následujících 10 poslanců:
SPOLU – MUDr. Vít Kaňkovský a MUDr. Romana Bělohlávková (oba navrženi KDU-ČSL),
Mgr. Eva Decroix, MBA (ODS), Mgr. Martina Lisová (TOP 09);
ANO – Ing. Drahoslav Ryba, Ing. Monika Oborná, Ing. Martin Kukla, Ing. Josef Kott;
Piráti+STAN – Ing. Lukáš Vlček (navržen STAN);
SPD – Radek Koten.
Přehled výsledků voleb za Českou republiku, Kraj Vysočina a Město Velká Bíteš
% hlasů
v Kraji
Vysočina

zastoupení
mandátů
za Kraj
Vysočina
celkem 10

% hlasů
ve Velké
Bíteši

politická
strana/hnutí

% hlasů
(ČR)

zastoupení
mandátů
(ČR)
celkem 200

SPOLU
(ODS,
KDU-ČSL,
TOP 09)

27,79

71

28,00

4

32,33

ANO 2011

27,12

72

26,73

4

22,87
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PIRÁTI
a
STAROSTOVÉ
Svoboda
a přímá
demokracie
(SPD)
PŘÍSAHA
Roberta
Šlachty
Česká strana
sociálně
demokratická
(ČSSD)

15,62

37

13,51

1

14,56

9,56

20

8,92

1

7,28

4,68

-

5,23

-

5,50

4,65

-

6,55

-

6,46

3,60

-

4,67

-

4,98

2,76

-

2,64

-

1,88

Komunistická
strana Čech
a Moravy
(KSČM)
Trikolora
Svobodní
Soukromníci
volební účast
v%

65,43

68,93

68,15

Přehled výsledků voleb v jednotlivých částech Velké Bíteše (v %)
Velká Bíteš je tradičně rozdělena do devíti volebních okrsků. Okrsek č. 1 (Klub kultury)
zahrnuje jihovýchodní část města od Karlova po ulici Za Loukama včetně Masarykova
náměstí, Růžové ulice a ulice Pod Hradbami, též místní část Pánov. Okrsek č. 2 (SOŠ,
Tyršova) zahrnuje jihozápadní část města od ulice Rajhradské po Tyršovu a malé části
čtvrti U Stadionu. Okrsek č. 3 (Kulturní dům, Vlkovská) zahrnuje severozápadní část
města od Družstevní ulice, čtvrti U Stadionu po Novou čtvrť. Okrsek č. 4 (Základní škola,
Sadová) zahrnuje severovýchodní část města od Tišnovské ulice po Sadovou včetně Hrnčířské a Kostelní ulice v centru. Dalšími okrsky jsou místní části: č. 5 Košíkov a Ludvíkov,
č. 6 Jindřichov a Jestřabí, č. 7 Holubí Zhoř, č. 8 Březka a č. 9 Bezděkov a Jáchymov.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

SPOLU
(ODS,
KDU-ČSL,
TOP 09)

32,49 34,35 27,89 36,28 30,53 20,31 36,25 42,10 20,23

ANO 2011

23,33 18,47 27,06 25,31 17,55 25,00 16,25 10,52 36,90
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PIRÁTI
a
STAROSTOVÉ

16,69 16,48 12,39 13,71

7,63

18,75 11,25 17,54

8,33

Svoboda
a přímá
demokracie
(SPD)

7,53

7,78

8,47

4,21

9,16

7,81

8,75

12,28

3,57

PŘÍSAHA
Roberta Šlachty

5,02

6,56

5,78

3,79

11,45

7,81

2,50

3,50

2,38

Česká strana
sociálně
demokratická
(ČSSD)

5,61

6,1

6,61

8,01

5,34

3,12

8,75

8,77

7,14

Komunistická
strana Čech
a Moravy
(KSČM)

2,95

3,66

7,02

4,00

12,97

6,25

7,50

1,75

11,90

Trikolora
Svobodní
Soukromníci

2,36

2,29

1,65

1,47

0,76

1,56

0,00

0,00

3,57

volební účast
v%

65,23 70,75 66,53 69,19 73,63 74,42 68,97 67,86 64,12

voličů
v seznamu

1041

930

729

688

182

86

116

Zdroj: https://volby.cz/

84

131

Redakce

ŠKOLY
DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NAVŠTÍVILY KNIHOVNU
V rámci probíhajícího Týdne knihoven 2021 jsme se v úterý 5. října vypravili
do knihovny. Paní knihovnice nás provedla po celé knihovně. Dozvěděli jsme se, kolik knih
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je v bítešské pobočce (zhruba
15 tisíc), že knihovna je rozdělena na oddělení pro dospělé,
pro děti a oddělení s naučnou
literaturou. Dětem paní knihovnice vysvětlila, co je třeba
k tomu, aby si mohly vypůjčit
knihu a jak knihy v knihovně
vyhledávat. V nádherně vyzdobeném dětském oddělení si pak
děti prohlédly předem nachystané knížky. Zastavili jsme se
i u nástěnky věnované ilustráNávštěva v knihovně. | Foto: Archiv MŠ
torům dětských knih, kde děti
mohly prohlédnout fotografie např. Zdeňka Milera nebo Adolfa Borna, jejichž pohádkové
postavičky dobře znají. Děkujeme paním knihovnicím za čas, který nám věnovaly.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

VESELÁ ŠKOLKA A JEJÍ NADSTANDARDNÍ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Každé předškolní zařízení je povinno poskytovat dětem, potažmo i jejich zákonným
zástupcům, rodičům standardní vzdělávací nabídku, která je garantována školním vzdělávacím programem. Tento dokument je veřejný, rodiče ho mají k dispozici v šatnách dětí,
popřípadě si ho vyžádají u třídních učitelek svých dětí.
Na straně druhé - mateřské školy, aby zúročily potenciál svých pedagogů a rovněž v rámci
zdravé konkurence mezi jednotlivými školami nabízí tzv. nadstandardní program – dílčí specifické aktivity – kroužky. Ty jsou záležitostí zájmovou a bohužel v dnešní době i částečně
prestižní. Přesto je naší prioritou všestranný rozvoj dětí se zřetelem na profesionální přístup
kvalifikovaných pedagogů, kteří dětem poskytnou vše, co dítě tohoto věku potřebuje.
Většina dílčích nadstandardních programů je zajišťována kmenovými pracovníky
a slouží pouze pro pestrost vzdělávací nabídky, ne jako náhražka kvalitního vzdělávacího
programu. Nicméně v naší nabídce jsou i aktivity, které je nutné, aby zastřešovali odborníci, specialisté ve svém oboru.
Z důvodu opatření vlády k ochraně veřejného zdraví před šířením nákazy koronaviru
bylo konání veškerých akcí a kroužků v loňském školním roce pozastaveno. Byť, jak píši
výše, zařazování kroužků není naší prioritou, ale ani prioritou Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání, uvědomujeme si, že po více jak rok a půl trvající
nemožnosti zapojit děti do jakékoliv nadstandardní aktivity, nastal ze strany naší mateřské
školy čas pro učinění nabídky.
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Škola bruslení. | Foto: Archiv MŠ

Pro školní rok 2021/2022 jsme tedy nabídli dětem dvě pohybové aktivity, abychom
odehnali koronavirového strašáka, který si mimo jiné vybíral i daň v podobě „kil navíc“.
Omezené či zrušené sportovní aktivity škol a zájmových organizací v době koronavirových restrikcí způsobily, že ztrácíme motivaci jít si zasportovat. Pohyb však patří mezi
základní biologické potřeby dětí, je jim vlastní a většinou u dětí vzbuzuje radost… na to
sázíme a zaměřili jsme se letos tímto směrem.
Po více jak roce se vracíme k aktivitě, jejímž záměrem je pořádání „školky bruslení“
s cílem rozpohybovat malé děti, naučit je základům bruslení, vzbudit u nich kladný vztah
ke sportu a k lednímu hokeji. „Šéftrenér“ Oto Budín, vedoucí trenér mládeže se bude dětem s dopomocí učitelek naší mateřské školy věnovat jedenkrát týdně. Zájem ze strany
rodičů a dětí je zatím obrovský, museli jsme vytvořit dvě velké skupiny bruslících dětí,
uvidíme, jak obstojíme a vytrváme.
Rovněž po roční odmlce přicházíme s nabídkou podpory pohybových a hudebních
dovedností dětí, rozvoje rytmiky a hudebního cítění v pohybové aktivitě Mighty Shake
(výuka moderních stylů tance). Mighty Shake Zastávka je v oblasti tanečního světa specifickým fenoménem. Zárodky taneční skupiny vznikly pod vedením zakladatele Michala
Holého již před 25 roky. Postupně se skupina rozrůstala až do dnešní podoby. Seskupení
tanečníků vytváří vlastní autorské choreografie, na svém kontě má tituly mistrů republiky
ve formacích i jednotlivcích a účast v prestižních televizních projektech.
V rámci projektu „Kdo tancuje, nezlobí“, který je finančně zaštítěn zřizovatelem naší
školy (děkujeme), se lektorka skupiny Mighty Shake Tereza Pololáníková bude celoročně
jedenkrát týdně scházet s dětmi v prostorách naší tělocvičny.
Pokud situace bude i nadále přehledná, pandemie nám nebude znepříjemňovat
školní život a lokálně se bude dařit případné problémy regulovat, od druhého pololetí
obnovíme i činnost národopisného kroužku „Bítešánek“, který reprezentuje Mateřskou školu U Stadionu již téměř 40 roků. Jeho činnost navazuje na bohaté folklorní
tradice města, ale i na zvyky a tradice chudobného Horácka a Podhorácka. Každým
rokem vychovává přibližně 20 dětí ve věku od 3 do 6 let, nyní pod vedením paní učitelky Naděždy Burianové.
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Oběma dvěma… vlastně třemi… nabídkami sledujeme cíl v podobě přilákání dětí k pravidelnému pohybu… zlepšíme jim nejen zdraví, ale i tělesnou a psychickou zdatnost.
I když v posledních dnech epidemie koronaviru trochu sílí, věřím, že díky očkování
a prevenci jsme schopni epidemii koronaviru porazit, bojujme tedy i s epidemií obezity,
před kterou varují lékaři.
Janíková Jiřina, ředitelka školy

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ
Výlet za odměnu

Outdoor Resortu Březová. | Foto: Irena Nováková

V minulém školním roce jsme se zapojili
do soutěže PBS v rámci oslavy 70 let od založení výrobního závodu. Úkolem bylo vytvořit 3D logo firmy libovolnou technikou
a nahrát video s přáním do dalších let. Třída
2. A obsadila 1. místo, čímž získala finance
na výlet pro děti.
Vybráno bylo středisko Outdoor Resortu Březová v Rokytnici nad Rokytnou s programem
„Angry Birds - Velká loupež“. Děti zažily dobrodružství, ve kterých prokázaly odvahu, šikovnost, všímavost, ale také zapojily své rozumové
schopnosti. Další zábavu si děti užily na trampolínách, v lanovém parku, na lezecké stěně,
v bludišti a na skluzavce. Svou výhru si všichni
opravdu užili.

Návštěva knihovny
Žáci čtvrtého ročníku navštívili koncem září Městskou knihovnu ve Velké Bíteši. Paní
knihovnice dětem představila knížky různých žánrů vhodných pro jejich věk. Z některých
zajímavých knížek jim přečetla ukázky, aby je motivovala pro samostatné čtení.
Nakonec si všichni připomněli pravidla pro půjčování knížek. Snad do řad čtenářů
knihovny přibydou další nadšení zájemci o čtení knih.
Exkurze Porta coeli – Předklášteří
Žáci sedmého ročníku se během školního roku v hodinách výtvarné a hudební výchovy
seznamují s celou řadou uměleckých slohů. V duchu pedagogické zásady názornosti proto
vyučující pro sedmáky organizují tradičně na podzim návštěvu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova.
V letošním školním roce se akce konala dne 22. září 2021, tentokrát se spoluúčastí
Mgr. Ivo Kříže. Děti byly rozděleny na dvě skupiny. První skupinu čekala v místním mu-
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Návštěva kláštera Porta coeli. | Foto: Veronika Bártová

zeu návštěva výstavy historických kočárků a mineralogické expozice. Vše nápaditě zpestřila interaktivní část, kterou pracovníci muzea pro děti připravili.
Druhá skupina se zatím v klášteře Porta coeli věnovala prohlídce. Žáci uvnitř kláštera hledali stavební chybu, obdivovali barokní varhany, rokokové zábradlí a jiné historické objekty.
Všechny děti nakonec prošly jak muzejní, tak klášterní částí exkurze a poznatky z nich uplatnily při vyplňování pracovních listů. Mgr. Ivo Kříž navíc poskytl doplňující výklad týkající
se nejen kláštera, ale i kostela ve Velké Bíteši, kam směřoval konec exkurze.
Exkurze žáků do Rosic
Krásné podzimní počasí provázelo dne 23. září 2021 odpolední exkurzi vybrané skupiny
žáků osmých tříd, kteří se vydali do nedalekých Rosic. V rámci projektu Šablony 2 pro ně
byla připravena návštěva renesančního zámku a krytu civilní obrany. Oba objekty si jistě
zaslouží pozornost návštěvníků. O renesanci se žáci učí ve škole a zde na vlastní oči viděli
její základní znaky. Také do krytu, který byl přichystán pro 60 vlivných osobností bývalého
režimu, se jen tak někdo nepodívá! Odborníci, kteří žáky provázeli, dokázali svým projevem
zaujmout, takže všichni snad odjížděli spokojeni a obohaceni o nové vědomosti.
Svatováclavský pochod
V úterý 28. září 2021 proběhl 12. ročník turistického pochodu pro veřejnost,
který již tradičně pořádá naše základní škola ve spolupráci s LT Prosatín a Okrašlovacím spolkem Dolní mlýn.
Trasu 6 nebo 14 km dlouhou prošlo celkem 113 účastníků. Cestou si mohli vyzkoušet
svoje dovednosti ze střelby na cíl, prostřednictvím ornitologa Ing. Ivo Hertla se dozvěděli více o budkách pro sovy, na Dolním mlýně zase o chovatelství angorských králíků.
Táborníci si připravili i další aktivity, jako např. sumo běh či přechod tzv. lajny. Závěr pochodu patřil v přírodní učebně opékání špekáčků a výtvarné dílničce připravené žákyněmi
devátého ročníku, v níž si děti mohly vyrobit odznaky. Počasí nám v letošním roce přálo.
Již nyní se těšíme na 13. ročník.
Exkurze NPR Mohelenská hadcová step
Mohelenská hadcová step patří k nejznámějším stepím na území České republiky.
Odborníky je považována za unikátní svojí flórou a faunou. Ve středu 30. září 2021 směřo-
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vala exkurze žáků 8.C a 9.C naší školy
právě do této jedinečné lokality. Žáky
čekaly pestré aktivity s ornitologem
Ing. Ivo Hertlem a vyučujícími přírodopisu. Vyplňovali pracovní listy, prováděli fotodokumentaci, pracovali s určovacími klíči nebo pozorovali pomocí
dalekohledů.
Dozvěděli se například, že podloží
Exkurze NPR Mohelenská hadcová step. | Foto: Pavel Holánek
stepi tvoří hornina hadec, v okolí se
vyskytují vltavíny, o území se pečuje např. pomocí ovcí a mezi zdejší biotopy patří step,
skalnatá step, suťový les i řeka.
I když podzimní zatažené nebe neumožnilo pozorovat ještěrky zelené nebo sysly
obecné, i tak si žáci mohli prohlédnout cvrčka, bobří okus, kavyly, ostřici nízkou, vzácnou
kapradinu podmrvku hadcovou, sleziník hadcový, třešeň mahalebku, máčku ladní, brslen
bradavičnatý, trávničku obecnou a řadu dalších druhů.
Některé poklady přírody nemusíme hledat v exotických zemích, často stačí pozorně se
rozhlédnout v nejbližším okolí.
Týden čtení dětem
Prvňáčci se v prvním týdnu měsíce října zapojili do celostátního 11. Týdne čtení dětem,
které organizuje obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem.
Žáci se seznamovali s knížkami, poslouchali četbu od své paní učitelky a formou nejrůznějších aktivit si utvářeli kladný vztah ke čtení a knížkám. Zanedlouho si již budou moci
přečíst svou úplně první knížku.
Rozvoj čtenářské gramotnosti
Žáci prvního stupně se během měsíce října zúčastnili programu Motivační hry nakladatelství Thovt.
Druhý ročník se učil pracovat s obsahem knihy, vyhledávat informace a porozumět textu v programu
s názvem Kamarádi z lesa. Žáci pátého ročníku
pracovali s tématem Středověk. Hry byly zaměřené
převážně na rozvoj čtenářské gramotnosti, ale děti se
trénovaly i v umění organizace práce a cvičily své logické a kreativní myšlení.
Beseda se včelařem
Žáky ze třetího ročníku navštívil pan Kuba, včelař
z Vidonína. Děti se během besedy dozvěděly spoustu
nových a zajímavých informací ze života včel.
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Měly možnost prohlédnout si včelařské pomůcky a potřeby pro chov včel a dozvědět se
k čemu slouží.
Dokonce si mohly obléknout ochranný oblek s kuklou. Fotografie ze života včel dětem
přiblížily nové informace o včelí královně, o vývoji včel, o rozdělení práce v úle a včelí
pastvě, o rojení, ale také o různých cizopasnících. A co by to bylo za povídání o včelkách
bez medové ochutnávky. Panu Kubovi velmi děkujeme za krásné dopoledne.
Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ Velká Bíteš

SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ SPOLUPRACUJE
S LIGOU PROTI RAKOVINĚ
Stalo se tradicí, že Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš podporuje boj proti rakovině v rámci kampaně Ligy proti rakovině. Jedná se o neziskovou organizaci, která již mnoho
let v České republice usiluje o snížení úmrtnosti lidí na zhoubné nádory. Ze získaných finančních prostředků přispívá k výzkumu onkologických onemocnění, ke kvalitnějšímu životu
onkologických pacientů a k nákupu přístrojů pro onkologická pracoviště.
Letos se 25. ročník sbírky Český den proti rakovině (ledvin, močového měchýře a prostaty)
nekonal v klasickém termínu (v květnu 2021), ale byl posunut na 29. září. Tento den prodávali
4 studenti naší školy (oděni v žlutých tričkách) v centru města a v části areálu PBS žluté kytičky
– každou v hodnotě 20 Kč. Velké poděkování a pochvala patří studentům Štěpánu Strašákovi
a Milanu Smejkalovi (4. M) a Petru Suchánkovi a Filipu Mikulíkovi (3. B).
S potěšením lze konstatovat, že se nám podařilo vybrat mnohem vyšší částku,
než jaká měla být. Velké poděkování a uznání náleží všem zaměstnancům naší školy,
studentům a zájemcům z řad veřejnosti, kteří sbírku podpořili. Tímto gestem nejen
ukázali svou angažovanost v boji proti rakovině, ale navíc motivovali studenty.
Veronika Zachovalová, učitelka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE
JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš bude ve čtvrtek 9. prosince 2021 pořádat
Den otevřených dveří v době od 9.00 do 17.00 hodin. V rámci této školní akce budou
v prostorách školy probíhat nejen prezentace jednotlivých studijních oborů Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Kadeřník, Cukrář a Kuchař-číšník, ale také praktické ukázky prací
žáků. V průběhu konání Dne otevřených dveří SOŠ bude možné navštívit i Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš po předchozí domluvě.
Tímto bychom chtěli pozvat zájemce o studium na naší škole i širokou veřejnost k prohlídce školy. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vedení SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
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KULTURA
ZÁJEZD DO KUTNÉ HORY SE VYDAŘIL

U chrámu sv. Barbory. | Foto: Josef Jelínek

Sedlecký klášterní kostel. | Foto: Silvie Kotačková

Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
města Velké Bíteše uskutečnilo v pondělí 27. září zájezd do Kutné Hory. Tento zájezd byl
naplánovaný již před rokem, ale z důvodu koronavirové doby jsme zájezd neuskutečnili.
Po celý den nás Kutnou Horou provedl již „náš“ známý průvodce z Prahy, historik umění
a hlavní kurátor uměleckých sbírek Pražského hradu PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D.
Náplní zájezdu byla prohlídka chrámu sv. Barbory, gotické památky UNESCO, prohlídka
Vlašského dvora, který je klenotem koruny českých panovníků, bývalé královské mincovny
a královského paláce, národní kulturní památky celoevropského významu s tisíciletou historií.
Účastníci zájezdu po prohlídce Vlašského dvora využili přestávku na oběd nebo malou procházku městem. Poté jsme všichni přejeli autobusem na prohlídku sedleckého klášterního
kostela – katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, opět vzácné a unikátní
památky UNESCO, a nakonec jsme si prohlédli sedleckou kostnici, podzemní kapli hřbitovního kostela Všech svatých. Kostnice je místem vyjádření lidské nesmrtelnosti a zároveň víry
ve vzkříšení. Je místem piety a smíšených pocitů, otázek a očekávání...
Velké poděkování patří úžasnému PhDr. Jaroslavu Sojkovi PhD. za bezkonkurenční výklad ke každé výše jmenované kulturní památce. Všem účastníkům se věnoval po celý den
a zodpovědně odpovídal také na „všetečné“ otázky Bítešáků. Výklady p. Sojky by se daly
poslouchat ještě dlouho a opakovaně. Poděkování také patří Mgr. Ivo Křížovi z městského
muzea za zařízení programu, řidiči autobusu Rudovi Šalbabovi, který nás bezpečně dovezl
tam i zpět, a všem účastníkům za pozornost.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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DIVOKÉ KOČKY TO V BÍTEŠI ROZJELY
Ve čtvrtek 30. září se sál kulturního domu
ve Velké Bíteši po kovidové pauze zaplnil
a po roce a půl jsme se dočkali. Zakoupené
vstupenky byly využity. Vystoupila zde travesti skupina „Divoké kočky“ z Ostravy.
Tříhodinové vystoupení bylo skvělé a program plný písní, vtipů i s novými kostýmy se
velmi povedl. Díky němu jsme mohli zhlédnout mnoho slavných zpěvaček a hereček,
jak domácích, tak i zahraničních. Bítešské
Vystoupení v KD. | Foto: Silvie Kotačková
publikum se po celou dobu plně zapojilo jak
v sále, tak i na jevišti. Všem za účast děkujeme. Již teď se můžeme těšit na příští rok. Pokud
nám to kovidová doba dovolí, Divoké kočky opět v Bíteši vystoupí na podzim 2022.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

„DVA NAHATÝ CHLAPI“
Jsme velmi rádi, že i vyprodané představení „Dva nahatý chlapi“ se v kulturním domě
ve Velké Bíteši po kovidové pauze nakonec
odehrálo, a to ve středu 6. října.
Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou
dětí, se jednoho dne probudil nahý v posteli
se svým kolegou z práce. Ani jeden netušil,
jak se do této situace dostali. Manželka jednoho z nich však vymyslela způsob, jak zjistit
pravdu. Nakonec se ale ukázalo, že opravdová
pravda byla hodně vzdálená. Skvělé herecké
obsazení v podání Martina Zounara, Martina Krause, Martiny Randové a Daniely
Šinkorové nemělo chybu. Bítešské publikum
Z představení. | Foto: Archiv Klubu kultury
se bavilo od začátku do konce. Byla to velká
legrace, nadsázka a také trochu i ze života. Bylo zajímavé sledovat, jak vše bylo pěkně propojené, a také, jak si všichni účinkující umí udělat legraci a jde vidět, že je to baví. Herecké
výkony Martina Zounara a jeho kolegů byly opravdu excelentní.
Velké poděkování patří všem hercům, ale i návštěvníkům, kteří i po tak dlouhé době přišli.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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VÝSTAVA MINERÁLŮ PETRY ŠÍNOVÉ BYLA OPĚT ÚSPĚŠNÁ

Z výstavy. | Foto: Silvie Kotačková

Od 13. října do 27. října 2021 se ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově
náměstí 5 ve Velké Bíteši uskutečnila po roční pauze prodejní výstava minerálů, fosílií
a šperků Petry Šínové. Návštěvníci měli možnost zhlédnout zajímavé ukázky minerálů
z celého světa, orgonity, opály, Heřmanovskou kouli nebo také zuby z prehistorického
žraloka Carcharoclese Megalodona. K zakoupení zde byly také krásné autorské šperky
s velkým výběrem náramků ze vzácných kamenů, např. rubelit, andský opál, měsíční
kámen, spinel a zlatý obsidián. Výstavu navštívili také žáci ze základní školy. Z výstavy
nejen žáci, ale i paní učitelky odcházeli plni dojmů a informací z velmi zajímavého a pestrého výkladu Petry Šínové.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

SKVĚLÝ KLAVÍRNÍ RECITÁL ZAHÁJIL 25. SEZÓNU BHP
25. sezonu Bítešského hudebního půlkruhu zahájil 5. října klavírista Marek Kozák.
Tento mladý talentovaný pianista nenechal nikoho na pochybách, že je ve svých teprve
27 letech mistrem svého oboru.
První polovina koncertu se nesla v duchu klasické klavírní literatury. Na úvod zazněla
Sonáta č. 31 As dur op. 110 L. van Beethovena. Jako jedna z posledních Beethovenových
sonát přináší značné kompoziční rozvolnění a velkou technickou náročnost. Marek Kozák
přednesl tuto skladbu velmi stylově se smyslem pro formální jednotu a soudržnost, přičemž
se mu podařilo zachytit tragiku Beethovenova osudu, předjímání romantismu v některých
částech skladby a skvěle přednést až monumentálně působící fugy ve 3. větě. Poté následovaly skladby F. Chopina. Nejprve to byly Čtyři mazurky op. 30. Jejich společným znakem
je taneční, vznosný a typicky polský charakter. Marek Kozák dokázal, že je právem označován za chopinovského interpreta. Jeho hra byla prostoupena melodičností, krásou zvuku,
velkou barevností a agogikou. To vše se objevilo i v Chopinově poslední skladbě, jíž byla
známá Balada f moll op. 52. Posluchače opět zaujala neuvěřitelná zpěvnost a bohatost
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zvuku a i v těch nejvypjatějších místech se umělci podařilo udržet měkký
a kultivovaný zvuk nástroje.
Vrchol večera nastal jednoznačně
ve druhé polovině koncertu. Sonáta h moll F. Liszta je považována
za jedno z nejtěžších děl klavírní
tvorby. Jednak svým rozsahem (trvá
skoro 45 minut) a zejména technickou náročností, která je na pianistu
kladena. Marek Kozák zvládl tyto
Marek Kozák má před sebou velkou budoucnost. | Foto: Otto Hasoň
záležitosti s bravurou sobě vlastní,
ale především se mu podařilo sdělit a předat obsah celého díla. Sonáta v jeho provedení
přinášela neutuchající proud hudby, kde se střídaly dramatické a vypjaté pasáže s nádhernými lyrickými plochami. Vše podpořeno neomylnou technikou a smyslem pro hudební
výstavbu a gradaci. Marek Kozák zde doslova „probudil“ klavír k životu a nám posluchačům nedovolil ani na vteřinu ztratit pozornost.
Odměnou za jeho výkon byl dlouhotrvající potlesk ve stoje a nám divákům udělaly radost ještě dva drobné přídavky. Lepší začátek 25. sezony jsme si snad ani nemohli přát…
Marika Kašparová

MLÁDÍ V PŮLKRUHU
Srdečně vás zveme na druhý koncert naší 25. sezóny, na kterém si budeme moci poslechnout seskupení mladých umělců z listiny NČHF – TRIO INCENDIO. Trio hraje
ve složení Karolína Františková - klavír, Filip Zaykov – housle a Vilém Petras – violoncello. Zazní Sonatensatz, D 28 od Franze Schuberta, Elegie, op. 23 Josefa Suka, dále pak
Kammersonate od H. W. Henze a po pauze bude následovat opět F. Schubert a jeho Klavírní trio Es Dur Op. 100. Jistě nás čeká večer plný krásné hudby a uchu lahodících tónů.
Pojďme si teď ale trio krátce představit. Poprvé si spolu zahráli v roce 2016 jako členové
Akademie komorní hudby (AKH) a následně se rozhodli založit trio na HAMU. V roce
2017 zvítězilo Trio Incendio v prestižní soutěži ve švýcarském Luganu a dále pak je vítězem soutěží Cremoně, ve Florencii, v Praze a dalších. Trio je členským souborem European Chamber Music Academy (ECMA) - tato organizace pořádá pro vybrané mladé
evropské ansámbly koncerty a mistrovské kurzy po Evropě, což dává triu možnost rozvíjet se na významných masterclass i šanci se představit na koncertních pódiích v mnoha
zemích. Trio již úspěšně vystoupilo v předních koncertních síních, jakými jsou Rudolfinum, Berlínská filharmonie nebo Wigmore Hall v Londýně. Posluchači si na koncertech
cení především stylového přístupu ke skladbám jednotlivých období, krásy tónu a vášně,
kterou do interpretace všichni členové tria vkládají. Tito mladí umělci mají za sebou i četné
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úspěchy jako sólisté a jejich doposud nastřádané zkušenosti a dovednosti bude jistě radostí
si na našem koncertu vyslechnout. Těšíme se, že se opět sejdeme v hojném počtu v sále
kulturního domu v úterý 2. listopadu v 19.00 hodin.
Ondřej Sedlák

