ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Červenec–Srpen 2021
Představení monografie bítešského výtvarníka
Miroslava Pospíšila ve výstavní síni Klubu kultury.

Foto: Silvie Kotačková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané
další z pravidelných zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo 14. června. Úvod patřil, jako vždy, materiálům připraveným finančním odborem městského úřadu. K plnění rozpočtu města k 31. květnu jsme se shodli na tom, že rozpočet
se plní přibližně dle plánu díky daňové výtěžnosti, která je
hlavním zdrojem financí města. Nedává to samozřejmě pokyn k usnutí na vavřínech. Musíme sledovat inflaci, abychom
byli schopni na letošní a příští rok naplánovat investiční akce
a v dohodnutém rozsahu je také realizovat. V současnosti
máme v rozpočtu určitou rezervu, to je dáno několika faktory.
Jednak zůstatkem hotovosti na začátku roku a dále přesunem větší části stavebních prací
rekonstrukce Rajhradské ulice na příští rok. Připomínám, že se nám podařilo po jednání
s odborem dopravy krajského úřadu dohodnout zahájení kompletní rekonstrukce uvedené
ulice ještě v letošním roce. Konečný rozsah prací pro letošní rok bude znám po dokončení
výběrového řízení a výběru zhotovitele akce. Uvádím to proto, že 20. června jsme obdrželi
informaci o nutnosti opakovat společné výběrové řízení, a to v souvislosti s nutností vyloučení pochybností o průběhu procesu vlastního výběrového řízení, které pro Krajský úřad,
město Velká Bíteš a SVK Žďársko zajišťuje Krajský úřad Kraje Vysočina.
Vedení města na zasedání představilo zastupitelům svůj záměr na zřízení dopravního
hřiště u základní školy a volnočasové zóny na Babinci, v lokalitě u potoka Bítýšky – od
čističky odpadních vod po hráz rybníka pana Slámy. V uvedené záležitosti došlo k politováníhodnému nedorozumění. Poté co město poprvé dalo veřejnosti na vědomí svůj záměr
na úpravu této lokality, aniž by byly zveřejněny konkrétní údaje, o co vlastně městu jde,
část majitelů stavebních parcel z ulice Luční na Babinci se obávalo, že jim navhované
úpravy negativně ovlivní charakter bydlení v jejich rodinných domech. Z toho důvodu zaslali v uvedené záležitosti dopis členům zastupitelstva města. Vedení města na toto podání
reagovalo pozváním všech výše uvedených majitelů na zasedání rady města 7. června,
kde jsme představili spolu s projektantem uvedený záměr města. Ten se týká převážně pozemků města, v případě jednoho pozemku je město jen jeho spoluvlastníkem. U něj máme
zájem na postupném odkoupení zbývajících sooukromých podílů. Rozhodně nám nejde
o to, abychom pozemky koupili a mohli si na nich dělat, co chceme. Jde nám o citlivé
dotvoření dané lokality Babince. Vesměs jde v návrhu, který řeší území kolem potoka Bítýška, o přírodní prvky, citlivě navazující na potok. Potok by se navíc měl lidem víc ukázat,
víc přiblížit, v části chceme stávající koryto upravit. Celý prostor by měl být navíc oddělen od zahrádek rodinných domků navýšením terénu s vysázenými stromy. Většina majitelů stavebních parcel na ulici Luční byla návrhem příjemně překvapena. Původní obavy,
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že tam chceme vybudovat hřiště pro bikery s různými zábradlími, plechovými rampami
a podobnými prvky, se nám podařilo uvést na pravou míru. Na zasedání zastupitelstva
14. června jsem následně navíc jasně deklaroval, že obyvatelé ulice Luční, kteří podali své
písemné podání a kteří budou bezprostředními sousedy záměrem dotčeného uzemí, budou vedením města přizváni k diskusi o konečné podobě uvedené lokality v rámci dalších
stupňů projektu.
Souhrny usnesení ze zasedání zastupitelstva města, ale i jednání rady města jsou veřejnosti dostupná na webu města www.vbites.cz.
Jsem rád, že se epidemiologická situace zlepšila natolik, že školy v našem městě mohou
alespoň poslední měsíc končícího školního roku regulérně učit. Už jsme měli ve městě první
kulturní akce a věřím, že i hody se letos opět uskuteční tradičně s májou i chasou na Masarykově náměstí, i když třeba v omezeném rozsahu. Část hodového programu bude zcela jistě
navíc přesměrována do nově upraveného prostranství u kulturního domu na Vlkovské ulici.
Nález letecké pumy z druhé světové války dne 6. června dopoledne při výkopových pracích na novostavbě rodinného domu na Návrší byl pro všechny obyvatele města výjimečnou situací. Její úspěšné zvládnutí považuji za úspěšnou zkoušku celého integrovaného
záchranného systému Kraje Vysočina, který fungoval na výbornou. Pochvalu zaslouží
zejména hasičstvo celého přilehlého reginu. Akce se zúčastily kromě bítešské jednotky
HZS a zásahové jednotky SDH například hasiči až z Dolních Louček, Zbraslavi, Křižanova, autobusy HZS z Třebíče a tak dál. Rozhodnutí o vlastní likvidaci nalezené pumy,
včetně místa likvidace na okraji katastu města byla v samém závěru akce řešena krizovým
štábem v součinnosti se zasahujícím pyrotechnikem Policie ČR, a to po vyhodnocení nebezpečnosti další manipulace s nalezenou municí. Věřím, že snad toto byla poslední reálná
připomínka pozůstatků druhé světové války na území našeho města.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám příjemné prožití letošního léta, hezkou dovolenou, kterou si užijte plnými
doušky podle svých představ.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Od 1. května do 15. srpna 2021
VELKÁ BÍTEŠ A OKOLÍ „ŽIVOT JE PŘÍRODA, PŘÍRODA JE ŽIVOT“
fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks zasílat na email program@bitessko.com,
uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt.
Vyhlášení výsledků se uskuteční v září v rámci Tradičních bítešských hodů.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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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
Sobota 17. července 2021 od 12.00 hodin
„KŘIŽÍNKOV BĚŽÍ! POBĚŽ S NÍM“
3. ročník běžeckých závodů pro širokou veřejnost
Registrace od 12.00 hodin děti, od 14.00 hodin dospělí – Hospoda – Obecní úřad Křižínkov, Více info na tel. č.: 731 425 676 nebo FB události: Křižínkov běží! Poběž s ním.
Organizuje: Ondřej Plechatý ve spolupráci s obcí Křižínkov
Úterý 20. července 2021 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, prostranství u kulturního domu, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Středa 21 . července 2021 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Beseda s myslivci a opékání špekáčků.
Na myslivecké chatě u Předního mlýna
Organizuje: Seniorklub
Od 21. července do 24. července 2021 od 21.30 hodin (po setmění)
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Seznam promítaných filmů:
21. 7. – MEKY – životopisný dokument
22. 7. – HAVEL – celovečerní film o Václavu Havlovi
23. 7. – 3BOBULE – komedie (v době promítání bude možná ochutnávka vína z rodinného
vinařství VICAN z Mikulova – místo, kde se film natáčel)
24. 7. – MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY – povídkový animovaný film
Masarykovo náměstí Velká Bíteš, občerstvení zajišťuje restaurace „Naše bítešská“.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 23. července do 25. července 2021
TRADIČNÍ POUŤOVÉ ZÁBAVY POD LIPAMI
Pátek 23. 7. od 20.00 hodin – hraje kapela Exit,
sobota 24. 7. od 20.00 hodin – hraje kapela Beat Band,
neděle 25. 7. od 15.00 hodin odpolední program, od 20.00 hodin taneční zábava s Doubravěnkou.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů v Osové Bítýšce
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Sobota 24. července 2021 v 8.00 hodin
TURNAJ V TEQBALLU
Hrát se bude ve 3 kategoriích (single, double a mix, muži i ženy) o body do světového
žebříčku a o kvalifikaci na mistrovství světa.
Sportovní hala TJ Spartak, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš, z.s.
Sobota 31. července 2021 od 9.00 do 13.00 hodin
ÁJURVÉDSKÁ MASÁŽ HLAVY – KURZ S DRAHOMÍROU ŠMÍDOVOU
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
S sebou: malý ručník, karimatku, pohodlné oblečení a dobrou náladu.
Přihlášky na tel. č. 607 007 620 nebo e-mail: program@bitessko.com, cena kurzu: 650 Kč.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Drahomírou Šmídovou
Sobota 31. července 2021 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu: Velká Bíteš – Březejc – Velké Meziříčí – Nesměřské
údolí – Tasov – Velká Bíteš
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Úterý 17. srpna 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
Středa 18 . srpna 2021 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB – hostem bude starosta města Ing. Milan Vlček
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Sobota 21. srpna 2021 od 11.00 hodin
BÍTEŠSKÝ GULÁŠFEST 2021 S ÚČASTÍ REGIONÁLNÍCH PIVOVARŮ
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
TRADIČNÍ KOŠÍKOVSKÁ POUŤ:
Pátek 20. srpna 2021 od 20.00 hodin – hraje „ACCORD“
Sobota 21. srpna 2021 od 20.00 hodin – hrají „PIKARDI“
Neděle 22. srpna 2021 od 10.00 hodin „vyhrávka“ po vesnici,
od 16.00 hodin pod májí s DH GALÁNI
Bohaté občerstvení, lunapark zajištěn, srdečně zvou pořadatelé.
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Sobota 28. srpna 2021 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu: Velká Bíteš – Zastávka – Babice – Zakřany –
Příbram – Březina – Ludvíkov – Velká Bíteš
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME
Od 6. září do 17. září 2021 po – pá od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.00 do 15.30 hodin,
v sobotu 11. září od 9.00 do 12.00 hodin a v neděli 12. září od 13.00 do 16.00 hodin.
„POETIKA TVORBY“ – výstava fotografií Jiřího Grégra
Vernisáž výstavy se uskuteční 6. září v 17.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 8. září do 15. září 2021
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Klub kultury Velká Bíteš žádá majitele hodových sklípků,
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela)
o svých sklípcích, které budou otevřeny na Tradiční bítešské hody.
Informace můžete nahlásit na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro)
tel. 566 789 311 nebo e-mail: program@bitessko.com do 15. července 2021.
Klub kultury a stárek zvou chasu
Klub kultury oznamuje všem zájemcům, že nacvičování besedy chasou bude probíhat
po dobu letních prázdnin každé úterý a pátek od 18.30 hodin v kulturním domě
ve Velké Bíteši. První nácvik se uskuteční v pátek 2. července.
Zájemci o hodový nácvik se mohou dostavit přímo do kulturního domu.

ZPRÁVY Z RADNICE
NÁLEZ LETECKÉ PUMY
V neděli 6. června 2021 dopoledne byla nalezena ve Velké Bíteši v lokalitě U Kapličky letecká puma měřící cca 70 cm. Dělníci ji našli při výkopech pro základy nového
rodinného domu. Bylo evakuováno asi 1300 obyvatel v okruhu 800 metrů od místa nálezu
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z ulic: Návrší, Hybešova, Lípová, U Kapličky, Kpt. Jaroše, Za Potokem, Karlov, Růžová, Kozí, Na Valech, Hrnčířská, Kostelní,
Náměstí Osvobození, Sadová, Masarykovo
náměstí, Peroutkova, Zmola, Strmá, Pod
Hradbami, Strojní, Na Vyhlídce a Malá strana.
Občané navštívili své příbuzné a známé nebo
využili pomoc hasičů s evakuačními autobusy, které je převážely na fotbalové hřiště.
To využilo asi 150 osob. Pro případ, že by někomu bylo špatně, byla na fotbalovém hřišti
připravená i zdravotnická záchranná služba.
Nevybuchlá munice byla převezena na
bezpečné místo za město, kde byla následně
odpálena. Občané se do svých domovů vrátili
Nález letecké pumy. | Foto: Archiv redakce
po 15.00 hodině.
Poděkování patří všem, kterých se evakuace týkala, za odpovědný přístup a ukázněnost.
Poděkování také patří všem složkám IZS Kraje Vysočina, hasičům, Policii ČR a dalším,
kteří se na akci podíleli, za bezchybně provedený zákrok.
Velká Bíteš byla postižena leteckými útoky na sklonku války. Důvodem byla skutečnost,
že město bylo významnou silniční křižovatkou a klíčovým uzlem strategického ústupu
německých vojsk před Rudou armádou směrem na západ.
Poprvé byly bomby na město svrženy 25. dubna 1945. Pravděpodobně se jednalo
o tzv. vzdušné miny, které rozbíjejí tlakem. V pátek 27. dubna kolem 17.00 hodiny proběhl další nálet na město, při němž byly svrženy opět vzdušné miny, ale také zápalné
a výbušné bomby a ostřelovalo se z palubních zbraní letadel. Svědkové napočítali dvě
vlny po dvanácti letadlech, nálet trval cca
20 minut. Další vlna bombardování probíhala
téhož dne navečer. Zápalné a tříštivé bomby
padaly do tehdejších luk okolo potoka. Zde
jich bylo nalezeno mnoho desítek nevybuchlých. V noci na sobotu 28. dubna byly
na město svrženy zápalné pumy, důsledkem
čehož vyhořely stodoly domů v Hrnčířské
ulici. V závěru dubna se zakopaly v prostoru
„U Kapličky“ dvě baterie protiletadlového
dělostřelectva, tzv. flaky, které se jistě staly
Mapa bombardování. | Foto: Archiv Městského muzea
zdrojem zájmu při leteckých náletech.
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Další svržení bomb proběhlo v úterý 8. května. Kolem 11.00 hodiny byl ohlášen letecký poplach, zasaženy jsou některé domy na dolní straně náměstí. Okolo 22.00 hodiny
ozářil prostor náměstí světelný zdroj umístěný na padáku. Na město dopadají další tříštivé
a zápalné bomby, na silnice dopadají vzdušné miny. S přestávkami tato situace trvá do
časně ranních hodin. Po 7.00 hodině ranní vstupuje do města Rudá armáda. Přesto cca po
8.00 hodině ranní následuje další bombardování města, které tentokrát zasáhlo především
východní a severovýchodní části města. Kromě okrajových částí Bíteše byla zasažena
i ul. Hrnčířská, náměstí, ul. Růžová a ul. Kozí. Tento poslední nálet byl nejtěžší a s největšími škodami na majetku a na životech našich občanů.
Redakce