DVĚ ŠEDESÁTKY S PÍSNÍ V DUŠI
Jiří Plocek – Alena Malá

S Jirkou Plockem se známe vlastně od nepaměti. A to doslova. První zdokumentované
setkání máme totiž z listopadu 1964, tehdy
nám oběma bylo něco přes 3 roky. Naši tátové byli spolužáky nejstaršího českého
gymnázia v Brně na tř. Kpt. Jaroše a jejich
přátelství jim vydrželo v podstatě celý život.
I když je pravdou, že my dva jsme se spolu
spíš míjeli. Asi jsme nejprve v životě museli
ujít oněch šedesát roků, než se naše cesty
znovu zkřížily.
Dnes se, Jirko, potkáváme cíleně, a to při
Tvé přednášce Píseň duše v městském
muzeu tady v Bíteši. Což je vlastně rámec
našeho rozhovoru, který ale musíme čteAlena Malá a Jiří Plocek na přednášce v městském muzeu.
Foto: Josef Jelínek
nářům osvětlit. Pojďme na to! Na svém fb
profilu v souvislosti s anoncovanou přednáškou uvádíš, že se vracíš po svých stopách
zpět až do Velké Bíteše?
Z Bíteše jsem odešel s rodiči, když mi bylo zhruba deset let. Pak jsem studoval,
dělal různé věci, na střídačku chemický výzkum a profesionálně hudbu (Poutníci) a nakonec skončil u kultury. Nejdříve jako nekomerční vydavatel, pak rozhlasový redaktor
a publicista. Ale spousta věcí z mého bítešského dětství ve mně přetrvala, byly to totiž
klíčové okamžiky pro jakési „životní nastavení“ – láska k přírodě, k potulování, k hudbě
(chodil jsem na housle do Lidové školy umění k panu řediteli Burianovi). A vlastně se
k těmto věcem vracím dodnes jak ve svých textech – vzpomínkách, tak i ve skutečnosti.
Pořádám přednášky o písních, o kultuře – a s tím se vracím i do Bíteše.
Původním povoláním jsi biochemik, pracoval jsi poměrně dlouho v akademickém výzkumu, s čímž souvisel i Tvůj pobyt v Americe. Jak člověk milující svůj obor dokáže
úplně profesně změnit vlastní život? Co je to za sílu, která ho nasměruje zcela jinam?
Miloval jsem biochemii, to je fakt, ale stejně silně jsem vnímal třeba i psychologii, kterou jsem se v minulém režimu neodhodlal studovat kvůli její marxistické deformaci. Jenže,
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záhy jsem také propadl muzice, a to té spontánní, nikoli klasice – chtěl jsem především hrát
v kapele. Tu jsem si založil v Brně. Zbláznil jsem se do banja, mandolíny a pak do písniček. Můj život jel od jisté doby ve dvou rovnocenných kolejích, mezi nimiž jsem jenom
přestupoval. Byla to hudba a výzkumnická biochemie. Nakonec převládla hudba a v širším slova smyslu kultura. Ale v zásadě platí, že pro mne totiž v životě neexistuje dělení
na „práci“ a „koníček“. Já žiju naplno všechno, jenom přehazuju těžiště.
Nedávno jsem četla knižní rozhovor Karla Hvížďaly s Magdou Vášáryovou, kde ona
se obává v širším smyslu o roli umění a kultury. Říká, že jednak dávají společnosti pocit sounáležitosti, jakéhosi mezilidského tmelu, jednak ale, že i pro člověka samotného
je důležité kreativní vnímání - prostě naučit se myslet v jistém smyslu i „plasticky až
snově“, přeneseně tedy „vnést hudbu“ do vědeckého bádání či vysoké matematiky...
Naučit to už malé děti, rozšířit tímto směrem víc školní osnovy. Ty sám jsi vědec
i umělec. Jde takhle odlišné způsoby přemýšlení opravdu sloučit?
No nevím, jestli bych to řekl až takto vznešeně, ale tvořivost je základ všeho – zvláště
pro určité typy povah. Každý dobrý řemeslník, stejně jako muzikant či vědec musí být
tvořivý! Všichni se průběžně musejí popasovat s věcmi nepředvídanými, novými, a taky
vnášet vlastní impulsy, aby neustrnuli a posouvali sebe i svět dále. Pro mne osobně spíše
než čistá tvořivost je v životě zásadní vize. Když mám vizi, jdu za ní a ona mne drží při
životě bez ohledu na to, kolik mám na její uskutečnění aktuálně finančních prostředků.
Zhmotnění vize, to je pro mne největší zázrak – v tom se totiž protíná mnou zaseté a zalévané semínko a aktivní spoluúčast okolí, světa, který onu vizi přijme za svou. Až nebudu
mít žádnou vizi, tak už nebudu mít proč žít.
Jsi čerstvý šedesátník. Člověk se jistě neubrání vzpomínkám a symbolickým
ohlédnutím, vím to podle sebe. Nicméně důležité je i rčení: … „Zastav se, člověče
zbloudilý, a poděkuj životu. Tvá cesta pořád ještě vede dál…“. Kam vede Tvá
cesta nyní, Jirko?
To je těžké říct, kam... Když se ohlédnu, tak v žádném bodě v minulosti nebyla moje
další cesta předvídatelná. Ale byla pestrá, za což jsem vděčný, a tak jsem zvědav, kam
to vše vyústí!
Co tě přivedlo k psaní? Nyní mám na mysli nejen knihu Píseň duše, které se ještě
budeme věnovat, ale především Zápisky potulného lidopisce I. a II., jež vnímám
jako velmi niterné výpovědi. Obdivuji schopnost i intimní věci člověka sdělit bez
zbytečného patosu a přitom velmi lidsky. Mám vlastní zkušenost, Tvé Zápisky mi
ležely po ruce v hodně těžkých osobních chvílích a vlastně jsem v tu dobu nebyla
schopná se do ničeho jiného začíst. Jak vznikaly? Rozumím souvislosti s věkem
a odžitým životem, ale dál? Co přivede člověka k tomu, že má potřebu se dělit?
Cesta k tomuto typu psaní byla dlouhá – vlastně je to kombinace dvou základních
předpokladů. Zaprvé, více než deset let se vcelku intenzivně věnuju publicistice.
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Tak člověk získá základní „nářadí“: Způsob vidění a uchopování viděného. Jako publicista (čili zveřejňovatel) dostávám od čtenářů i zpětnou vazbu, která umožňuje kriticky
rozvíjet dovednost psát. A druhou podmínkou jsou osobní zkušenosti – se světem i se
sebou samým v různých situacích. Potřeba sdělit a dělit se vzniká asi z toho, že cítíš,
že nikdo o věcech nepíše tak jako ty. A k tomu se přidají lidé, kteří dají najevo, že jim tvé
vidění světa něco objevného či jinak přínosného přináší, že případně i něco formuluješ
jakoby za ně.
A nyní k Písni duše. Proč, Jirko, píšeš zrovna o písni? Není přímočařejší si prostě
písničku jen poslechnout? Víš, trošku se mi to spojuje s verši. Proč dál psát o tom,
co nám chtěl říct básník? Poezie pojmenuje, co člověk sám třeba neumí, vyvolá
pocity, které nezná nebo si je nepřizná. Můžeš si pak o všem v klidu začít přemýšlet. Záměrně jsem to zjednodušila až moc. Ale jak to tedy cítíš? Proč máš mrnění
(miluju tohle slovo) světu o písni něco sdělit? Čím je pro Tebe projekt Píseň duše?
Já vůbec nechci vykládat písně. Píseň je vlastně tajemství, které se otevírá jen
tomu, kdo ji poslouchá, kdo ji pouští do sebe. A to je jedinečné spojení. Nejdůležitější.
Pro mne je navíc píseň především unikátní, ba přímo fascinující součást lidské kultury,
jeden z jejích nejdůležitějších fenoménů. Stála kdysi u počátku náboženských rituálů.
Dnes vnímáme, že kromě liturgické role přináší i úlevu, radost, poznání, burcuje člověka, ba i léčí. A o tom vlastně má být moje knížka: Co píseň znamená pro člověka.
Pro něj jako jednotlivce, ale i pro komunitu, národ, lidstvo. A hledám současně i způsob,
jak toto téma uchopit, aby bylo jasné, že píseň není izolovaný útvar, ale má vztah i k dalším oblastem lidské kultury a vůbec života. Moc prací na to téma není.
A závěrem – jaká má šedesátiletý Jiří Plocek, Brňan, trošku Bítešan, chemik s alchymistickým pohledem na svět, jak jsem se někde dočetla, taky muzikant, spisovatel, přání? Co by Ti udělalo, Jirko, teď radost?
Přeju si, abych byl zdravý, abych mohl dokončit svá předsevzetí a současně zvládal
starosti, které mi život přináší. Abych vědomě užíval vzácné chvíle usebrání a radosti,
které jsou mi dopřány. Z nich čerpám energii pro další cestu.
A já Ti přeji, abys na této své cestě neztratil vášeň ze svého srdce… a děkuji,
Jirko, za milé povídání.
Alena Malá

„KDYŽ SLUNÉČKO ZEMI POLÍBILO“ – VÝSTAVA
V MĚSTSKÉM MUZEU
Ve čtvrtek 11. listopadu v 17.00 hodin bude v Městském muzeu ve Velké Bíteši slavnostně otevřena výstava nazvaná „Když slunéčko zemi políbilo“. Výstavu vytvořilo
Regionální pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč k poctě Vratislava Bělíka, významného národopisce oblasti západní a jižní Moravy. Výstava ve své
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celistvosti byla realizovaná v červnu t. r. na zámku
v Třebíči. Následně je prezentovaná její putovní panelová část v některých vybraných místech našeho
regionu.
Národopisný pracovník, pedagog, badatel a sběratel lidového umění Vratislav Bělík se narodil
20. července 1900 v Rouchovanech, kde prožil své
mládí a kde započalo dlouholeté přátelství s básníkem Vítězslavem Nezvalem. Po studiích na brněnské státní reálce nastoupil učitelskou dráhu postupně
na několika místech – v Moravském Krumlově,
ve Znojmě, v Mohelně a ve Vladislavi. Důchodovou etapu svého života prožil v Mikulově. Zemřel
17. října 1988 v Břeclavi. Lásku k národopisu, úctu
Vratislav Bělík. | Foto: Karel Matoušek
k vlasti a myšlenkám sokolského hnutí zdědil Vratislav Bělík po svých předcích, a tak byl vedle svého učitelského poslání činným na poli
sokolské jednoty, ochotnického divadla a obecně kulturního dění ve všech místech,
kterými za svůj život prošel. Od mládí studoval lidovou kulturu Horácka a Podhorácka
v mnoha jejích aspektech. Sbíral a shromažďoval poznatky ze svých terénních výzkumů v oblasti lidové písně, nářečí, keramiky, lidových staveb, řemesel, krojů či výšivky. Oživil několik zanikajících lidových obyčejů a slavností, byl poradcem mnoha
folklorních souborů. Mezi jeho celoživotní zájmy patřila tvorba kraslic, z nichž vytvořil rozsáhlou a ojedinělou sbírku. Výsledky své práce, při níž uplatnil své výrazné
výtvarné nadání a krasopis publikoval v mnoha tištěných studiích a článcích, které jsou
dodnes nosnými pilíři etnografického bádání nejen na Horácku. Výstava je realizována
s podporou Ministerstva kultury České republiky.
Silva Smutná

„Α a Ω NAŠEHO ZDRAVÍ – CHRONICKÉ ZÁNĚTY V TĚLE“
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Srdečně vás zveme na přednášku Evy Grégrové na téma: „A a Ω našeho zdraví –
chronické záněty v těle.“
Chronický zánět v těle se může stát takzvaným “tichým zabijákem“, což je vědecky
prokázaný fakt. Může být rozhodujícím faktorem, který vede ke vzniku kardiovaskulárních chorob, rakoviny, k metabolickému syndromu, diabetu, depresím, demenci, poruchám
imunitního systému a dalším stavům.
Dnes se lékaři a vědci shodují, že za 99% všech civilizačních nemocí je jedna příčina – chronický zánět, který bohužel nebolí, a proto jej lidé, kteří nemají informace,
neřeší. Zdravý život začíná lepší rovnováhou – konkrétně v našich buňkách, střevech
a imunitním systému.
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Co je příčinou vzniku chronických zánětů v těle, jak se efektivně chránit, jak se
dostat zpět do rovnováhy a jak být svěží v každém věku? Odpovědi na tyto otázky
a mnoho dalšího se dozvíte na přednášce Evy Grégrové. Počet účastníků akce je z důvodů vládních nařízení omezen na 20. Nutná rezervace místa předem. Datum a místo
konání: 4. listopadu 2021 v 17.00 hodin v Městské knihovně na Masarykově náměstí
85 ve Velké Bíteši.
Monika Ulmanová

POZVÁNKA NA BESEDU MATKA A DCERA:
BOŽENA NĚMCOVÁ A THEODORA NĚMCOVÁ
Městská knihovna Velká Bíteš srdečně zve na besedu spisovatelky a publicistky Martiny
Bittnerové.
Program navazuje na knihu Utajené životy slavných Češek a rozplétá osudy dvou naprosto povahově odlišných žen. Přijďte si rozšířit povědomí o naší nejúspěšnější autorce
19. století. Nabídneme pohled na Boženu Němcovou očima její dcery Theodory.
Počet účastníků akce je omezen. Nutné rezervace předem na tel: 566 789 350 nebo
e-mailu: info@knihovnabites.cz. Datum konání: 11. listopadu 2021 od 17.00 hodin
v Městské knihovně Velká Bíteš na Masarykově náměstí 85.
Monika Ulmanová, Městská knihovna Velká Bíteš

POZVÁNKA NA VTIPNOU EXKURZI DO ŽIVOTA ŠLECHTIČEN
Městská knihovna Velká Bíteš srdečně zve na humornou přednášku s Bc. Danou Šimkovou
na téma: „Život šlechtičen v 18. století“. Napadlo vás někdy při návštěvě nějakého zámku,
jaké by to bylo žít v době baroka, vlastnit rozsáhlé panství, nosit nádherné šaty a mít spoustu
služebnictva? Nabízíme velmi vtipnou exkurzi do praktického života šlechticů – domluvených sňatků, složitých rodinných vztahů, těžkého drahého oblečení, manželských povinností,
koupání se, čištění zubů i chození na záchod. Přijďte se odreagovat a pobavit do knihovny.
Akce se uskuteční dne 16. listopadu 2021 od 17.00 hodin. Nutná rezervace předem. Kapacita
je omezena na 20 účastníků.
Monika Ulmanová, Městská knihovna Velká Bíteš

PRÁZDNINOVÁ REKONSTRUKCE KNIHOVNY
Městská knihovna prošla v letních měsících intenzivní rekonstrukcí, díky které se
zlepšilo zázemí jak pro čtenáře a návštěvníky knihovny, tak i pro zaměstnance. Investorem této rekonstrukce bylo Město Velká Bíteš.
Knihovna dostala nově k užívání nebytové prostory vpravo nad schodištěm,
které byly zmodernizovány. Pro veřejnost je příjemnou zprávou zbudování nových to-
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alet, které budou sloužit jak čtenářům knihovny, tak i účastníkům večerních přednášek
a besed, stejně tak i žákům škol, kteří do knihovny pravidelně docházejí na knihovnické programy. Mimo WC byla zbudována nová kotelna a také další samostatná místnost, kterou knihovna bude využívat jako přídavný sklad dokumentů. Možnost využívání přídavného skladu nám pomůže vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou míst
pro knihy. Poslední místnost v této části budovy využijeme k pořádání pravidelného
knižního bazaru. Novou energii prostorům dodala výmalba, díky které vše působí čistým a kompaktním dojmem. Teplo v této části budovy je zajištěno díky novým rozvodům topení. Další stavební úpravy se již odehrávaly v prostorách samotné knihovny.
V zadní části skladu se podařilo vybouráním původní příčky vytvořit vzdušnou místnost, poté zde proběhla výmalba a pokládka nové podlahy. Bylo zbudováno nové sanitární zařízení pro zaměstnance – WC i umyvadlo.
V období od 18. do 27. 8. musela být knihovna pro veřejnost neplánovaně uzavřena
kvůli instalaci nového topení. Všudypřítomný prach, nepořádek a nutnost vyndání knih
z regálů nám neumožnily běžný provoz. Staré radiátory byly kompletně vyměněny
za nové, všude byly nainstalovány nové rozvody. Pod taktovkou p. starosty se vše
povedlo dovést do zdárného konce, dílo bylo dokončeno a předáno dne 23. 9. 2021.
Nyní se již těšíme z kvalitně odvedené práce všech zúčastněných (zedníků, topenářů
i malířů).
Monika Ulmanová, Městská knihovna

V KNIHOVNĚ DOPORUČUJÍ
Opět jsme se přehoupli do dalšího měsíce. Na zahrádce už se toho nedá pěstovat tolik
jako na jaře či v létě, před pobytem venku už přemýšlíme, jestli někde v té dlouho nepoužívané části šatní skříně skutečně najdeme termoprádlo, a tak je možná ten pravý čas pro
výběr poutavého čtení na dlouhé podzimní a zimní večery. Následující tituly nám – jakožto
horké novinky z bítešské knihovny – doporučila opět Monika Ulmanová.
Myslím, že některou z níže uvedených knížek by vám klidně mohl přinést i Ježíšek.
Ale možná nebude tak hodný nebo jste v letošním roce nebyli zas až tak hodní vy. A třeba
se vám do Vánoc ani čekat nechce. Vybraný titul (a mnoho dalších zajímavých knížek)
tedy máte k dispozici v knihovně – samozřejmě za předpokladu, že vás nepředběhne jiný
náruživý čtenář.
Dovolím si ještě poznamenat, že od 1. listopadu 2021 je v platnosti nový ceník služeb
Městské knihovny Velká Bíteš. Zaregistrovaní čtenáři tuto změnu zajisté postřehli. A z novinek knižních tu pro vás máme čtyři tipy:
Prokletý kraj je napínavá detektivka od české spisovatelky Michaely Klevisové. Román je místně zasazen do Jelení Hory, zapadlé vesničky v Pošumaví. Autorka se v této
knize nesoustředí primárně na kriminální zápletku, v popředí jejího zájmu jsou především
mezilidské vztahy v historicky složitém prostředí: „Jelení Horou se několikrát prohnaly
dějiny plné nenávisti a zmaru. Vesnička ukrytá v pošumavských lesích dodnes není ideální
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místo k životu. Gerdu s dcerou k návratu sem přiměl jenom rozvod a nedostatek peněz.
Z jednotvárnosti ji vytrhne až seznámení s Lindou, která tu pátrá po minulosti své rodiny.
Vzápětí ale ve vesnici za podivných okolností někdo zemře… a zločin oběma ženám pomůže
odhalit staré tajemství, které nikdy nemělo vyjít na povrch.“ (https://www.databazeknih.cz/
knihy/proklety-kraj-476283)
Knihu Má cesta za štěstím od Karla Gotta, unikátní autobiografii legendy české a československé hudební scény, dle mého názoru není třeba podrobněji představovat. Autentický
popis umělcovy životní dráhy doplňuje zhruba 1800 fotografií, obrazových a jiných materiálů. Některé z nich jsou zveřejněny vůbec poprvé. Gott se ve své životopisné knize rozepsal
„o svém soukromí, dcerách, manželství, ale také o věcech, které byly doposud z různých důvodů zahaleny rouškou tajemství. Jeho vzpomínky sahají až do nejútlejšího dětství, vyprávějí
o rodičích i širší rodině, o školních letech, o kamarádech i osobních zálibách, k nimž patřilo
už v klukovských letech zejména malování. Je ve své inventuře osudu sebekritický i mimořádně upřímný, především v závěrečných kapitolách, v nichž popisuje těžké období zápasu se
zákeřnou chorobou…“ (https://www.databazeknih.cz/knihy/ma-cesta-za-stestim-474529).
Katova dcera a prokletí moru je pro změnu zástupcem světové beletrie, konkrétně se
jedná o historickou detektivku dějově zasazenou do 17. století. Autorem v pořadí již osmého dílu ze série Katova dcera je německý spisovatel Oliver Pötzsch, potomek nejslavnější katovské dynastie v Bavorsku. Děj nás přenese do roku 1679. „Ve Vídni zuří mor
a šíří se už i do Bavorska. Za schongauským katem Jakobem Kuislem se z posledních sil
dovlekl smrtelně nemocný muž. Těsně před svým skonem pronesl záhadné proroctví: Kuisl
je prý jediný, kdo může zachránit Kaufbeuren. Černý jezdec tam hraje na píšťalu a nutí
obyvatele města k tanci. Vrah má dvě tváře. Jakob Kuisl s dcerou Magdalenou se vydávají
na nebezpečnou výpravu. V Kaufbeurenu umírají za podezřelých okolností další lidé. Stali
se obětí epidemie, nebo rafinovaného vraha?“ (https://www.databazeknih.cz/knihy/katova-dcera-katova-dcera-a-prokleti-moru-460879)
Dovolila bych si upozornit i na výtvarné zpracování obálky knihy, respektive masku
podobnou ptačímu zobáku. V době, v níž se příběh odehrává, sloužily podobné masky jako
ochrana před morovou nákazou. Epidemie koronaviru nám ukázala, že doba zaplať pánbůh
pokročila…
Poslední ze zde zmíněných knížek je určena dětem školou povinným, ale zajisté ušetří
čas a možná i nervy mnoha rodičům, případně učitelům. Vyjmenované příběhy české autorky Moniky Kudelové zavedou dětské čtenáře a třeba i jejich nejbližší do kouzelného
světa skřítků a dalších lesních bytostí. Seznámí je se skřítkem Hvízdálkem, který přímo miluje dobrůtky z javoru babyka, s myškou, napraveným pyšným netopýrem, sýčkem Oskarem, vydrou, potkají např. i jazykozpytce z Ruzyně. V textu jsou zvýrazněna vyjmenovaná
slova, na jejichž zapamatování je publikace zaměřena. Děti zde vidí slova v kontextu a lépe
tak pochopí jejich význam. K bezchybnému psaní už jim po přečtení této knížky bude
chybět snad jen krůček.
Ať vás, milí čtenáři, vaše krůčky a kroky v tomto měsíci zavedou do knihovny či kamkoliv jinam, užijte si poklidný podzim.
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Šárka Dohnalová