SOUTĚŽ „OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 2021“
Dovolujeme si vás oslovit s prosbou o podporu
našeho bítešského turistického informačního centra
v prestižní internetové anketě „OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2021“. Partnery
soutěže jsou A.T.I.C. ČR, vydavatelství „KAM PO
ČESKU“ a „Info T.I.C.“
Hlasování probíhá od 21. června do 31. srpna 2021.
Pro naše turistické informační centrum můžete
hlasovat na:
TIC ve Velké Bíteši. | Foto: Lenka Plechatá
https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum/335/tic-velka-bites nebo na
www.bitessko.com – SOUTĚŽÍME O „OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
ROKU 2021“
Děkujeme za Vaše hlasy. Vaší podpory si nesmírně vážíme.
Informační centrum a Klub kultury

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM
CENTRU, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. 88, VELKÁ BÍTEŠ
Od 1. července do 30. srpna 2021 bude Turistické informační centrum otevřeno:
pondělí až pátek: 7.30 – 12.00 | 12.30 – 16.00 hodin
sobota 9.00 – 13.00, neděle 13.00 – 17.00 hodin
Kontakt do TIC: tel. č. 566 789 313.
Klub kultury: od 30. června do 9. července 2021 DOVOLENÁ
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OTEVÍRACÍ DOBA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN 2021
Městská knihovna upozorňuje na změnu otevírací doby pro veřejnost v období od 1. července do 31. srpna 2021.
Prázdninová otevírací doba:
Pondělí
12.00 – 16.00 hodin
Úterý
zavřeno
Středa
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Vzhledem k plánovaným stavebním úpravám je možné, že bude otevírací doba dodatečně
upravena. Sledujte prosím naše webové stránky: https://www.kn.velkabites.cz/
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.
Monika Ulmanová, Městská knihovna

OTEVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ PRÁZDNIN OD 1. ČERVENCE
DO 31. SRPNA V MĚSTSKÉM MUZEU VE VELKÉ BÍTEŠI
Úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin
Expozice: Geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska
Historie Velké Bíteše a okolí
Výstava:
LEV KRČA A STANISLAV TOBEK, TVŮRCI (NEJEN) SOKOLOVEN
Dovolená 14. – 25. července; srpnová dovolená bude upřesněna na webu muzeumbites.cz,
bitessko.com a v Informačním centru.
Mimo uvedenou otevírací dobu je možná prohlídka muzea po předešlém telefonickém objednání, totéž platí i pro případné komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele.
Kontakt: 566 789 380, 731 852 112, muzeum.velkabites@seznam.cz
Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti, studenty a držitele SeniorPasu 5 Kč. Držitelé průkazek AMG, ICOM, členové Muzejního spolku Velkobítešska mají vstup zdarma.
Vzhledem k minimálnímu personálnímu stavu muzea je změna otevírací doby vyhrazena.
Ivo Kříž, Městské muzeum
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ŠKOLY
VESELÁ ŠKOLKA
Vážení čtenáři,
máme za sebou všichni velice náročný rok. Co covid-19 umí, už víme všichni a každý
z nás má svou více či méně zdravotně, psychicky či citově zabarvenou zkušenost.
Popírači koronaviru v mnoha ohledech neobstáli.
A z pohledu pedagoga máme za sebou i velice náročný školní rok. Myslím si,
že není třeba popisovat, co všechno jsme museli absolvovat…zpracovat metodiky, naučit se pracovat v režimu home office, v plné míře začít používat nové výukové aplikace,
zajistit distanční výuku, vytvořit zcela nový systém zohledňující hodnocení dětí, zabezpečit testování dětí i zaměstnanců a především sledovat neustále nové pokyny a mimořádná
opatření ministerstev… a to vše navzdory některým „hlasatelům popíračství“ covidu jako
takového, leč i očkování, kteří celou situaci kolem pandemie vnímali jako velkou show.
S posledními červnovými dny se uzavírá neobvyklý školní rok, během kterého strávili
děti i my učitelé část roku doma. Věřme, že konec tohoto školního roku by mohl být symbolickou tečkou za plejádou často protichůdných názorových prohlášení. Pro nás občany
laiky bylo v průběhu epidemie velice těžké orientovat se v různých prohlášeních politiků, akademiků, lékařských celebrit i slovutných vědců a mnozí z nich si neuvědomovali,
jak obrovský význam pro veřejné mínění má jejich slovo v médiích.
Ale dost spekulací. Až se epidemie přežene, budeme moci kalkulovat s přívalem výzev
a protivýzev, které tato doba přinesla. A jedno je zřejmé, strategie ministerstva školství
zafungovala v krizových podmínkách na jedničku. Stereotypní představy o vzdělávání tak
v „době kovidí“ vzaly za své. Museli jsme se osmělit a moderní technologie si pustit více k tělu, připustit možnost, že některé digitální nástroje dokáží zpestřit, ale i ulehčit práci. Vzdělávání po část roku převést do online prostředí a přijmout fakt, že stěžejní
bude komunikace s rodiči a individuální přístup. Když s odstupem času hodnotím způsob
distančního vzdělávání z jara roku 2020, do podvědomí se mi tak nějak podsouvá výraz
„diletantský“. Nejsem na něj hrdá, trochu se za něj i stydím, ale naše první setkání s distanční výukou bylo velice nesmělé, povrchní a laické. Zato dnes jsem na své paní učitelky
pyšná, s výzvou se popraly na jedničku. Vycházely ze zkušeností loňského jarního distančního vzdělávání a odstraňovaly problémy, které toto období odhalilo. Reflexe zafungovala
a i konzervativnější pedagogové byli mnohem kreativnější. Největší akcelerátor digitalizace společnosti spojený s fenoménem posledního roku, tedy omezeními způsobenými
koronavirem, je spuštěn, a my se musíme naučit ho využít a výrazy typu Microsoft Teams,
cloudy, online, home office nás už nikdy nesmí zastrašit.
A ještě na závěr – na dotaz paní Silvie Kotačkové, zda chceme za naši školičku
v červnu zaslat nějaké informace pro čtenáře prázdninového Zpravodaje, jsem se zarazila
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… co vlastně psát, když celoškolkové větší akce a aktivity byly v souvislosti s epidemiologickými opatřeními zrušeny. Zprvu jsem myslela, že nemám co nabídnout, posléze jsem
si ale vzala diář a ejhle… on ten červen nakonec vlastně byl celkem fajn. A tak jen krátce,
co se nám tam všechno vešlo:
• ukončili jsme přijímací řízení
• proběhlo pasování předškoláků králem, členem uměleckého souboru Brněnské Tetiny
•	na fotbalovém stadionu jsme dvakrát realizovali Cvičení s Víťou Kratochvílem (Víťo,
děkujeme!)
• ve všech třídách proběhl Den dětí
• podnikali jsme spoustu vycházek do blízkého okolí – Krevlice, Nové Sady…
•	vyfotili jsme se na tablo (přijďte se podívat - je umístěno v nové zmrzlinárně Šťastný
Tučňák)
• uskutečnila se klasická Cesta za pokladem… ta nesmí v červnu ve školkách chybět
• ve třídách jsme si udělali „komorní“ stužkování s předáním fotoknih
• vytiskli jsme časopis věnovaný předškolákům odcházejícím do ZŠ
• vypravili jsme se s dětmi na zmrzlinu
• zúčastnili jsme se Řezbářského sympozia – výtvarná soutěž dětí mateřských škol
• 25. 6. jsme vyjeli do Jihlavy do ZOO
•	plnohodnotně jsme začali využívat naši přírodní zahradu tzv. Vodní sopku – v teplých
dnech poloviny června byla doslova v obležení dětí… děti láká studna, pumpování
vody, přepouštění korýtky, vodní mlýnky, mlhoviště…
•	připravujeme se na rekonstrukci Zelené třídy spočívající ve výměně podlahové krytiny,
zhotovení nových obložek radiátorů a vymalování třídy (každý rok realizujeme tuto
akci v jedné třídě – zbývá už pouze třída Modrá)
… a v neposlední řadě jsme samozřejmě naplňovali záměry školního vzdělávacího programu – tentokrát v integrovaném bloku Čas oslavování
Vážení a milí čtenáři,
přeji Vám krásné léto, odpočiňte si a načerpejte nové síly… věřím, že je zúročíme a nebudeme je potřebovat na další vlnu koronaviru… už snad žádná nepřijde.
Jiřina Janíková, ředitelka školy

OSLAVA DNE DĚTÍ A DALŠÍ ZÁŽITKY DĚTÍ
Díky rozvolnění protiepidemiologických opatření se mohla v úterý 1. 6. 2021 uskutečnit
návštěva Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v obou našich
MŠ na Sadové ulici v budově ZŠ i v MŠ v Lánicích.
Za dodržení mimořádných opatření se děti seznámily s vnitřním vybavením vozidel
policie i záchranářů. Policisté i záchranáři dětem vysvětlili, co je náplní jejich povolání,
jaká pravidla musí dodržovat a jak pomáhají lidem. Téměř všichni si vyzkoušeli být pacientem, kterého záchranáři ošetřili a převezli na nosítkách do záchranky. Největším zážit-
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kem pro děti byla jízda na schodolezu. Především
chlapce pak zaujaly zbraně a výstroj policistů,
mohli si vyzkoušet helmy a neprůstřelné vesty,
ale nečekali, že budou tak těžké.
Dalším zážitkem pak bylo v následujícím týdnu
sportovní dopoledne na fotbalovém stadionu. Pan
Vítězslav Kratochvíl připravil celou plejádu sportovních disciplín, kde si děti vyzkoušely svoje tělesné dovednosti.
Obě dopoledne se velice vydařila. Děti si po
dlouhé době, kdy se setkávaly pouze s učitelkami
Záchranáři v MŠ. | Foto: Archiv MŠ
v prostorách mateřské školy, svůj svátek opravdu
užily. DĚKUJEME.
Kolektiv MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