TÁBOR TURISTICKÉHO ODDÍLU BOBROSVIŠTI
TJ Sokol Velká Bíteš

V termínu od 15. 8.–21. 8. 2021 jsme po roční pauze pořádali letní tábor Bobrosvišťů
z Velké Bíteše. Přes všechna úskalí dnešní nejisté doby se nám podařilo zorganizovat
tábor zcela odlišný od našich tradičních letních táborů, avšak neméně zábavný a obohacující. V prvé řadě byl náš tábor zkrácen z běžných 14 dní na týden a nebyli jsme
tentokrát ubytováni ve stanech s podsadami jako obvykle, ale ve zděné budově v Havlíčkově Borové. K této alternativě jsme se rozhodli z důvodu nečekaného odřeknutí
již nasmlouvaného jiného tábořiště. Poměrně narychlo jsme tak upravili celou koncepci letošního tábora.
Tábor tedy proběhl v nám již
známé Havlíčkově Borové, kde jsme
již pořádali víkendové akce a Bobrosviští soustředění v předchozích
letech. Náš tábor začal na vlakovém
nádraží ve Vlkově, kde se táborníci
rozloučili s rodiči, předali zavazadla
do doprovodného vozidla, nasedli
na vlak a vydali se vstříc novým zážitkům s partou dobrých kamarádů
a vedoucích. Vystoupili v Přibyslavi, tam navštívili Hasičské muzeum. Poté se vydali na cca 10km
pochod do Havlíčkovy Borové. Tam
navštívili Muzeum Karla Havlíčka
Borovského. Ubytování ve zděné
Účastníci tábora. | Foto: Archiv organizátorů
budově našim táborníkům zajistilo
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komfortní bydlení i přes mírné ochlazení, které nastalo. Stravu zajišťovali přítomní
vedoucí. V průběhu tábora podnikali výpravy do okolí, například navštívili malebná
Ranská jezírka. Dále si mladí táborníci vyzkoušeli vaření v přírodě v kotlíku nebo
plavbu na voru na místním rybníku, který ochotně zapůjčili místní známí. V průběhu
tábora byli účastníci vzděláváni v tábornických dovednostech, jako je uzlování, znalost ohňů, orientace v mapě s buzolou apod. Na konci tábora pak museli své znalosti
předvést v „Táborové zkoušce zdatnosti“. Letošní tábor se také vymykal tradičnímu
pojetí tím, že nebyl orientován na nějaké konkrétní téma. Děti tak hrály různé hry,
v případě špatného počasí deskové nebo společenské, v případě počasí pěkného si
opekly buřty, zazpívaly si u kytary nebo si zahrály fotbal. Cesta zpět proběhla opět
hromadnou výpravou tentokrát do Ždírce nad Doubravou, kde táborníci opět nastoupili
na vlak a s jedním přestupem se dostali opět do Vlkova, kde už na ně čekali nedočkaví
rodiče. Za všechny vedoucí, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a chodu tábora, mohu
říci, že jsme rádi, že tábor přežili všichni ve zdraví a v pohodě s neobyčejnou partou
lidí! Všem táborníkům tak děkujeme za jejich účast a věříme, že si tábor užili tak jako
my, a odvezli si jen příjemné zážitky! A doufáme, že se v příštím roce opět sejdeme
snad už v tradičním pojetí tábora ve stanech tak, jak jsme zvyklí! Táboru zdar!
Markéta Ulmanová

VÝSTAVA VYSOČINY V BOHDALOVĚ BYLA ÚSPĚŠNÁ
Dne 2. a 3. října se uskutečnila výstava Vysočiny drobného zvířectva v Bohdalově.
Do malebné obce v srdci Vysočiny se po loňské covidové pauze sjelo přes 5 000 návštěvníků, kteří přijeli obdivovat na 3000 zvířat, a to hned v několika expozicích. Největší zastoupení měla expozice králíků, holubů a drůbeže, dále doplňkové expozice ovcí a koz
a exotického ptactva. Součástí výstavy byly trhy chovatelských potřeb či řemeslných výrobků. Z bítešské organizace vystavily svá zvířata Jitka Břenková, David Prokeš, Ing. Tomáš Němec, Josef Vlček a mladí chovatelé Tomáš Barák a Lukáš Břenek. V obrovské
králíkářské konkurenci se podařilo získat čestnou cenu př. Prokešovi oc. 95,5b na Belgického obra divoce zbarveného, př. Ing. Němcovi oc. 95,5b na Novozélandského červeného
a př. Josefu Vlčkovi dvě čestné ceny na kolekce Burgunských 379b a 382b, čímž jeho
druhá kolekce byla vyhodnocena jako nejlepší z celé králíkářské sekce a tím pádem si zaslouženě odvezl titul nejlepšího chovatele králíků okresu Žďár nad Sázavou pro rok 2021.
Aby toho nebylo málo, veliký úspěch slaví př. Tomáš Barák, který vystavil v sekci
holubů plemeno Slezský voláč červený bělouš oc. 95b a tím získal titul Šampion Vysočiny - mladý chovatel a titul nejlepšího chovatele holubů okresu Žďár nad Sázavou
- mladý chovatel.
Výbor ZO by rád poděkoval svým členům se svými zvířaty za vzornou reprezentaci
bítešské organizace, ale i města Velká Bíteš.
Jiří Zimmermann
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SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí?

Je tu další hádanka z okolí Velké Bíteše. Napište nám na e-mailovou adresu program@
bitessko.com nebo na tel. č. 607 007 620 správnou odpověď na otázku, kde se místo zobrazené na fotografii nachází. Uzávěrka odpovědí je 15. 11. Vylosujeme a odměníme dva
z vás se správnou odpovědí. Tu všem čtenářům prozradíme v následujícím čísle Zpravodaje města Velké Bíteše.
Otázka pro tento měsíc:
Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?
V říjnovém Zpravodaji byla zveřejněna soutěžní
otázka, kde se nachází místo zobrazené na fotografii. Správná odpověď: Náhrobek je umístěný
ve vstupním prostoru kostela pod věží.
Členové redakce Zpravodaje dne 15. října vylosovali ze správných odpovědí dva výherce. Těmi
se stali Lenka Žaloudková a Gabriela Kučerová.
Výhercům, kterým byla předána malá pozornost,
gratulujeme.

Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?
Foto: Archiv Klubu kultury

Redakce

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 44:
Tento dům tvořil až do druhé poloviny
20. století spolu s protějším mlýnem jakousi
předsunutou pomyslnou bránu do města
ve směru od Osové Bítýšky. Byl to „Horní
konec“ Velké Bíteše.
V roce 1594 držel dům Jiřík Fučík.
Roku 1599 po něm zůstalý „grunt Filovský ležící proti mlejnu na konci“ se sádkou
na ryby a rolí pořízenou od Břoumka prodal
vrchnostenský úředník při zasedání soudu
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Dům čp. 44 naproti Hornímu mlýnu v Lánicích
na hasičském plánu z konce 19. století.
Zdroj: Městské muzeum ve Velké Bíteši
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za cenu 30 zlatých bez závdavku a s ročními splátkami ve výši dvou zlatých Šimkovi
Mlynáři. Od něj zakoupil dům roku 1602 v ceně 40 zlatých Řehoř Kohout, který zavdal
5,5 zlatých. Od Kohouta roku 1606 zakoupil dům dále Jakub Řezáč. Cena byla táž,
závdavek činil tři zlaté a vejrunky zůstaly na dvou zlatých.
Za třicetileté války ještě před švédským vpádem, roku 1641, zakoupil dům „pozůstalý
po nebožtíkovi Jakubovi z horního konce, ležící v Lánicích blíž mlejna Horního“ i s ozimním osetím na polích v ceně 50 moravských zlatých Jan Řezník Chrudimský. Jako závdavek položil čtyři zlaté a splátky v roční výši stále dvou zlatých měly být vypláceny
ke kostelnímu záduší. Již roku 1644 zakoupil dům po Řezníkovi v téže ceně bez závdavku
Matěj Pivoda z Mohelna.
Roku 1662 zakoupil po Pivodovi zůstalý dům Pavel Doláček. Cena byla nižší, 40 moravských zlatých bez závdavku „poněvadž již všechen zpustlý a rozbořený jest“ a vejrunky
měl Doláček platit ke zdejšímu záduší jen po jednom zlatém. K tomu „polhota, aby všech
daní prázen byl, jemu se činí za dvě léta“, čímž byl podpořen ve výstavbě domu. Roku
1671 zakoupil dům již po Doláčkovi nádeník Václav Prokeš, přičemž cena byla ještě
snížena na 25 moravských zlatých a bez závdavku „poněvadž na místo spálený jest“. Vejrunky k záduší měl Prokeš platit po jednom zlatém až po uplynutí tří let, aby mezitím dům
vystavěl. Navzdory tomu byl ale v lánském rejstříku roku 1674 na této usedlosti zmíněn
domkař bez pozemků a řemesla Pavel Doláček, což může naznačovat dosud nehotovou
výstavbu. Václav Prokeš pak roku 1684 „jsouce velmi hrubě již věkem sešlý a nemajíce
hospodyně“ postoupil dům „v Lánicích na rohu blíž mlejna Horního“ svému švagru Jiříku Šumpelovi. Ten měl vyplatit zdejšímu záduší po vejruncích jednom zlatém ještě stále
celkových 25 zlatých a Prokešovi za jeho náklad na vystavění domu 15 zlatých, dohromady 40 moravských zlatých.
Následně roku 1693 zakoupil dům po Šumpelovi, který „již všechen zpustlý jest“,
v ceně 40 moravských zlatých bez závdavku Jan Nekuda. Tehdy vyplynulo, že Šumpela
rovněž nic nevyplatil; ještě stále náleželo 25 zlatých k záduší a 15 zlatých dědicům Václava
Prokeše. Nekuda však následujícího roku zemřel ve věku asi 28 let. Pozůstalý dům roku
1697 zakoupil Jakub Rouš za stejných podmínek, za jakých proběhl předchozí převod,
jen „na jeden rok polhoty se jemu udělují […] poněvadž [grunt] pak velmi zpustlý jest“.
Od Rouše zakoupil dům roku 1718 Jan Nedbal za totožných podmínek, přitom prodávající „jemu radlici, plech, vorný kolečka zanechává“. Jan Nedbal zemřel v roce 1742
ve věku asi 45 let, načež tu hospodařila vdova Magdalena. Podle tereziánského katastru
z roku 1749 držela tři pozemky, a to 3 měřice role na Nivce, 6 achtelů horší role nebo pastviny na Demáčkách a měřici zahrady u domu. V roce 1753, kdy vdova zemřela ve věku
asi 52 let, zdědil dům zeť rolník Lukáš Doležal. Později roku 1785 zdědil „domek ležící v Lánicích vedle bitešský cesty z jedný a Josefa Bartošky zahrady [příslušné k čp.
19 na náměstí], i s přikoupenýma rolmi ležící nad Rehradsků louků pod 4 míry a pod
2 míry u Krevlic“ Lukášův stejnojmenný syn a též rolník Lukáš Doležal. Tehdy na domě
vázlo 73 rýnských zlatých 21 krejcarů dluhů, z této částky nejvíce náleželo obci 43 zlatých
40 krejcarů (37 mor. zl. 30 kr.), kostelnímu záduší 23 zlatých 20 krejcarů (20 mor. zl.)
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a za pohřeb z konce předešlého roku byly dlužné 3 zlaté. Nastupující hospodář tak byl
povinen vyplatit zděděné dluhy a zajistit své matce Marianě výměnek. Zato svým čtyřem
sestrám nebyl ničím povinován, neboť byly již odbaveny.
Dům se dvěma jitry rolí Doležal prodal roku 1804 za 1500 zlatých Františku Dufkovi.
Od něj zakoupil dům roku 1817 za 3800 zlatých Pavel Čechr z městečka Doubravníku.
Následně roku 1824 zakoupil od Čechra dům s jen poloviční výměrou rolí za 1290 zlatých
bývalý panský zahradník v Schönwaldu u Jinošova Jakub Mládek.
Od rolníka Mládka zakoupil dům roku 1835 za 1240 zlatých Jan Holík z Jestřabí. Později roku 1872 se stali vlastníky domu v ceně 2000 zlatých Karel a Marie (rozená Burianová) Holíkovi. V roce 1876 proběhl exekuční prodej, načež celý dům vlastnila asi táž
Marie Holíková. Ta jej roku 1878 postoupila Antonínu Porupkovi a ještě téhož roku jej
koupila zpět. Podařilo se jí tedy zachránit vlastnictví domu a v roce 1896 se znovu provdala, přičemž se jí příjmení změnilo na Valová. V září 1905 koupil dům rolník Josef Vala.
V 70. letech 20. století byl dům zbourán a pod stejným číslem popisným vystavěn nový
ve větším odstupu od silnice.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 6, 30, 78, 177,
kn. č. 11788, fol. 197–198, 279, kn. č. 11789, fol. 61, 122, kn. č. 11794, fol. 16, 23, kn. č. 11893, fol.
113–117. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká
Bíteš Lánice, č. kn. vl. 22.