PROJEKTOVÉ DNY V MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
A MŠ LÁNICE, ZÁBAVA I POUČENÍ
Na obou našich mateřských školách se chýlí ke konci projekt zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony II., podporovaný MŠMT a Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci projektu realizovala škola aktivity pod názvem Podpora a rozvoj MŠ II. Probíhalo například vzdělávání pedagogických pracovníků,
mohli jsme přijmout školního asistenta, který nám byl velkou oporou, a také jsme naplánovali setkání s rodiči, dětmi i veřejností. Bohužel z důvodu opatření proti šíření koronaviru
jsme museli na sklonku projektu aktivity s rodiči zcela zrušit. Podařilo se ale u MŠMT
vyřídit žádost o změnu a na základě ní jsme mohli nahradit komunitní setkání s rodiči
Projektovými dny v MŠ, které jsme realizovali v průběhu května a června. Cílem bylo naplánovat a realizovat netradiční den pro děti v mateřské škole za účasti odborníka z praxe
a přiblížit tak dětem více svět dospělých. Posuďte sami, jak se nám vše podařilo.
První z plánovaných dnů „Můj
strom života“ byl odstartován ve
třídě Soviček. S dětmi jsme se vypravili do minulosti, do dob, kdy žili
naši rodiče, prarodiče, praprarodiče.
Hlavním cílem bylo posílení mezigeneračních vztahů a uvědomění si své
nezastupitelné role ve společnosti.
Za dětmi zavítala historička paní
Mgr. Markéta Burešová, která je na
této cestě proti proudu času doproDen s hasiči. | Foto: Archiv MŠ
vázela. Děti se pomocí prožitkového
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učení seznamovaly s životem našich
předků. Např. si vyzkoušely, jak se
dere peří, plní a zašívá polštářek, podojí kráva, anebo si na rozličných dobových předmětech mohly otestovat
svůj úsudek, kdy hádaly, jak se který
předmět využíval. Děti nás mile překvapily, že velkou spoustu věcí poznaly. Na závěr si pod vedením lektorky vyrobily svůj vlastní rodokmen,
který jim bude jistě velkou upomínkou
na tento den.
Malí záchranáři. | Foto: Archiv MŠ
Tématem dalších dvou projektových
dnů byly včelky. Ve třídě Soviček pod názvem „Včelí příběh“ a ve třídě Sluníček „Tajemství
včelího úlu“. Se společenstvím včel, jejich významem, užitkem a prací včelaře nás přišel
seznámit Ing. Pavel Janšta. Využili jsme krásného počasí a celé dopoledne strávili na školní
zahradě. Děti se proměnily v pilné včelky, kdy si na několika stanovištích vyzkoušely různé
role v životě včel. Létavky nosily do úlů pylová zrníčka, krmičky se staraly o své larvičky,
čističky se snažily uklidit v úle, trubci doprovodili včelí královnu na snubní prolet a stavitelky
musely prokázat zručnost při vystavění plástve. Pan včelař na svém stanovišti dětem povyprávěl o včelkách, odpověděl na zvídavé otázky, předvedl různé včelařské potřeby, živé včely
a ti nejodvážnější si dokonce nechali proběhnout trubce po ruce. Jako sladkou a voňavou
odměnu si děti stočily do skleničky med a vyrobily svíčku ze včelího vosku. Děti, ale i paní
učitelky, odhalily během dopoledne mnohá tajemství včelího úlu.
Za dětmi do třídy Sluníček přišel profesionální hasič, pan Tomáš Joch, který je seznámil
s tím, co všechno musí ve svém povolání umět a znát. Děti si prohlédly a vyzkoušely oděv,
ale i různé pomůcky, které potřebují hasiči ve své důležité práci. Celý den jsme nazvali
„HOŘÍ, … kdo nám pomůže?“ Po hasičské svačince strávily děti celé dopoledne venku,
kde pod dohledem pana hasiče cvičily různé důležité disciplíny, za každou splněnou pak dostaly bod do Průkazu hasiče, který jim pan Joch rád podepsal. Vyráběly ruční hasicí přístroje,
probíhaly hořícím kruhem (z papíru), skládaly hasičské auto, házely vodní bombičky na
terč, zdolávaly překážky pomocí žebříku, sundávaly kočku ze stromu, atd. Velkým zážitkem
byla cesta a návštěva požární stanice ve Velké Bíteši. Děti měly spoustu zvídavých otázek,
prohlédly si auta, výbavu a teď už vědí, kam mají zavolat, když potřebují pomoc.
Ve třídě Včeliček proběhl projektový den s názvem „Malý záchranář“. Děti se v průběhu celého dne seznamovaly s profesí zdravotní sestry a se základy první pomoci. Mohly
si vyzkoušet nahmatat tep, poslouchat srdce pomocí stetoskopu, prohlédly si různé druhy
jehel, náplastí, injekčních stříkaček,… Potom se učily stabilizační polohu a co se říká operátorce na tísňové lince. Na zahradě plnily úkoly, které prokázaly, zda dávaly dobrý pozor při výkladu zdravotní setry paní Veroniky Drlíčkové. Domů si odnesly kromě zážitků
i zdravotnickou čepičku a skládačku sanitky.
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Dalším dnem u Včeliček byl „Den
s baseballem“. Děti se prakticky seznámily s jedním z nejoblíbenějších
sportů v USA. Spolu s opravdovým
hráčem baseballu panem Richardem
Sázavským se děti rozcvičily, prohlédly si výstroj, která je ke hře potřeba, a pak si na zahradě vyzkoušely
samotnou hru. Děti hra moc bavila,
vyzkoušely si odpalování míčku, běhání na metách, chytání. Za svůj výkon
a zvládnutý den dostaly všechny děti
Návštěva pana doktora. | Foto: Archiv MŠ
zasloužené medaile a pamětní listy.
Do třídy Berušek přišel pan řezbář Pavel Mašek, který seznámil děti s různými druhy
dřevin. Ukázal dětem nástroje, které jsou potřeba k opracování dřeva, děti si mnohé mohly
samy vyzkoušet. S nadšením řezaly, vrtaly, smirkovaly, zatloukaly hřebíky a šroubovaly
vruty. Nakonec si vyrobily a nazdobily pěkný stojánek na pastelky a přívěsek na krk.
Celý den jsme nazvali „Tajemství dřeva“. Děti se učily nejen pracovat, ale zjistily také,
co všechno může být ze dřeva, jaký je rozdíl mezi různými materiály a získaly představu,
kolik námahy stojí vyrobit dřevěný výrobek.
Další návštěvou ve třídě Berušek byla zahradnice paní Miroslava Čapková, která naučila
děti pomocí pohádky „Královna Pampeliška“ poznávat některé druhy bylin a léčivých
rostlin. Děti se je učily rozeznávat nejen zrakem, ale také podle vůně a chuti. Zjistily,
která bylinka nám může pomáhat při různých obtížích a jak ji můžeme využívat. Paní zahradnice nám přivezla rostliny, které společně s dětmi vysázela na zahradě u školky, a nasušené bylinky, které si děti ve vyrobených pytlíčcích odnesly domů na čaj. Děti si zkusily
malovat na plátno pomocí hlíny a tak si vyrobily pěkné prostírání na stůl.
Za dětmi ze třídy Motýlků přišel pan MUDr. Jan Ráboň. Některé děti měly z pana
doktora respekt, trochu se obávaly, zda je nebude vyšetřovat, ale když zjistily, že jim
nic nehrozí, tak se zapojily do všech činností, které si pro ně pan doktor připravil.
V příběhu „Když Alenka stůně“ motivovaném maňáskem se děti dozvěděly, jak probíhá vyšetření nemocného pacienta, co je třeba udělat a dodržet k brzkému uzdravení.
Pan doktor zjistil, že děti mají hodně zkušeností s úrazem, věděly, jak postupovat
při řezném poranění, zlomenině, co je rentgen, kdy použít ortézu, jak zavolat pomoc.
Nejvíc se ale dětem líbila hra na lékaře, kdy se vzájemně vyšetřovaly pomocí stetoskopu. Na zahradě se děti naučily zraněnému poskytnout první pomoc a dopravit ho
svépomocí do sanitky. Velkým zážitkem bylo vyzkoušení si odebírání krve (namíchaná
potravinářská barva s vodou) injekční stříkačkou. Na závěr děti dostaly pochvalu za
spolupráci a malou odměnu.
Poslední projektový den „Co mi vyprávěla včelka“ proběhne ve třídě Motýlků s panem
včelařem Janem Vobeckým. Paní učitelky pilně, jako včelky, tento den připravují.
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Díky projektovým dnům měly děti možnost poznat
a samy si vyzkoušet, kolik úsilí, umu, práce a nadšení je potřebné k zvládání různých zaměstnání,
ale i koníčků. Všem odborníkům z praxe, kteří nás
navštívili, děkujeme za jejich odpovědnou přípravu,
poutavé vyprávění a praktické ukázky, ale také za
jejich optimismus a elán, který předávali nejen dětem, ale i nám zaměstnancům obou
našich mateřských škol.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Lánice a MŠ Masarykovo náměstí

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis k povinné školní docházce
Vzhledem k epidemiologické situaci se i letos uskutečnil zápis dětí do prvních tříd elektronickou formou.
K zápisu k povinné školní docházce se na školní rok 2021/2022 přihlásilo prostřednictvím zákonných zástupců 99 dětí. Přijato bylo 89 dětí, 10 dětem se odkládá školní docházka o 1 rok.
Na nové prvňáčky se už moc těšíme.
Den Země
Den Země je tradičním mezinárodním dnem zaměřeným na propagaci a podporu ochrany
životního prostředí. Žáci druhého ročníku se vydali ve středu 21. a ve čtvrtek 22. dubna
na procházku do přírody, kde ji poznávali všemi smysly. Aby mohli přírodu v budoucnu
zodpovědně chránit, musí ji nejdříve dobře poznat.
Poslouchali proto zvuky jarní přírody, ochutnávali jedlé rostliny a dotýkali se nejrůznějších zajímavých povrchů. Přivoněli si k jarním květinám, kvetoucímu keři a probouzející
se trávě. Při těchto poznávacích aktivitách protáhli své tělo při běhu i turistice.
Mezinárodní šetření PIRLS

„Nejlepší desková hra“. | Foto: Aneta Voborná
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Naše základní škola se ve dnech 6. a 7. května
zapojila do mezinárodního šetření PIRLS 2021,
které zjišťuje úroveň čtenářských dovedností
žáků 4. ročníků. Šetření PIRLS 2021 je již pátým cyklem projektu a země, které jsou do něj
zapojeny od začátku, budou moci posoudit vývoj
svých vzdělávacích systémů v uplynulých dvaceti letech. Šetření je navrženo tak, aby umožnilo identifikovat a interpretovat rozdíly v jednotlivých národních vzdělávacích systémech
s cílem zlepšit výuku čtenářských dovedností.
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Letos došlo v cyklu PIRLS 2021 k přechodu od papírového k elektronickému testování.
Šetření nově zahrnuje také úlohy zaměřené na čtení on-line, které prostřednictvím simulovaného internetového prostředí mapují dovednosti žáků při čtení za účelem získávání a využívání informací. Česká republika je jednou z více než 60 zemí, které se do šetření PIRLS
2021 zapojila. K účasti bylo náhodným výběrem vybráno 280 českých základních škol.
V naší škole byli v rámci tohoto šetření národním centrem vybráni k testování žáci tříd
4.A a 4.C. Žáci z vybraných tříd vypracovali žákovský test obsahující dvě úlohy ze čtenářské gramotnosti a poté vyplnili žákovský dotazník. Obojí bylo zadáváno elektronickou
formou na počítačích.
Soutěž o nejlepší deskovou hru
Žákyně Aneta Voborná a Nikola Veselá ze třídy 5. C vyhrály 1. místo v soutěži „Navrhni
skvělou deskovku“, kterou pořádala organizace MAS MOST Vysočiny, o. p. s.
Dívky vymyslely a vyrobily originální deskovou hru, včetně sepsání pravidel. Za vítězství obdržely jako hlavní cenu novou deskovou hru a pro celou svoji třídu vstupenky do
zábavního vědeckého parku - VIDA! science centrum v Brně. Gratulujeme!
Kutilové
Žáci naší školy se během výuky i po
výuce ve školní družině zapojili do akce
„Kutilové“, kterou pořádala organizace
MAS MOST Vysočiny o. p. s., do níž se
zapojilo celkem 20 škol. Děti měly za
úkol zlepšovat svoje manuální a technické dovednosti při vyrábění výrobků
ze dřeva. Vše bylo umístěno na „Výstavě
dřevěných výrobků dětí a žáků z MŠ a ZŠ
Velkomeziříčska a Bítešska“ ve výstavní
síni Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.