Jan Zduba

HISTORICKÉ TRATĚ VELKÉ BÍTEŠE

Seriál o historickém katastrálním území Velké Bíteše, jehož hlavními prameny jsou
josefinský katastr z let 1785–1789 a městské pozemkové knihy. Nyní PŘEDMĚSTÍ
RŮŽOVÁ ULICE A JANOVICE.
Východní předměstí Růžová ulice zahrnovalo prostor mezi městskými hradbami a potokem. Již počátkem 15. století se tu nacházelo okolo čtyř desítek domů, podobně jako
v následujících stoletích. Až do 80. let 18. století, kdy byla vystavěna nová císařská silnice,
vedla tudy významnější cesta pouze kolem hradeb od Brněnské brány z náměstí k dole se
nacházejícímu mostu, odkud vedly cesty nejen do Košíkova či Náměště, ale též přes Psí
Horu do Brna. Pěší si mohli do té doby ve směru na Brno zkrátit cestu přes dnešní Kozí
ulici, kde mezi domy čp. 157 (dnes „rybářský sklípek“) a 158 vedly lávky přes podmáčenou
louku a potok do dnešní ulice Strmá. Dům čp. 148 při vyústění dnešní Kozí ulice do dnešní
Růžové ulice býval považován za nárožní. Název předměstí byl počátkem 15. století „Psí
ulice“, kterému od roku 1600 začalo konkurovat poetičtější pojmenování „Růžová ulice“.
Oba nejspíše hanlivé názvy byly používány souběžně přinejmenším do roku 1764. První
název mohl odkazovat na bídný charakter předměstí, snad z důvodu blátivosti, druhý asi
na nevábnou vůni z mělkého a částečně zarostlého rybníka Hadr. Část dnešní Kozí ulice
ústící k náměšťskému mostu se přechodně nazývala „Panenská ulice k mostu“ (čp. 163,
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v letech 1723 i 1765) nebo „Na šraňku“ či „Šraňkovská ulice“ (čp. 160–162 v letech 1806–1825)
dle závory v souvislosti s výběrem mýta. Názvy
„Kozí ulice“ a ulice „Pod Hradbami“ jsou záležitostí až 20. století.
Janovice bývaly původně samostatnou vsí,
než je město v roce 1508 koupilo. Zápis v zemských deskách uvádí převod pustého dvora se
vsí i s lidmi „tu u Byteše na Malé Straně“. Bítešská městská obec se tím stala vrchností několika janovickým rodinám. Území vsi bylo při
městě vymezeno na jedné straně náměšťskou
silnicí a na druhé straně potokem Bítýška. Původní zástavba vznikla při brodu podobně jako
Bíteš a vedly jí dálkové cesty do Brna, Košíkova a okrajem do Náměště. Domů při koupi
vsi tu mohlo být nanejvýš šest, uspořádaných
do tvaru „L“ (nejspíše janovická čp. 6–8, 10,
11, 25), asi v 16. století přibyly tři levné domy
za lávkami při dnešní Strmé ulici (janovická čp.
34, 35, 39). Orientačním bodem tu byla zejména
„Psí Hora“, což bylo stoupání ve směru na Brno
vlevo od košíkovské cesty. Samotný název „Psí
Hora“ nejspíše odkazuje na to, že toto stoupání
Části intravilánu předměstí Růžová ulice a Janovice
bylo namáhavé. V intravilánu se nacházel (a dodle josefinského katastru. Do mapy stabilního
katastru z roku 1825 zakreslil autor.
sud nachází) rovněž „kopeček“, ke kterému se
váže umístění domu (janovické čp. 16) „u staré cesty na kopečku“ (1764). Mezi někdejší
brněnskou silnicí na Psí hoře a dnešní ulicí Za Potokem a Strmá se nahoře nacházela
obecní obora, sloužící jako role, doložená na přelomu 18. a 19. století. Intenzivní výstavba tu probíhala, pokud pomineme 20. století, zejména ve druhé polovině 18. století.
K roku 1800 se tu nacházelo již na pět desítek domů.
Podle josefinského katastru z druhé poloviny 80. let 18. století první tři tratě „předměstí
Růžová ulice a Janovice“ zahrnovaly intravilán města. Již tehdy tvořily hranici mezi katastrálními územími Lánice a Růžová ulice na severu tišnovská a na jihu náměšťská cesta.
1) Domovní zahrady. Tato část zahrnovala 34 položek, z nichž číslovaných pozemků bylo
33. Nacházelo se zde 26 měšťanských domů (čp. 136–161, 194 u kostela; čp. 162–164 bez
uvedení charakteristiky) a brněnská cesta (uvedena mezi domy čp. 137 a 161). Zahrad bylo
u těchto domů kuchyňských 8 (čp. 128, 146–152, 156), ovocné 2 (čp. 153 a 155) a travních
20 (čp. 135–137, 138–145, 157–164, 194), z nichž dvě doplňovaly role (čp. 135 a 137). Dvě
obecní nájemní louky byly trvale pronajaté držitelům domů čp. 157 a 158 (každá 61 x 5 sáhů,
tj. 115,7 x 9,5 m), asi právě zde se nacházely obecní lávky vedoucí k dnešní Strmé ulici.
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VOLNOČASOVÉ ODPOČINKOVÉ I AKTIVNÍ PLOCHY
A VÍCEÚČELOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
V LOKALITĚ BABINEC
Vážení občané,
chtěli bychom vás seznámit se záměrem města Velká Bíteš, kterým je vybudování volnočasové odpočinkové i aktivní plochy a víceúčelového dopravního hřiště
v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši. Rada města Velká Bíteš vybrala na zpracování architektonicko-urbanistické studie využití území v lokalitě Babinec
ve Velké Bíteši projektanta Ing. arch. Milana Nytry, se sídlem Pekařská 64,
602 00 Brno. Naším cílem je vytvořit pod zástavbou rodinných domů na Babinci
parkovou úpravu území pro odpočinek, relaxaci a drobnou hrací činnost dětí
a pod ZŠ Sadová vybudovat dopravní hřiště doplněné drobnými herními prvky,
které bude sloužit především k dopravní výchově.

Lokalita Babinec

Dětské dopravní hřiště

Město Velká Bíteš převzalo od projektanta zpracovanou studii ve dvou variantách. Varianta č. 1
využívá pro umístění navrhované zeleně a drobné hrací prvky prostor na pozemcích ve výhradním
vlastnictví města. Ve variantě č. 2 bylo uvažováno s využitím pozemků, kde jsou další spoluvlastníci. Chtěli bychom vás tímto seznámit s variantou č. 1, pro kterou se město rozhodlo a ukázat
vám, jakou podobu bychom mohli tomuto v současné době nevyužitému místu vtisknout. Realizací projektu dojde k propojení bytové zástavby s lesoparkem Letná formou přírodní hravé stezky
s možnými zastaveními u jednotlivých hracích ploch s interaktivními prvky.

Varianta č. 1:

Studie navrhuje modelaci terénu, vytvoření
kopců, návrh clonícího valu mezi pozemky RD
a údolí s hracími prvky a místem pro relaxaci
a odpočinek.
V severozápadní části bude doplněno stromořadí navazující na stávající výsadbu,
které bude odcloňovat RD nově navrženým
kopcem s vyhlídkou a vedle bude umístěn
„pumptrack“ s přírodním povrchem, sloužícím
pro nácvik jízdy na kole a koloběžkách. Kopec
s vyhlídkou se svažuje směrem k větší pobytové multifunkční louce – místu pro cvičení,
míčové hry, v létě k válení sudů a odpočívání na trávě a v zimě k sáňkování a stavění sněhuláků.
Na louku navazuje druhá terénní vlna, jejíž vrchol bude upraven posezením.
Další „údolíčko“ je doplněno hlavním dětským
hřištěm s prolézačkami a houpačkami, propojeným přes další kopec s šikmou lezeckou stěnou a skluzavkou se sousedním „údolím“. Tato
plocha je navržena pro klidnější využití s labyrintem tvořeným dřevěnými kůly od nejnižších cca 300 mm až po prostřední, cca 180 mm
vysoké. Labyrint je navržen na principu
2 spirál, kdy se první spirálou dostanou děti
doprostřed kruhu a druhou vyjdou na opačné
straně. Nestejná výška kůlů umožní vytvoření
„zkratek“ a propojení obou tras.
Následuje „údolí“ s kruhovým objektem z dřevěných kůlů, mezi kterými jsou na zemi nasypány různé povrchy tvořící smyslový chodníček tak, aby děti mohly zakoušet pocit pohybu
na různých materiálech, případně i bosou
nohou. Dále následuje volná plocha, která zůstane nedotčena.
Poslední louka využívá motiv vodního mlýnku a vody, v nejvyšším bodě bude vybudována pumpa, pumpující vodu do mělké nádrže,
odkud bude systémem koryt, vodních mlýnků
a stavidel naváděna dál a pod lávkou přepadem pouštěna zpět do říčního koryta.
V jihozápadní časti území je navržena nová lávka směrem k rybníku Hadr a území v této časti je určeno spíše pro odrostlou mládež a dospělé. Je zde navrženo ohniště a v nejzazší časti je umístěno
workoutové hřiště pro dospělé, které může byt doplněno cvičícími prvky pro seniory.
Směrem k rodinným domům je území ohraničeno ochranným pásmem kanalizace v šířce 4,5 m,
které je tvořeno štěrkovým trávníkem pro pojezd pouze vozidel správce kanalizace tak,
aby byl vytvořen koridor pro obsluhu a revizi kanalizace.

V těsné návaznosti na školní hřiště u ZŠ Sadová je navrženo dětské dopravní hřiště, s povrchem
z probarveného asfaltu a předepsanými dopravními značkami a prvky pro nácvik pohybu dětí
na komunikacích a ve veřejném prostoru.
Předpokládá se jízda na kole, koloběžce a dětských odrážedlech. Volné plochy budou doplněny
herními prvky především pro nácvik stability a rovnováhy – např. dětské pružinové houpačky,
stoupací plocha na pružině, lávky a podobně. V severní části bude vybudován dřevěný altán pro
posezení ve stínu. Hřiště bude doplněno pítkem.

Záměrem tohoto projektu je vytvoření kultivovaného a bezpečného prostoru pro hry,
vzdělávání a sport dětí i mezigenerační setkávání.
Kompletní materiál je uveřejněn na webových stránkách www.vbites.cz v sekci významné stavby.

2) Za Kostelní bránou. Východní strana dnešní ulice Tišnovská, na někdejším předměstí
Za kostelem vzniklém asi na přelomu 15. a 16. století, zahrnovala 11 položek, které ukončovala cesta vedoucí k mlýnu. Nacházelo se tu 5 domků s ornými zahradami (čp. 111–115),
mlýn o dvou složeních i s pilou (janovické čp. 53 - Přední mlýn), dvě ovocné zahrady (náležející k čp. 83 a 85 na náměstí) a další zahrada patřící k obecnímu dvoru (čp. 117) i dvě
role (náležející k čp. 13 na náměstí a Přednímu mlýnu).
3) Městských poddaných v Janovicích. Tato část, jejíž vrchností byla sama velkobítešská obec, zahrnovala 41 položek se 40 číslovanými pozemky. Nacházelo se tu 13 chalup
(janovické čp. 5–9, 11–13, 25, 34–35, 38–39), 7 domků patrně zakoupených (janovické
čp. 10, 15, 28, 30, 32, 36, 40), 10 domků úrokujících v trvalém nájmu (janovické čp. 14,
16, 17, 27, 29, 33, 41, 42, 44+45, 50) a obecní pastouška považovaná za domek (janovické
čp. 26). K chalupám patrně náleželo vícero pozemků a jejich existence zpravidla měla
delší historii. Domky s méně či žádnými pozemky, které byly označené jako činžovní,
byly pronajímané v podružském systému. K takovým se vázala rozsahem patrně menší
podružská robota, na rozdíl od roboty chalupnické. Náměšťská cesta oddělovala předměstí
Janovice a Lánice a procházela tudy cesta k brněnské silnici. Nacházelo se zde 8 rolí, které
přináležely k šesti chalupám (čp. 5–7, 11–12, 39) a jednomu domku (čp. 16), dvě pastviny
náležely k chalupám (čp. 34 a 35). Zahrad a zahrádek bylo celkem 38, z nichž kuchyňských
bylo 9 (chalupy čp. 5, 7, 11, 13; domky čp. 10, 14, 15–17), ovocných 3 (chalupa čp. 38;
domky čp. 36 a 40) a další dvě v trvalém nájmu (domky čp. 41 a 42), travních 7 (chalupy
čp. 6–9, 12, 25, 39) a malých zahrádek pod oknem 4 (domky čp. 23, 24, 44+45, 50). Obecních zahrad či zahrádek bylo 8, které užívali v trvalém nájmu jak Janovičtí (čp. 30, 32, 33,
35), tak držitelé domů na předměstí Růžová ulice (čp. 149, 151, 157 a 161), další 4 obecní
kuchyňské zahrady či zahrádky se nacházely rovněž v trvalém nájmu (domky janovické
čp. 14, 27–29), travní zahrádka se nacházela u obecní pastoušky.
Jan Zduba

BÍTEŠSKÉ STŘÍPKY
ACH TO PARKOVÁNÍ…
Do nové rubriky nám bohužel náměty a podměty na věci, které pozitivně či negativně
dopadají na život obyvatel regionu Velkobítešska od čtenářů Zpravodaje nepřišly, a tak
alespoň dnes námět, který určitě zajímá nejenom obyvatele Velké Bíteše, ale zcela určitě
i turisty a návštěvníky, kteří se zastavují na prohlídku města, či za nákupy nebo se chtějí
v Bíteši jen občerstvit. Tím problémem je zcela určitě parkování. Každý z nás vnímá,
že na Masarykově náměstí v určitých časových intervalech musí mít někdy řidič hodně
pevné nervy, aby umístil svůj vůz do vyznačených prostor pro odstavení vozidla. Přestože
je parkování na Masarykově náměstí dvě hodiny bezplatné s podmínkou umístění parkova-
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Odstavné parkoviště. | Foto: Josef Jelínek

cího kotouče s vyznačením doby příjezdu vozidla, městská policie neustále při kontrolách
parkovacích kotoučů zjišťuje poměrně vysoké procento hříšníků, kteří si papírové kotouče
s vyznačením doby zahájení stání za sklo svého vozidla neumístí. Ti, kteří tam stojí pouze
na nákup, jsou ve většině případů řešeni na místě domluvou, ale ti, kteří zde odstaví vozidlo po delší dobu, jsou již za své jednání pokutováni. Hlavní problém najít místo je převážně v poledne a odpoledních hodinách, kdy končí pracovní směna mnoha zdejším podnikům, a v současné době řešit tyto potíže napomáhají zřízené odstavné prostory na ulici
Pod hradbami. Zde je k dispozici přes dvacet parkovacích míst a v plánu má město v rámci
revitalizace této městské části v součinnosti se společností EON vybudovat nabíjecí stanici pro elektromobily. O 250 metrů dál je na křižovatce ulic Kpt. Jaroše a Za Loukama
odstavná parkovací plocha s celkovou kapacitou až kolem čtyřiceti osobních vozidel. Zde
by měli parkovat auta převážně občané, kteří odjíždějí za prací do okolních měst, a ti,
kteří nenajdou v určitý okamžik volný prostor na náměstí odkud je to průchodem okolo
lékárny dvě stě metrů do centra města. Dalšími možnostmi je využití parkovacích míst
v ulici Hrnčířská, Kostelní, Lánice a v neposlední řadě mají obyvatelé možnost odstavit
vozidlo na parkovišti za radnicí.
No, ale pojďme asi k nejproblematičtější aglomeraci, a tou je sídliště U Stadionu.
Postupnou úpravou prostor a jednosměrným dopravním řešením dochází k vyšším parkovacím možnostem. Ale v době, kdy většina rodin vlastní jeden, dva a někdy i tři automobily je velmi složité vytvořit podmínky takové, které by umožnily plechové miláčky
odstavit bez potíží v okolí bytových domů. Proto vedení města v současné době připravuje v rámci revitalizace této části Velké Bíteše úpravy, kdy budou vytvořeny na předem
stanovených plochách nové odstavné parkovací prostory. Bohužel vždy je něco za něco,
a tak je nutné vzniklou situaci řešit i odstraněním části zeleně a stromů. Snahou však
bude nová výsadba ve vhodných prostorách tak, aby naše město bylo stále živé a zelené.
V nedávné minulosti občané jistě zaregistrovali, že bylo vytvořeno asi dvacet nových
parkovacích míst v severní části u polikliniky, kde technické služby v rámci terénních
úprav položily asfaltový recyklát. To tamnímu parkování i s parkovištěm v ulici Tyršova
napomohlo vyřešit dlouhodobý problém a po úpravě jednosměrného provozu v části této
ulice došlo k vytvoření potřebné kapacity pro vozidla občanů navštěvující lékaře. Hned
v přilehlé části na ulici Za Uličkami obdobným způsobem vytvořili pracovníci technic-
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Nové parkovací místa v ul. Za Uličkami. | Foto: Josef Jelínek

Parkovací místa za Poliklinikou. | Foto: Josef Jelínek

kých služeb v první polovině října odstavnou plochu pro pět vozidel. Obdobně v nedávné
době vyrostla odstavná plocha pro pět aut obyvatelům bytového domu čp. 294 na ulici
Družstevní. Tyto vozidla již nebrání průjezdu řidičům frekventovanou částí ulice. Nová
parkovací místa byla zřízena technickými službami též u kotelny v západní části aglomerace U Stadionu. Kapacita této odstavné plochy je poměrně značná a parkování tam
najde kolem třiceti vozidel.
Dnes asi největší problém pociťují obyvatelé žijící v blízkosti závodu ITW Pronovia.
Spousta dojíždějících za prací do tohoto podniku využívá parkovací místa u panelových
domů občanů města, a ti pak hledají možnosti kam umístit svá vozidla. Starosta města
Ing. Milan Vlček vstoupil před časem do jednání s vedením podniku ITW a tato „prekérní situace“ je momentálně v řešení, které by mělo celý problém umístění vozidel
zaměstnanců v okolí podniku dořešit ke spokojenosti obyvatel žijících v této lokalitě.
Vedení města společně s pracovníky výstavby a investic města se intenzivně snaží řešit
tento problém, který je dnes celorepublikový a snaží se vždy najít cestu tak, aby těch
spokojených občanů bylo co nejvíce. Určitě po přečtení tohoto článku od vás dostaneme
zajímavé návrhy, podměty a možné alternativy v rámci parkování ve Velké Bíteši.
Josef Jelínek

SPORT
ZPRÁVY TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ, Z.S.
KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE
V úterý 28. září 2021 se konal krajský bodovací turnaj mladšího a staršího žactva ve stolním tenise ve sportovní hale. V kategorii staršího žactva neměl TJ Spartak V. Bíteš zastoupení a ovládli ho hráči z Ostrova nad Oslavou a Kamenice u Jihlavy. V kategorii mladších
žáků nás reprezentovali 3 hráči.
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Turnaje se zúčastnilo 21 dětí a vše proběhlo za dodržování stávajících epidemiologických opatření.

Z vyhlášení výsledků. | Foto: Archiv TJ Spartak

Umístění mladší žactvo: Dvouhry:
		
		
Čtyřhry:
		
		

1. místo:
2. místo:
3. místo:
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Filip Hejkal – Ostrov n/O.
Adam Obořil – Velká Bíteš
David Obořil – Velká Bíteš
Martinů + Muška – Kamenice
Hejkal + Slavík – Ostrov n/O.
bratři Obořilovi – Velká Bíteš
Lucie Zezulová

ODDÍL ŠACHY – MČR V ŠACHU V KATEGORII CHLAPCI A DÍVKY DO 8 LET

Z turnaje. | Foto: Archiv TJ Spartak

Mistrovství ČR se uskutečnilo 9. – 10. 10. 2021
v Nových Hradech. Za naši TJ se zúčastnil Vojtěch
Zikmund a Josefína Blažková. Jelikož se jednalo
o jejich vůbec první turnaj, tak trenéři žádné výrazné
úspěchy nečekali, a také se bohužel žádný nekonal.
Přesto bylo mistrovství důležité. Šlo hlavně o to se
zúčastnit a vyzkoušet si atmosféru oficiálního turnaje.
Oba hráči byli moc spokojení a odhodlaní příště podat
lepší výkon.
Hana Blažková za oddíl Šachy

PODZIMNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ MIXŮ – 14. ROČNÍK
Raději o měsíc dříve než kdy jindy jsme zorganizovali již tradiční turnaj mixů ve volejbale. Turnaj byl výjimečný z několika důvodů, kvůli termínu a výběru družstev. Po 2letém výpadku díky Covid-19 jsme se rozhodli omezit počet družstev na 6. Zúčastnily se
družstva Frantíkovci, Koncovka Znojmo, Sako, TNT Znojmo, Tullamore a poraŽENY
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Z turnaje. | Foto: Archiv TJ Spartak

(Velká Bíteš). Nový tým poraŽENY byl složen z dívek, které hrají (hrály) volejbal v TJ.
Křest na našem turnaji zvládly dobře a ačkoli se umístily na 6. místě, zcela jistě si zaslouží
velký obdiv a uznání za předvedenou hru.
Konečné pořadí bylo následující:
1. místo: Koncovka Znojmo
2. místo: Sako
3. místo: TNT Znojmo
4. místo: Frantíkovci
5. místo: Tullamore
6. místo: poraŽENY
Ženské družstvo získalo speciální cenu „za odvahu“. Děkujeme našim stálým sponzorům a pro tento turnaj zvláště rodině Macholových a Františkovi Drlíčkovi za krásné ceny.
Petr Světlík za TJ Spartak
GYMNASTKY Z VELKÉ BÍTEŠE NA MISTROVSTVÍ ČR
Gymnastky z oddílu Sokol Velká Bíteš, hostující v oddíle TJMG Baver Třebíč se zúčastnily 19. září v Brně na Mistrovství České republiky v Estetické skupinové gymnastice,
kde se umístily na medailových pozicích.
Titul mistryně ČR a 1. místo v kategorii 8 let a mladší získala Nikol Růžičková a Vanesa Prokešová. Lucie Florcová zvítězila v kategorii 10 až 14 let. Druhé místo v kategorii
10 až 12 let obsadila Aneta Růžičková a Veronika Jirglová.
K velkému úspěchu gymnastkám gratulujeme.
Michaela Křenková
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ZÁVOD ZÁLESÁCKÉ ZDATNOSTI TJ SOKOL
Republikového kola Závodu zálesácké zdatnosti konaného ve dnech
10. 9. – 12. 9. 2021 na sokolském atletickém stadionu v Třebíči se v letošním roce zúčastnila i hlídka z naší
jednoty TJ Sokol Velká Bíteš jako
jediná z naší župy. Konkrétně pak
Tomáš Barák, Tadeáš Bárta a Vojtěch Kalina. Doprovázeli je vedoucí
pan Luděk Tuček a pan Jiří Klíma.
Navštívit je a podpořit přijel i starosta naší jednoty pan Ing. Luděk
Zleva: Tomáš Barák, Vojtěch Kalina, Tadeáš Bárta.
Foto: Archiv TJ Sokol
Tuček. Naši závodníci byli ubytováni
ve vlastních stanech ve stanovém městečku na třebíčském stadionu, stravu měli zajištěnou z části pořadateli, z části jejich doprovodnými vedoucími. Závod zahájili po registraci v pátek 10. 9., a to v 21.00 hod. disciplínou, která vyžadovala takto pozdní
hodinu. Jednalo se totiž o orientaci v hvězdné obloze a znalost souhvězdí. Na další den
byla na závodníky připravena hra s orientačními body po celé Třebíči s nejrůznějšími
úkoly, jako například střelba ze vzduchovky, morseovka, šifrování, uzlování, řezání
špalíku na určitou míru a jeho následné rozštípnutí, orientace s buzolou, ovládání kánoe (v této disciplíně se naše hlídka neopomněla svlažit), poznávání rostlin, zvířat,
hradů ČR, slaňování skály apod. Novinkou v tomto závodě byla možnost jednotlivých
hlídek si po hromadném startu zvolit pořadí jednotlivých stanovišť. Naše hlídka se nakonec umístila na krásném 10. místě z 22 startujících hlídek. V neděli dopoledne pak
proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, zbouralo se stanové městečko a závodníci se
vrátili domů. Všem našim účastníkům moc gratulujeme k pěknému umístění a děkujeme jim za účast, odhodlání a nasazení, se kterými do závodu nastoupili!
Markéta Ulmanová za TJ Sokol Velká Bíteš

32. ROČNÍK MĚSTSKÉHO PŘEBORU
VE DVOUHRÁCH JE U KONCE
Třicáté druhé měření tenisových sil se odehrálo opět na tenisových dvorcích ve Vlkově.
Termín vzhledem k soutěžním utkáním musel být přesunut o týden dříve, a to od 20. a 21. 8.
Zřejmě to hrálo roli, že byla letošní účast menší.
Přesto bylo vidět několik velmi napínavých a pěkných zápasů. Nejprve všichni
účastníci se rozdělili do dvou skupin a zde odehráli vzájemné zápasy, ze kterých vyšli
čtyři semifinalisté. V obou skupinách se bojovalo do posledního zápasu o druhé postu-
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pové místo do semifinále. Nakonec se k vítězům skupin Michalu Markovi a Pavlu Karáskovi připojil Petr Stejskal a vlivem lepšího skóre Aleš Geisselreiter, který o jeden
gem předčil svého bratra Ivana.
V semifinále za krásného tenisového počasí, roli favoritů potvrdili oba vítězové skupin. Michal Marek porazil Petra Stejskala 6:1, 6:4 a Pavel Karásek ukončil tažení
turnajem Aleši Geisselreiterovi v poměru 6:2, 6:2. Sobotní odpolední finále nabídlo
vyrovnanou bitvu, ve které musel rozhodnout, až třetí set. Více sil v něm měl Michal Marek a stal se letošním vítězem. Dvouhra tedy svého vítěze má. Vítězný pár
ve čtyřhře byl znám 28. září.
Michal Marek

29. ROČNÍK MĚSTSKÉHO PŘEBORU MÁ SVÉ
PŘEBORNÍKY VE ČTYŘHŘE

Účastníci ve čtyřhře. | Foto: Archiv TC

Den svatého Václava 28. 9. a krásný slunečný den ve Vlkově patřil tenisovým
čtyřhrám. Celodenní zápolení měl určit vítěz 29. ročníku Městského přeboru z 22
hráčů z Velké Bíteše, Nových Sadů, Velkého Meziříčí, Tasova, Katova, Zastávky, Veverské Bítýšky, Netína, Rožné nebo ze Žďáru nad Sázavou. Jedenáct párů bylo nalosováno do 3 skupin, ze kterých bylo hodně obtížné odhadnout největšího favorita
na vítěze. Po zápolení ve skupinách, které nabídly některé pěkné, ale i překvapivé
zápasy, postoupilo do vyřazovacích bojů osm dvojic. Už ve čtvrtfinále stojí za zmínku
dva krásné a dramatické zápasy mezi dvojici Dohnal - Michlíček z Velkého Meziříčí
proti Rožnovskému páru Sys - Špacek a další utkání mezi hráči ze Zastávky Kudláček - Kellner a domácími hráči Geisselreiter Ivan - Karásek. Obě dvojice z Velkého
Meziříčí a Zastávky vedli své utkání hrané na jeden set 5:2 a chyběl jim pouze jeden
míč k postupu do semifinále. I za tohoto stavu jejich soupeři nepolevili a utkání otočili.
V semifinále však jejich cesta skončila na raketách budoucích finalistů. Bez jediné
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porážky do finále dokráčeli Michal Marek s Pavlem Nováčkem a otec a syn Bradáčovi.
Ve velmi vyrovnaném finálovém zápase v obou setech měli lepší koncovku Michal
Marek z Velké Bíteše a Pavel Nováček z Nových sadů a stali se vítězi tohoto kvalitně
obsazeného turnaje. Další nová jména budou vyryta na putovní pohár, který čítá neuvěřitelných dvacet devět vítězů, kteří turnaj dokázali vyhrát, už na třech jiných dvorcích.
První vítěze turnaj oslavoval ještě na kurtu u kulturního domu ve Velké Bíteši. Největší
slávu si vítězové užili na momentálně zarostlých kurtech u „Rybářů“ ve Velké Bíteši
a poslední vítězové slaví na hostující půdě ve Vlkově. TC města Velká Bíteš jako pořadatel turnaje tímto velice děkuje obci Vlkov, že může nadále pokračovat v organizaci
turnaje, které se účastní hráči z širokého okolí. Jen škoda, že vrácení turnaje na dvorce
do Velké Bíteše jsou v nedohlednu.
Michal Marek

DLOUHÉ ČEKÁNÍ NA PRVENSTVÍ UKONČENO

Osm nejlepších. | Foto: Archiv TC

Rok 2021 byl pro bítešské tenisty velmi úspěšný. Po dlouhých 11 letech, kdy A-týmu
patřila většinou druhá místa v okresním přeboru Žďáru nad Sázavou, se letos povedlo
vystoupat na příčku nejvyšší. Oproti minulému „covidovému“ ročníku se mezi sebou
utkalo tentokrát celkem devět družstev z celého okresu. TC Velká Bíteš do bojů o okresního přeborníka vyslala tradičně dvě družstva. V nezměněných sestavách z minulého
ročníku. A-tým tvořený čtveřicí Filip Santar, Michal Marek, Pavel Karásek, Ivan Geisselreiter a B-tým v sestavě Aleš Geisselreiter, Milan Dvořák, Luboš Bajer, Vladimír Marek a Petr Stejskal. Áčko si zkomplikovalo boj o první příčku ve třetím kole,
kdy promarnilo dva match bally v rozhodující čtyřhře a tím muselo zkousnout porážku
s Radostínem. B-tým byl dlouho v soutěži neporažen, ale špatná podzimní část soutěže
nakonec odkázal naše druhé mužstvo do středu tabulky, na konečné 5. místo. A-tým
po zaváhání s Radostínem, už žádný zápas neprohrál a jasnými vítězstvími nad ostatními soupeři budoval lepší skóre, které v závěru soutěže mohlo rozhodovat. Radostínu,
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který do posledního utkání nepoznal hořkost porážky, se stal osudným zápas s Velkým
Meziříčím. Porážka Radostínu 3:1 právě s meziříčskými tenisty znamenala v celkové
tabulce stejný počet bodů s naším A-mužstvem, ale horším skórem, které naše Áčko poslalo na konečné první místo v celém okresním přeboru. Soutěž má velmi dobrou úroveň
a pro celý klub TC a všechny hráče je tento úspěch velmi ceněný. Tenisové kurty ve Vlkově teď pokryje bílý sníh a na jaře zřejmě opět ve Vlkově se budou těšit na tenisové
údery a třeba i obhajobu prvenství v okresním přeboru.
Tabulka
U Mužstvo

1.

1. Velká Bíteš „A“

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

skóre

body

1:3

4:0

4:0

3:1

3:1

4:0

4:0

4:0

27:5

14

3:1

2:2V

4:0

4:0

1:3

3:1

4:0

23:9

14

2:2P

4:0

3:1

4:0

3:1

4:0

21:11

10

3:1

3:1

2:2P

3:1

3:1

17:15

10

3:1

2:2V 2:2V

3:1

14:18

8

3:1

2:2V 13:19

6

0:4

2:2V 11:21

6

2. Radostín n/O

3:1

3. Rožná

0:4

1:3

4. Nové Sady „A“

0:4

2:2P 2:2V

5. Velká Bíteš „B“

1:3

0:4

0:4

1:3

6. Nové Sady „B“

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

7. Velké Meziříčí „B“

0:4

3:1

0:4

3:1

2:2P

1:3

8. Bystřice N/P „B“

0:4

1:3

1:3

1:3

0:4

1:3

9. Deblín

0:4

0:4

0:4

1:3

1:3

2:2P 2:2P

3:1
4:0

3:1

11:21

4

7:25

0

1:3

Michal Marek

OSTATNÍ
CYKLOVÝLET NA TIŠNOVSKO

s hlavním cílem: Cisterciánské opatství Porta coeli v Předklášteří u Tišnova
Byla sobota 25. září 2021 - typická záříjová s poměrně chladným ránem, příjemnou
odpolední teplotou, slunečná, téměř beze srážek a vytvořila nám pěkný rámec pro náš poslední z delších výletů této sezóny. U brány borců bítešského fotbalového stadionu se nás
shromáždilo celkem 16.
Projíždíme Křižínkovem (468 m n. m.), Katovem (474 m n. m.), Kuřimskou Novou
Vsí (457 m n. m.) a Kuřimským Jestřabím (434 m n. m.). Všechny tyto vesnice jsou ze
zeměpisného hlediska součástí vyššího územního celku Křižanovské vrchoviny. Od Kuřimského Jestřabí pokračuje silnice prudkým spádem až na samý okraj Českomoravské
vysočiny do Dolních Louček (283 m n. m.), ležících v tišnovské údolní nivě řeky Svratky.
Celkový výškový rozdíl projeté trasy je cca 220 m (od nejvyššího bodu asi 500 m n. m.).

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Listopad 2021 | 43

Most Míru

Těsně před vjezdem do Dolních
Louček se náhle objevuje impozantní
oblouk mostní konstrukce a přímo
nás vybídne k fotografování. Odvážné
kontury mostu působí na pozadí blankytně modré oblohy téměř nadčasově.
Jedná se o železniční most na trati
Brno – Havlíčkův Brod stavěný v letech 1940 až 1953. V letech 1943
Most Míru u Dolních Louček. | Foto: Alois Koukola
až 1947 byla stavba přerušena a původně projektovaná třináctiklenbová konstrukce byla nahrazena jedním železobetovým
obloukem s rozpětím 110 m. Ten byl svého času největším železobetonovým obloukem
ve střední Evropě a na jeho návrhu a pevnostních výpočtech se podílel akademik Stanislav
Bechyně. Dnes most neodmyslitelně patří k novodobé siluetě Dolních Louček.
Dolní Loučky
(283 m n. m.) leží asi 5km severozápadně od Tišnova pod vrcholky výběžků Bítešské hornatiny, která je součástí Křižanovské vrchoviny. Jejich místní částí je malá obec
Střemchoví a společně mají asi 1270 obyvatel. Ve vesnici se stékají říčky Bobrůvka s Libochůvkou ve společnou Loučku, která se u Předklášteří vlévá do Svratky.
Cisterciánské opatství Porta coeli

Nachází se v v okrese Brno-venkov
a je jediným fungujícím ženským cisterciáckým klášterem u nás. Po spleti
různých cestiček kolem řeky nás sem
z nedalekých Dolních Louček dovedl
Pavel Hanák (viz čl. v min. Zpravodaji), a tím nás ušetřil ne zrovna bezpečné jízdy po rušné silnici.
Tento jihomoravský historický
Porta coeli – Brána nebes. | Foto: Alois Koukola
a umělecký skvost založila v roce 1232
královna Konstancie Uherská po smrti svého manžela, českého krále Přemysla Otakara I.,
a veškeré výsady kláštera znovu potvrdil slavný český král Přemysl Otakar II., nazývaný
„železný a zlatý“.
Stavba je pojmenovaná po unikátním portálu nesmírné umělecké hodnoty s latinským názvem – Porta coeli, v překladu „Brána nebes“ (na obrázku). Ze snímku je
patrné příjemné zákoutí klášterního komplexu, které vhodně doplňuje klášterní restaurace s nabídkou velice chutných pivních speciálů. V areálu muzea se nachází Podhorácké muzeum.
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Při návratu zpět projíždíme bývalým klášterním sadem s pozůstatky starších odrůd jabloní, fotíme se v klidném zákoutí u kapličky Panny Marie a zastavujeme v Dolních Loučkách na oběd v Restauraci Sokolovna.