„Kutilové“ - děti vyrábějí ze dřeva. | Foto: Milada Sklenářová

Celé Česko čte dětem
Žáci naší školy se pravidelně zapojují do čtenářské soutěže pro děti „Kniho-rej“,
kterou každý měsíc vyhlašuje organizace „Celé Česko čte dětem“, která se hlásí k myšlence o důležitosti předčítání dětem. Mezi květnové výherce se zařadila žákyně z naší
školy Tereza Kopečná z 5.A.
On-line beseda
Společně se vzdělávací agenturou Hejl Servis, s.r.o. z Prahy bylo ve čtvrtek 13. května
a v pátek 14. května 2021 žákům devátých tříd nabídnuto devadesátiminutové zamyšlení
nad tím, jaké energetické zdroje člověk využívá a jaké zdroje bude využívat v budoucnosti.
Žáci měli možnost online besedovat na dané téma s odborníky z ČEZu.
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Následně pak byli někteří z deváťáků osloveni, aby sdělili své poznatky a dojmy z besedy. Žákům se líbila pěkně zpracovaná prezentace, zajímavé video o bezpečném uchování
vyhořelého paliva, pokusy se světelnou energií a soutěž o hodnotné ceny.
Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti Dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na
práva a potřeby dětí.
Děti na naší škole slavily svůj svátek nejrůznějším způsobem – turistikou se šifrovací
hrou, opékáním špekáčků, míčovými hrami, malováním a roznášením putovních kamínků,
veselými soutěžemi a dalšími zábavnými aktivitami.
Zprávy ze školní družiny
Po obnovení prezenční výuky se zaměstnanci školní družiny společně s dětmi pustili
opět do společného hraní, tvoření, povídání a sportování. Děti dokončily výzdobu městské
knihovny a vyrobily si spoustu krásných drobnůstek do pokojíčku i pro radost. Při pěkném
počasí mohly děti trávit čas na školním dvoře a užít si sportovně kouzelný Den dětí.
V rámci projektu Kutilové se 4. oddělení školní družiny zapojilo do rukodělné činnosti
zahrnující práci se dřevem. Děti se učily používat kladívko, pilku, hřebíčky, nebozízek
a jiné nástroje sloužící ke zpracování dřeva.
Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021
Naše základní škola tradičně vykazuje velmi vysokou úspěšnost v přijímacím řízení
žáků posledních ročníků na střední školy.
Na jaké střední školy v letošním školním roce míří naši deváťáci? Podívejme se na
stručný přehled.
STŘEDNÍ ŠKOLA
Gymnázium a víceleté gymnázium
SOŠ
SOU
Celkem

POČET
17
38
13
68

PROCENTNÍ PODÍL
25 %
56 %
19 %
100 %

Eva Hudcová a Zdeňka Simonová, za pedagogický kolektiv

PRODLOUŽENÍ CERTIFIKÁTU BAZÁLNÍ STIMULACE
Konec měsíce dubna si pro nás přichystal radostnou zprávu.
Jak jsme již dříve informovali, naše škola se v roce 2017 stala prvním certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace v Kraji Vysočina. V letošním roce pro nás bylo výzvou získání prodloužení cer-
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tifikátu. Škola musela projít odborným auditem,
který tentokrát probíhal bezkontaktní formou.
Naším úkolem bylo nachystat celou řadu ukázkových videí, na kterých bylo vidět praktické využití bazální stimulace u našich žáků. Důležitou
roli zde hrálo zvolení vhodných metod a adekvátního přístupu vzhledem k diagnózám žáků
a jejich postižení. Samozřejmostí je bezchybné
a precizní provedení všech povinných i nástavCertifikát bazální stimulace. | Foto: Archiv školy
bových technik. Velice nás potěšilo, že institut
Bazální stimulace tato videa označil jako výuková, s možností využití při dalších školeních. Podmínek ke splnění auditu však bylo více. K podstatným kritériím patří také evidence a vyhodnocení působení bazální stimulace a implementace konceptu bazální stimulace do vzdělávacího procesu. Každý žák musí mít zavedenou kartu, kde se zaznamenávají
údaje související s bazální stimulací u daného žáka. Důležitý je také počet proškolených
pedagogů, v naší organizaci je to 90%. Dále pedagogové například vyplňovali dotazník
ohledně implementace bazální stimulace do výuky, průběžně aktualizují informační nástěnku o bazální stimulaci a další. Součástí recertifikace školy byla také analýza, jež vycházela z dotazníků z předchozího i aktuálního auditu. Ukázalo se, že během let jsme se
naučili s konceptem Bazální stimulace dobře pracovat, naši žáci na něj pozitivně reagují
a je pro vzdělávání dětí s postižením velkým přínosem.
Úspěšného obhájení certifikace bychom nedosáhli bez spolupráce našich žáků a jejich
rodičů, kteří byli i přes distanční výuku ochotni jezdit na schůzky týkající se bazální stimulace. Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat. Poděkování pedagogického sboru patří
také naší koordinátorce Věrce Šustáčkové a paní ředitelce, bez jejíž iniciativy, podpory
a organizačních schopností bychom takového úspěchu nedosáhli. Velmi si toho ceníme,
neboť v Kraji Vysočina jsou pouze dvě školská certifikovaná pracoviště. I z toho je poznat,
že certifikace je opravdu velmi náročná a vyžaduje zkušený tým s vysokou mírou odborných znalostí. Dosažení této úrovně ve vzdělávání je pro nás i nezávislým hodnocením naší
dosavadní práce.
Eva Ulmanová

KULTURA
GRAND PRIX MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE 2021
V KULTURISTICE A BODY FITNESS
V sobotu 29. května potřetí v historii hostil Kulturní dům ve Velké Bíteši Mistrovství České republiky ve fitness a současně proběhl závod Grand Prix Města Velké Bíteše
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Ze soutěže. | Foto: Josef Jelínek

v kategoriích kulturistiky (juniorů, mužů a masters), klasické kulturistiky (juniorů a mužů),
physique (juniorů, mužů a masters), classic physique, bikiny fitness (juniorek, žen a masters), wellness fitness a bodyfitness. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 103 závodníků,
na soutěžním pódiu se jich nakonec rozhodčím předvedlo 104.
Celá akce byla živě přenášená na internetovém portálu a zhlédlo ji přes 3.500 diváků.
Návštěvníci, kteří se na tuto akci přišli podívat, a bylo jich téměř kolem dvou set, měli
možnost nejprve zhlédnout vystoupení těch nejmenších sportovců ve fitness, kteří bojovali
o medaile a poháry Mistra České republiky. Poté v odpoledních hodinách předvedli vypracovaná svalnatá těla mladí muži, ale i krásné a půvabné mladé sportovkyně. Šestnáct sad
pohárů a medailí, na kterých se podílelo sponzorsky Město Velká Bíteš a První brněnská
strojírna, a.s. bylo rozvezeno díky soutěžícím do všech koutů naší vlasti.
Jelikož tato akce byla první „pocovidovou“ vlaštovkou sportovních a kulturních akcí
ve Velké Bíteši, doufáme společně s ředitelkou soutěže paní Irenou Pokornou ze Zbýšova
a vedením Svazu kulturistiky a fitness České republiky, že i v roce 2022 bude naše město
poctěno touto soutěží.
Josef Jelínek, Klub kultury