Kaplička Panny Marie na katastru kláštera. | Foto: Alois Koukola

Návrat
Zatímco cesta z Velké Bíteše do Dolních Louček byla pohodlným sjezdem vyžadujícím
pozornost a spolehlivé brzdy, návrat zpět už byl mnohem náročnější, což je patrné z již zmíněného více jak dvousetmetrového výškového rozdílu. Zvolili jsme odlišnou trasu po silnici
č. 389 z Dolních Louček do Žďárce. Po počátečním prudkém stoupání byla silnice náhle
přerušena hlubokou a rozsáhlou jámou pro základy mostního pilíře. Tu pracně obcházíme
a stoupáme dále až k řikonínskému nádraží, odbočujeme ze žďárecké silnice a pracně vyšlapané výškové metry ztrácíme dlouhým sjezdem do vsi. Znovu nás čeká náročné stoupání,
tentokrát do Kutin a potom pozvolné a dlouhé až do Níhova a dále do Velké Bíteše.
Vážení čtenáři,
tento malý výlet do zajímavého a poměrně blízkého okolí s výškově modelovanou krajinou, přírodními, kulturními a technickými zajímavostmi vám můžeme vřele doporučit.
Alois Koukola

VZÁCNÝ DAR OD KRAKOVSKÉ ARCIDIECÉZE
BÍTEŠSKÉ FARNOSTI
V sobotu 16. 10. 2021 převzal v Krakově při soukromé audienci R.D. Bohumil Poláček a zástupci velkobítešských farníků dar od emeritního arcibiskupa a osobního sekretáře
papeže Jana Pavla II. J.E. Stanisława kardinála Dziwisze pro kostel Narození sv. Jana
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Křtitele, který zprostředkovali hasiči
z Polské republiky. Stojací oltářní ostensorium (relikviář) obsahuje kapku
krve sv. Jana Pavla II. Stalo se tak
přesně na den, kdy před 43 lety byl
zvolen na stolec sv. Petra. Slavnostní
ukládání relikvie proběhne při bítešské pouti v červnu 2022 za účasti brněnského biskupa.
Relikviář je schránka na relikvie
(z lat. reliquiae) neboli „ostatky“,
Převzetí daru Bohumilu Poláčkovi. | Foto: Archiv arcidiecéze
takto označujeme jednak tělesné
pozůstatky světců (tzv. primární relikvie), ale také předměty s životem svatých spojené
(tzv. sekundární/druhotné relikvie). Relikvie je něco, co uctíváme ne kvůli danému
předmětu, ale kvůli člověku, který se stal křesťanem a pak zformoval život tak, že se
těšil velké úctě. Základní postoj křesťanů vůči relikviím je ten, že uctíváním ostatků
uctíváme celou podstatu Krista. Svatí se stali svatými právě proto, že se jejich životy
spojily s životem Kristovým.

Společné foto z předání. | Foto: Archiv arcidiecéze

David Dvořáček

PETR VONDRÁK NA 2. MÍSTĚ – ŽIVNOSTNÍK ROKU 2021
KRAJE VYSOČINA
Od září do října letošního roku se uskutečnila krajská kola soutěže Firma roku 2021
a Moneta Živnostník roku 2021. Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží IBM Firma
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roku 2021 a MONETA Živnostník roku
2021 se uskuteční 7. prosince na pražském
Žofíně.
V Kraji Vysočina zvítězila „textilka“ a titul IBM Firma roku 2021 získala společnost
PLEAS a.s. a mezi živnostníky vybojoval
titul MONETA Živnostník roku 2021 Kraje
Vysočina Bronislav Sobotka, který se věnuje
výuce angličtiny.
Druhé místo – Moneta Živnostník roku
2021 Kraje Vysočina získal bítešákům dobře
známý Petr Vondrák, který má svoji firmu
Petr Vondrák. | Foto: Soukromý archiv
PEVOPLAST v Bezděkově věnující se
oboru vstřikování termoplastů. Od roku 1994 až do roku 2005 vyráběl pro daleké okolí
tak zvaný „hřbitovní program“, což byly parafinové svíčky. Bohužel dovozem dotovaných levných produktů z ciziny se musel vydat jinou cestou a začal rozvíjet výrobu
plastových produktů a komponentů. Dnes má v rodinném sídle vybudovanou „malou
fabriku“ a na moderních lisovacích strojích vyrábí jeho zaměstnanci komponenty pro
automobilový průmysl, dále pak vodovodní program, lišty na vnitřní a venkovní parapety, komponenty pro elektrotechnický průmysl a další produkty. Petr Vondrák je také
svědomitý starosta obce, který se snaží nejen organizovat různé volnočasové aktivity
pro obyvatele Bezděkova, ale např. také „zútulnit“ a opravit kulturní dům a dokončit
územní plán obce.
Petr Vondrák byl druhý jako živnostník roku 2020 Kraje Vysočina, ale první místo
získal ve stejném roce i v doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař,
která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy
osudu a přece to nevzdali a pracují dál.
Petrovi Vondrákovi za redakci Zpravodaje k druhému místu gratulujeme a třeba
v příštím roce to bude konečně i to místo první…
IBM Firma roku 2021 Kraje Vysočina:
1. PLEAS a.s. – výroba denního a nočního prádla pro muže, ženy i děti (Havlíčkův Brod)
2. MHA, s.r.o. – podpora marketingových aktivit (Humpolec)
3. Vodaservis s.r.o. – technologie na úpravu pitné vody (Žďár nad Sázavou)
MONETA Živnostník roku 2021 Kraje Vysočina:
1. Bronislav Sobotka – výuka angličtiny (Koněšín)
2. Petr Vondrák – vstřikování termoplastů (Velká Bíteš)
3. Tereza Černá – bezobalový obchod (Jihlava)
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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3x ZLATÁ PIVNÍ PEČEŤ PRO PIVO HARRACH
Z JELÍNKOVY VILY
24. 9. a 25. 9. 2021 se v Českých Budějovicích konal 31. mezinárodní pivní festival
a spolu s ním prestižní pivní soutěž Zlatá pivní pečeť, které se účastnilo také pivo Harrach z velkomeziříčského minipivovaru Jelínkova vila.
V obrovské konkurenci 1 200 vzorků piv z celého světa, které byly rozděleny
do 36 kategorií, vyhrál Harrach hned tři ceny:
• 1. místo v kategorii Pšeničné pivo (Harrach – Pšeničné pivo)
• 3. místo v kategorii Evropský ležák (Harrach – Vídeňský speciál)
• 3. místo v kategorii Silné světlé pivo z minipivovaru (Harrach – Vídeňský speciál)
Úspěch je o to větší, že tři medaile kromě Harracha
a šumavského podniku Lyer žádný další minipivovar
nezískal.
Je nám velkou ctí, že jsme uspěli. I když je pro nás stěžejní přízeň zákazníků, ocenění v pivních degustacích je
třešničkou na dortu, která vždy potěší. V případě, že se
jedná o nejprestižnější odbornou soutěž v České republice s obrovskou konkurencí stovek pivovarů, je tato radost násobná. Velké díky celému našemu týmu, zejména
sládkovi Pavlovi, shrnul úspěch jednatel Jelínkovy vily
Martin Jurek.
Mezinárodního pivního festivalu se každoročně
účastní světoznámé nadnárodní pivovarnické koncerny,
středně velké pivovary i menší řemeslné pivovary a miFoto: Archiv pivovaru
nipivovary z České republiky a zahraničí. V degustacích se objevily například vzorky ze Slovenska, Španělska, Nizozemska, Belgie, Francie,
Německa, Maďarska, Polska, Velké Británie, USA, Brazílie, Ruské federace, Běloruska,
Japonska či Thajska.
Hana Charvátová

BAREVNÝ PODZIM
Máte rádi podzim s jeho barevnou paletou? Já si užívám procházky v přírodě prozářené
sklánějícím se sluníčkem s teplými podzimními odstíny opadávajícího listí. Deštivé a blátivé dny zas tak moc nemusím, ale i ty mají své kouzlo, například když v teple domova
zachumlaná do deky s hrnkem horkého čaje čtu zajímavou knihu. Pěknou atmosféru si
můžu vykouzlit i zapálenou svíčkou. Příroda zpomaluje, někteří živočichové se ukládají
k zimnímu spánku, stěhovaví ptáci už dávno odletěli do teplejších krajů. Jen my lidé jsme
často v poklusu a snažíme se neustále něco dohánět. Co kdybychom trochu zpomalili?
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Pro psychické i fyzické zdraví je důležitý odpočinek a duševní pohoda, jak my věřící říkáme „pokoj v srdci“. Mám osvědčený způsob, jak tento pokoj získat. Řídím se radou,
kterou dal Ježíš svým učedníkům v Matoušově evangeliu:
Matouš, 11. kapitola, verše 28-29: Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste
přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem
tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším.
Přijďte si zpříjemnit listopadové dny u hrnku dobrého čaje a popovídat si o věcech,
které vás zajímají. Ráda bych vás tímto pozvala na naše pravidelná setkání, která se konají
každou druhou a čtvrtou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách
na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači). Také můžete navštívit naše webové
stránky (www.ac-vm.cz).
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný listopad Věra Pokorná

BABINEC
Babinec, prostor východně od ulic na Sadové až k potoku Bítýška je v současné
době velkým staveništěm rodinných domů. Na mapě jsem napočítal téměř stovku
zasíťovaných stavebních míst (elektro, plyn, voda, odpady, data). Někde se už bydlí,
zbývá už jen několik míst, která ještě čekají na stavebníky. Hodně Bítešáků si v minulosti postavilo domek svépomocí, včetně mne, o stavění něco víme, tak je častým cílem
našich vycházek právě Babinec, abychom se podívali, jak se to dělá dnes.
Babinec – jaký bude?
Babinec se rychle zaplňuje mladými obyvateli. Všichni stavebníci jsou přesvědčeni,
že pro bydlení vybrali to nejlepší. Je ale v zájmu města, aby sídliště bylo nejen hezké,
ale i funkční, bezpečné, vlídné nejen pro bydlení, ale i pro různé aktivity, vše ale v souladu
s územním plánem (dále jen ÚP), který pro stavby stanovuje podmínky, tak zvané regulativy. Uvedu pouze dva důležité:

Na Babinci. | Foto: Archiv autora
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-	pouze rodinné domy do 2 nadzemních podlaží, s výjimkou podkroví (za RD se také
považuje řada do 3 domů),
-	pro každý stavební pozemek je stanoveno procento zastavěnosti (nejen dům, ale i doplňkové objekty: zahradní domky, terasy, bazény, garáže atd.)
Stavebníci mají dostatečný prostor pro naplnění svých představ o příjemném bydlení.
Babinec se stane určitě zajímavou přehlídkou domů, co do velikosti, vzhledu, materiálu,
vybavenosti atd.
Babinec – jak se staví?
Všechno je jinak. Tu starou dobrou českou cihlu tam nepotkáte. Ani vůni roztaveného
asfaltu, nebo vařícího se vápna. Novodobí stavebníci a stavitelé už asi neví, co to je půlka,
kvantlík, šíbra, duťák, karba atd. Jiná architektura, materiály, pracovní postupy, stavební
technika. Domíchávače dlouhými choboty dopraví betonovou směs do každého místa na staveništi. Úplně mě dostalo motorové kolečko i s vyklápěním, ovládané ovladačem. Střešní
vazba, to je skládačka, kterou do posledního prkénka nařezala naprogramovaná pila.
Vše se důkladně zatepluje polystyrenem, tloušťka se zastavila na 20 cm. To už se
ozvali hasiči, požární bezpečnost. A těch plechových skříní u domů, tepelných čerpadel,
je vidět hodně.

Na Babinci. | Foto: Archiv autora

Babinec – souvislosti
Název Babinec, Mimobítešákům asi připadá zvláštní. Snažil jsem se dopátrat původ
tohoto názvu v dokumentech místních historiků, na starších i novějších mapách, dotazem na příslušných místech. Marně, místní pracovitý badatel historie domů mě ale sdělil,
že v minulosti se v kupních smlouvách označení Babinec už vyskytovalo. Toto slovo jsem
si odklikl také na vševědoucím internetu: „babinec“ býval vyhrazený prostor v kostelech
pro ženy. Proč by se ale Bítešačky měly shromažďovat na Babinci?
Nové ulice na Babinci už mají názvy: Na Babinci, Luční, Krátká, navazují stávající
ulice Pod Babincem a Sadová, která už sestává ze čtyř ulic, trochu orientační problém.
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Předložkové názvy ulic v našem městě jsou pověstné, napočítal jsem jich 17. Připomínám,
že u všech předložkových názvů se píší velkým písmenem jak předložka, tak slovo za ní.
Poloha Babince, blízký les, potok, rybník, louky, mlýn, to vše nabízí v budoucnosti možnosti pro volnočasové aktivity občanů. Na studiích se už pracuje.
Pro zvídavější čtenáře tři poznámky na závěr
Stavební zákon (dále jen SZ) č. 183/2006 má 101 stran textu, 23 novel, několik vyhlášek, nespočet vysvětlujících komentářů na internetu. Naši poslanci, zákonodárci, po několikaleté přípravě, 26. května t.r., těsnou většinou nový SZ odsouhlasili, s platností od
r. 2023. Naši senátoři nový stavební zákon 21. července t.r. zamítli a vrátili poslancům
k přepracování.
Nový SZ je digitalizován, založen na skutečnosti, že všechna potřebná data k územnímu
a stavebnímu řízení jsou už uložena v internetové databázi (zákony, vyhlášky, normy, katastrální mapy, územní plány obcí atd.), všechen pohyb informací bude probíhat elektronicky. Většinu stavebního vyřizování budou provádět nově ustavené Státní stavební úřady,
s Velkou Bíteší se údajně nepočítá. Vše se urychlí, územní a stavební řízení se sjednotí.
Uvádí se, že do měsíce bude stavební povolení vyřízeno, neuvěřitelné.
Nový SZ ukládá všem obcím a městům novelizovat územní plány.
Co je úkolem ÚP, stavební zákon tomu věnuje dost prostoru. Pokusím se téměř o nemožné – napsat to jednou delší větou:
„ÚP je něco jako krásný obraz obce v budoucnosti, hospodářsky se rozvíjející s vlídným
životním prostředím pro jeho obyvatele, v dokonalé harmonii s přírodou, krajinou, tradicemi, kulturou atd…“
Karel Smolík, obyvatel Babince

1111
Čtyři jedničky jsou vlastně docela pěkné číslo a člověk si pod ním může představit
cokoliv. Pro mě osobně nabírá docela jasné obrysy. 21. října to bylo celých 1111 dní,
co jsem byl poprvé zvolen zastupitelem v našem městě. Na tom si možná člověk uvědomí,
jak čas letí. Chtěl jsem původně něco málo napsat do Zpravodaje už loni v březnu, ale to se
zrovna objevil covid a všichni jste měli hlavu plnou jiných starostí. Myslím ovšem, že by
bylo dobré, aby se k občanům občas dostal i názor někoho, kdo se na svět dívá trošku jinak.
Rád vysvětluji věci na malých poznatcích a skutečnostech; to většinou pomůže pochopit
základní zákonitosti. Pro dnešek mám tedy jeden nedávný postřeh, který mě zaráží dodnes.
Stalo se mi, že v jeden pracovní čtvrtek v 15.38 bylo docela složité koupit v našem městě
čerstvé pečivo, a já si myslím, že v dnešní době by se taková příhoda měla stávat jenom
velmi ojediněle.
Nedávno se také stalo, že jeden článek zaslaný do Zpravodaje vzbudil poměrně bouřlivou reakci, a nakonec se stalo, že ve Zpravodaji bylo otištěno několik stran více či méně
košatých komentářů. Podobně jako s tím pečivem si myslím, že takové záležitosti už
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do dnešní doby nepatří. A hlavně doufám, že můj dnešní článek žádné reakce nevyvolá,
protože zastávám názor, že každý čtenář Zpravodaje si udělá obrázek o pisateli a obsahu
jeho článku především sám.
1111 dní je taky skoro 100 miliónů vteřin, tak příště napíšu určitě dřív. Třeba to bude
něco uklidňujícího o tom (ne)slavném covidu anebo připravím pro pamětníky další vzpomínku na Ackera Bilka. Mějte se dobře!
Libor Kotačka

NÁVŠTĚVA ZE ZÁMOŘÍ HLEDALA RODINNÉ KOŘENY
Vztah k rodnému kraji, navzdory odstěhování se, přetrvává nejen u rodáků, ale mnohdy
též u jejich potomků. Toho důkazem jsou s Velkou Bíteší spjaté rodiny Haugwitzů a Stallerů, kterým nezbylo, než opustit zdejší kraj po druhé světové válce v důsledku sovětizace.
Před první světovou válkou byly důvody opouštění rodného místa spíše hospodářské povahy, neboť nepoměr mezi vyšším přírůstkem obyvatel a nedostatkem nových příležitostí
k obživě vedl k dočasnému nebo trvalému stěhování se obvykle do blízkého Brna či Vídně,
anebo do vzdálených Spojených států amerických. V roce 1911 tak z Velké Bíteše odjela
rodina Jandova do americké Oklahomy, načež potomci navštívili naše město v roce 1999.
Podobně rodina Velebova, která se sice z Velké Bíteše odstěhovala do blízkého okolí již
roku 1875, do USA odjela v roce 1905. Potomek této rodiny paní Anna Redd letos poprvé
navštívila naše město. Při té příležitosti jsme ji požádali o článek do Zpravodaje, abychom
měli zprostředkovaný pohled ze zámoří na hledání rodinných kořenů ve středu Evropy.
Paní Anna Redd k naší radosti ochotně vyhověla. Překlad z angličtiny, zajištěný redakcí,
připojujeme níže.
Literatura: Rodina Haugwitzova – Jaromír KOTÍK, Osovský hrabě Haugwitz, Zpravodaj města
Velké Bíteše (ZMVB), říjen 1991, s. 7–10. TÝŽ, Letopisy rodu Haugwitzů, Velká Bíteš 1997. Barbora ČERMÁKOVÁ – David WEBER (eds.), Československu věrni zůstali: Životopisné rozhovory
s německými antifašisty, Praha 2008, s. 179–199 (rozhovor s Johannou El-Kalak-Haugwitzovou natočila Jana Starek). Johanna HAUGWITZ-EL KALAK (ed.), Panství Náměšť v proměnách času:
Obraz v zrcadle evropských dějin, Telč 2013. Rodina Stallerova – Petr KOPEČNÝ, Rodák Karel
Staller, ZMVB, leden 1991, s. 4–7. Silva SMUTNÁ, Ing. Karel Staller (čestný občan), ZMVB,
červen 1999, s. 7–12; červenec-srpen 1999, s. 1–5, 20–21. Martin KRČÁL, Karel Staller: Život
s dvojí tváří, Praha 2012. Rodina Jandova – Silva SMUTNÁ, Žili v americké Praze: Návštěva seniorů ze zámoří, ZMVB, říjen 1999, s. 34. Karel KYSILKA, To bylo před sto lety: Příběh, který nikdy
neskončil, ZMVB, leden 2000, s. 25–30.

Redakce

Můj český příběh začíná u mé babičky Anny Marie Foralové, která se do Spojených
států amerických přistěhovala v červnu 1905 spolu se svou matkou Fannie či Františkou Foralovou, rozenou Velebovou, a svým bratrem Jaroslavem či Fredem Foralem.
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Do Spojených států cestovali na lodi SS Köln,
která zakotvila v Galvestonu v Texasu. Odtud
cestovali do Oklahoma City v Oklahomě, kde
na ně čekal můj pradědeček Antonín Foral.
Ten přijel do Spojených států v březnu 1905,
aby připravil věci na jejich příjezd. Mé babičce
bylo v době příjezdu do USA pouhých pět let.
Ze svého dětství si pamatuji, že mluvila česky,
ale bohužel nikoho z nás svůj rodný jazyk nenaučila. Milovala jsem její výborný guláš a poslouchala, jak hraje na klavír. Byla také velmi
talentovaná zahradnice a měla krásnou zahradu.
Mým otcem byl její syn Leon James Bruner.
Dostala jsem jméno po své babičce, jmenuji se
Anna Christine Redd rozená Bruner.
Život musel být pro nově příchozí rodinu náročný, protože v lodním záznamu stálo, že můj
pradědeček si s sebou na začátek nového života
vzal pouze 40 dolarů. Nedovedu si představit,
že bych se stěhovala do cizí země s velmi málo
Prababička Františka Foralová rozená Velebová
penězi a bez znalosti jazyka. Musel být velmi
se dle svých slov narodila ve Velké Bíteši
odvážný. Vím, že se praprarodiče neshodli
(Lánice čp. 61) v roce 1875.
Foto: Archiv autorky (ateliér Carla Pietznera v Brně)
na tom, čím by se měl můj pradědeček živit.
V Babicích u Rosic prý provozoval zámečnické řemeslo a vím, že zpočátku jako zámečník pracoval i v Oklahomě, velice však tíhl k hudbě a vždycky si přál hrát. Svůj sen si
nakonec splnil, opravdu hrál v mnoha kapelách a dokonce vlastnil obchod s houslemi.
Prababička Františka Foralová, rozená Velebová, byla vynikající obchodnice. Domnívám se, že měla pocit, že musí pracovat, aby uživila rodinu. Pořídila si zmrzlinářský vůz,
ze kterého prodávala zmrzlinu. Později obchodovala s nemovitostmi a v investování byla
docela dobrá.
Pátráním po rodinné historii se zabývám už dlouho, ale o svých českých kořenech jsem
toho nikdy moc nezjistila. Znala jsem jména rodičů své prababičky a také jména rodičů
svého pradědečka, ale když jsem hledala v informacích na internetu, nikdy jsem nemohla
najít nic o rodové linii Foralů a Velebů. Nakonec jsem se rozhodla, že se vydám do České
republiky, abych se pokusila zjistit, odkud moje babička pocházela. Asi dva měsíce před
plánovanou cestou jsem zjistila, že mohu hledat online v Moravském zemském archivu
v Brně. Měla jsem však problém se čtením starých rukopisných záznamů; když už jsem
našla a rozpoznala jméno, již se mi nedařilo rozluštit další informace pod ním. V tu chvíli
jsem se rozhodla, že si musím najmout genealoga, aby mi pomohl najít rodinu a přeložit
informace, které jsem nemohla přečíst. To vedlo k tomu, že jsme s manželem našli Jana
Husa, jehož pomoc byla na této cestě neocenitelná.

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Listopad 2021 | 53

Do České republiky jsme s manželem přijeli
13. září 2021, strávili jsme týden v Praze a pak jsme
si pronajali auto, abychom mohli cestovat do vesnic po babiččiných předcích. S Janem Husem jsme
se setkali v úterý ráno a probrali jsme všechny informace, které se mu podařilo o babiččině rodině
shromáždit. Zjistil čísla domů, kde se moji různí
předkové narodili, žili, ženili či vdávali, anebo zemřeli. Následující dva dny jsme strávili cestováním
po různých vesnicích a kostelech a na řadě míst
jsme mohli mluvit s lidmi, abychom získali ještě
více informací. Jeden z mých nejlepších zážitků se
stal ve vesnici Babice u Rosic, když jsme hledali
dům, ve kterém se narodila moje třetí prababička
Mariana Foralová. Přišli jsme k domu čp. 20, podívali se na zvonek a na něm stálo: Foralovi. Po dalším pátrání se nám podařilo najít majitele domu
Manželé Reddovi na návštěvě bítešského muzea.
Foto: Silva Smutná
a ti nás následujícího dne pozvali, aby nám ukázali
fotografie, a dokonce nás vzali na hřbitov k rodinnému hrobu. Zatím jsme nenašli přesné spojení,
ale určitě jsme vzdálení bratranci a sestřenice.
Má další výborná příhoda vyplynula z toho,
že jsem kontaktovala Silvu Smutnou, která pracuje
v regionálním muzeu v Třebíči. Poslaly jsme si
několik emailů a nakonec jsme se v úterý 28. září
sešly v muzeu ve Velké Bíteši. Silva nám v muzeu
ukázala spoustu velmi zajímavých věcí z historie Velké Bíteše a pak nám nabídla, že nás vezme
na setkání s místním historikem Janem Zdubou.
Toto setkání se ukázalo být pro mě velmi užitečné
při pátrání po historii mé rodiny ve Velké Bíteši.
Jan je zkušený ve čtení starých záznamů a ví, kde
hledat správné informace. Moje dvě hlavní rodové
linie ve Velké Bíteši jsou Veleba a Vydra a zatím
Setkání se vzdálenými příbuznými.
Foto: Archiv autorky
se mi podařilo najít četné rodinné domy a mnoho
příjmení, která jsem dříve neznala. Po přečtení nejnovějších informací, které mi poslal, jsem
si poměrně jistá, že ve Velké Bíteši stále žijí moji vzdálení bratranci a sestřenice.
Zamilovala jsem si tento krásný kraj, který nazýváte svým domovem. Krajina je rozmanitá
a krásná, lidé byli tak laskaví a pohostinní a já zde cítím spojení díky svým rodinným kořenům. Přikládám několik fotografií z mé cesty a mých předků.
Anna Redd
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 97/2021 KONANÉ DNE 29. ZÁŘÍ 2021
2/97/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 96/2021 ze dne 20. 9. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 29. 9. 2021
3/97/21/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021dle rozpočtového opatření města č. 11/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 6. 10. 2021
4/97/21/RM doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 1064/9
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 254 m2, příp. jeho části v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
5/97/21/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě týkající se budoucího úplatného převodu pozemků p.č. 2575/2 trvalý travní porost o výměře 709 m2, p.č. 2576
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 612 m2, p.č. 2577 trvalý travní porost o výměře 1263 m2, p.č.
2578 trvalý travní porost o výměře 617 m2, části pozemku p.č. 2568 lesní pozemek o výměře cca 600
m2 a části pozemku p.č. 2621/1 lesní pozemek o výměře cca 400 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem za účelem výstavby
vodní nádrže s platností smlouvy 10 let ode dne jejího uzavření.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
6/97/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2021 do 31.10.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda
o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu § 71b notářského řádu
a § 274 odst. 1 písm.e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
7/97/21/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 12/91/21/RM a nahradit ho usnesením:
RM rozhoduje pronajmout IČO: 60572426 nebytový prostor číslo 105 o výměře 212,08 m2 v budově
č.p. 623, která je součástí pozemku p.č. 2993 v obci a k.ú. Velká Bíteš, a to na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2022 za nájemné ve výši 560,00 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
8/97/21/RM rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a Technickými službami
Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88, okres Žďár nad
Sázavou, PSČ 595 01 jako vypůjčitelem smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 53/2 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 20 m2 v obci a k.ú. Velká Bíteš, a to na dobu neurčitou za účelem zajištění
umístění zařízení pro veřejné testovací místo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2021
9/97/21/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádostič. j. MÚVB/6392/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 15. 10. 2021
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10/97/21/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádostič. j. MÚVB/6399/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 15. 10. 2021
11/97/21/RM bere na vědomí uzavření provozu Mateřské školy Masarykovo náměstí, t. č. Sadová,
Velká Bíteš dne 27. 9. 2021 z důvodu minimálního počtu přihlášených dětí v MŠ.
12/97/21/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančních a věcných darů Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/6397/21.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 15. 10. 2021
13/97/21/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádostič. j. MÚVB/6432/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 15. 10. 2021
14/97/21/RM a) rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 72 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m2, záměr prodeje pozemku p.č. 74/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
19 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
a
b) doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 73/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
15/97/21/RM bere na vědomí výsledky voleb do školské rady Střední odborné školy Jana Tiraye
Velká Bíteš, příspěvkové organizace a jmenuje zástupce města Velké Bíteše Ing. Milana Macholána
za člena školské rady Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 29. 9. 2021
16/97/21/RM pověřuje odbor investic a rozvoje přípravou záměru opravy a zprůjezdnění ulice Peroutkova ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 10. 2021
17/97/21/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem stavby VHS stavby a.s., Na Hranici 14, 586 01
Jihlava, IČ: 25183052 dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová
čtvrť“ kterým se navyšuje cena za dílo na 9.692.429,76 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2021
18/97/21/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 4 Dohody o provedení práce s kronikářem, a to na dobu určitou
do 30. 6. 2022 s tím, že lhůta pro odevzdání podle pokynů zaměstnavatele doplněných a opravených čistopisů
obsahů zápisů kronik města Velká Bíteš za roky 2012 – 2019 se zaměstnanci stanovuje rovněž do 30. 6. 2022.
odpovědnost: místostarostka termín: 30. 9. 2021
19/97/21/RM schvaluje s účinností od 1. 10. 2021 platový výměr:
• ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelky Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 10. 2021
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 98/2021 KONANÉ DNE 18. ŘÍJNA 2021
2/98/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 97/2021 ze dne 29. 9. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 18. 10. 2021
3/98/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 276/1 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je
součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5450/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5450/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.288.460,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem
kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
4/98/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 84/1 orná půda o výměře cca 791
m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
5/98/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku:
a) p.č. 66 orná půda o výměře 1364 m2 vznikajícího dělením pozemků p.č. 67, p.č. 66, p.č. 65 dle
geometrického plánu č. 93-127/2021vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš
za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1.091.200,- Kč,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- s kaucí 50.000,- Kč uhrazenou před podáním 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 k dokončení výstavby rodinného domu na tomto
pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 200,- Kč/m2 předmětného pozemku.
Ve prospěch prodávajícího bude bezúplatně zřízeno věcné předkupní právo za kupní cenu, za kterou
bude pozemek převeden do vlastnictví kupujícího, pro případ, že by se kupující, popř. jeho právní
nástupce, do 7 let od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnické právo k pozemku na další osobu.
b) p.č. 64 orná půda o výměře 1318 m2 vznikajícího dělením pozemků p.č. 65, p.č. 64, p.č. 63, p.č.
62 dle geometrického plánu č. 93-127/2021vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš
za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1.054.400,- Kč,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- s kaucí 50.000,- Kč uhrazenou před podáním 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 k dokončení výstavby rodinného domu na tomto
pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 200,- Kč/m2 předmětného pozemku.
Ve prospěch prodávajícího bude zřízeno věcné předkupní právo za kupní cenu, za kterou bude pozemek převeden do vlastnictví kupujícího, pro případ, že by se kupující, popř. jeho právní nástupce,
do 7 let od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnické právo k pozemku na další osobu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
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6/98/21/RM bere na vědomí informace zaslané Krajem Vysočina o legislativním opatření nazývaném „Milostivé léto“, které spočívá v odpuštění příslušenství dluhů v případě exekucí, které jsou vedeny pro dluh vůči veřejnoprávní instituci, a rozhoduje předmětné informace zveřejnit na webových
stránkách města.
odpovědnost: odbor správní termín: 25. 10. 2021
7/98/21/RM bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové
organizace o uzavření provozu školní družiny ve dnech 27. 10. 2021 a 29. 10. 2021.
8/98/21/RM pověřuje odbor investic a rozvoje přípravou materiálu záměru dobudování chodníku
z Nové čtvrti po budovu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš na ulici Tišnovská včetně
přechodu pro chodce.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 11. 2021
9/98/21/RM rozhoduje souhlasit:
s uzavřením provozu Mateřské školy Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš t. č. Sadová 579, Velká Bíteš
ve dnech 27. 10. 2021 a 29. 10. 2021 z důvodu minimálního zájmu o provoz, s uzavřením provozu
Mateřské školy Lánice 300, Velká Bíteš dne 1. 11. 2021 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 27. 10. 2021
10/98/21/RM bere na vědomí cenovou nabídku dodavatele E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201 na dodávky plynu a elektřiny městu Velká Bíteš
a jím zřízeným a založeným organizacím na roky 2022 a 2023.
Rada města Velká Bíteš pověřuje odbor majetkový vyžádat od uvedeného dodavatele aktualizovanou cenovou nabídku na dodávku energií, která bude předložena na dalším jednání rady města dne 25. 10. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 10. 2021
11/98/21/RM rozhoduje informovat Krajskou správu a údržby silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci o znečištění komunikací ve Velké Bíteši v říjnu 2021 v době sečení kukuřice a žádá o nastavení
pravidel se zemědělskými podniky o čištění krajských komunikací na území města pro další roky.
odpovědnost: starosta termín: 25. 10. 2021
12/98/21/RM pověřuje odbor investic a rozvoje informováním společnosti BIKOS spol. s r.o. o znečištění komunikací ve Velké Bíteši v říjnu 2021 v době sečení kukuřice a jednáním s touto společností
o zajištění čištění komunikací.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 25. 10. 2021
13/98/21/RM rozhoduje udělit plnou moc městu Nové Město na Moravě k zastupování města Velká
Bíteš na XVIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se uskuteční ve dnech 21.–22. 10.
2021 v Hradci Králové.
odpovědnost: starosta termín: 19. 10. 2021
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.
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Masarykovo náměstí 5, 595 01, 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 A.G., s.r.o, Uherský Brod.
Uzávěrka pro prosinec 2021: 15. listopadu 2021. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Komerční sdělení / Inzerce

VZPOMÍNÁME
Dne 11. listopadu 2021 uplyne rok, co nás opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Jiří Konečný z Velké Bíteše.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Jitka
a dcery Jitka, Martina a Kristýna s rodinami.

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Palivové dřevo, i suché, tel. č. 608 065 337.
Horácké autodružstvo Velké Meziříčí hledá pro svoji provozovnu ve Velké Bíteši nového
kolegu na pozici Přijímacího technika. Požadujeme: vzdělání technického směru ideálně
v oboru Automechanik a platný řidičský průkaz sk. B. Bližší informace: Martin Habán,
předseda představenstva. Telefon: +420 608 666 318.
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