OK PERCUSSION DUO ODBILO KONEC 24. SEZÓNY BHP
Už mi to přijde jako věčnost, kdy jsem naposledy psal nějaký článek do Zpravodaje.
Byli jsme všichni moc rádi, že jsme mohli opět uspořádat koncert, a člověk se zase cítil
o trochu „normálněji“. V našem Půlkruhu se sešla asi čtyřicítka nadšenců, mohlo to být
lepší, ale byli jsme rádi i za to. Myslím, že to byl netradiční koncert, který určitě stál za to,
jak mnozí potvrdili. Vyslechli jsme si OK percussion duo ve složení Martin Opršál a Martin
Kleibl. Zahráli nám na marimbu a vibrafon a skromnou bicí soupravu. Řekl bych, že většina
z Vás tyto nástroje naživo neslyšela. Pan Opršál nám oba nástroje pěkně představil,
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jakož i celý koncert hezky provázel slovem. Také se s námi podělil
o jeho velkou radost až dojetí, že po
té dlouhé pauze zase může hrát naživo pro lidi. Bylo to krásné. Spojení
nástrojů vytvářelo velmi lahodné vibrace plné harmonických tónů. Zazněla
třeba úprava skladby Leoše Janáčka,
která působila naprosto přirozeně,
a člověk si hned představoval,
jak hezky by asi zněly další. Známá
Claire de lune od Clauda Debussyho
Martin Opršál a Martin Kleibl předvedli,
jak jsou bicí nástroje melodické. | Foto: Otto Hasoň
pak byla dalším příkladem transkripce. Hned při prvních tónech se mi vybavila verze hraná syntetizérem, kterou tímto
doporučuji zhlédnout na YouTube. Při skladbě Spain jsme vzpomněli na jazzovou legendu
Chicka Coreu, jenž nás bohužel tento rok opustil. Byl to bezpochyby velmi krásný koncert
a doufám, že příští „kulatá“ 25. sezóna proběhne již normálně a že se budeme pravidelně
scházet v plném sále a užívat si hezkou muziku. Tak přeji krásné léto a budu se těšit na
podzim, program máme připravený pěkný.
Ondřej Sedlák

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ
Ve středu 16. června 2021 se před 16.00 hod. doslova zaplnil výstavní sál Klubu kultury na bítešském Masarykově náměstí. Setkání s Miroslavem
Pospíšilem u příležitosti vydání jeho monografie
s úvodním slovem Milana Krejčího bylo pro mnohé
z nás spojeno s představou příjemně stráveného pozdního odpoledne. A přesně tak tomu také bylo.
Mohlo by se zdát, že Miroslava Pospíšila není
třeba v Bíteši představovat. Ale to by byla chyba.
Právě takové osobnosti musíme představovat při každé vhodné příležitosti, připomínat jejich úspěchy,
prezentovat jejich dílo, nechávat se jimi ovlivnit,
hledat u nich poučení, inspiraci. To vše a mnoho dalšího nám může poskytnout kniha, kterou již někteří
máme doma. V letošním roce ji vydalo nakladatelPublikace „Miroslav Pospíšil“.
Foto: Silvie Kotačková
ství Toužimský & Moravec.
Publikace Miroslav Pospíšil na 207 stranách mapuje to nejdůležitější z umělcovy tvorby.
Textová část, jejímž autorem je již zmíněný Milan Krejčí, se po stručném uvedení do kon-
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textu vývoje české (československé)
ilustrační tvorby z oblasti dobrodružné
literatury zaměřuje na život a umělecký
vývoj bítešského malíře, ilustrátora,
karikaturisty, autora komiksů, ale i trojrozměrných děl (modelovaných figurek,
plastik, sádrových bust a sošek, bronzových soch, …), zmíněny jsou i Pospíšilovy sportovní úspěchy a muzikantská
dráha. Zdůrazněn je vliv tvorby i samotné
osobnosti malíře Zdeňka Buriana na
umělecké aktivity Pospíšila. Text Milana
Krejčího doplňují a příjemně odlehčují
fotografie, ale i ukázky vývoje autorovy různorodé a mnohostranné tvorby.
Od strany 43 už se můžete soustředit přímo
na bohatou obrazovou část publikace.
Na posledních dvou stranách jsou v knize
k dispozici přehledy výstav, knih s ilustAutogramiáda nebrala konce. | Foto: Silvie Kotačková
racemi Miroslava Pospíšila, ale i článků
z časopisů a novin, ilustrací či knižních textů týkajících se tohoto umělce a jeho tvorby.
Zásadní okolnosti vzniku této monografie objasnili na besedě nakladatel Michal
Moravec a Petr Modlitba, malíř a ilustrátor zaměřený především na zobrazování pravěkých zvířat a jejich světa. Také Miroslav Pospíšil s Milanem Krejčím řekli pár zajímavostí, a to nejen o samotné knize. Poděkovali těm, kteří se na vzniku publikace
podíleli nebo jej podpořili, ale nechtěli pronášet žádné dlouhé proslovy – Milan Krejčí
přiznal, že raději píše, než hovoří, načež Miroslav Pospíšil prohlásil, že více maluje…
Poděkoval Milanovi Krejčímu, že knížku pěkně napsal, a ještě doplnil: „Vlastně vznikala tím způsobem, že mě navštívil, udělal si pár bodů, letopočtů, … a to, co vytvořil,
na základě tady těch pár informací, plně odpovídalo mýmu životu. Přesně vystihl mý
zájmy, koníčky, mý pocity…“ Milan Krejčí skromně upozornil na skutečnost, že jsou
s Miroslavem Pospíšilem v podstatě stejně staří, navíc mu práci velmi ulehčily pečlivě
zpracované podklady, které měl k dispozici.
A chvíli nato už se Miroslav Pospíšil s Milanem Krejčím zase věnovali zástupu zájemců
o autogramy do zrovna zakoupených knih.
Děkujeme za příjemné zpestření jednoho z červnových dnů i za krásnou a hodnotnou
publikaci.
Zájemci si ji mohou zakoupit např. v Informačním centru nebo na Klubu kultury ve
Velké Bíteši (za 399 Kč).
Šárka Dohnalová
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ÁJURVÉDSKÁ MASÁŽ HLAVY – POZVÁNKA NA KURZ
S DRAHOMÍROU ŠMÍDOVOU
Ájurvéda – ájurvédská masáž – umění bytí. Věda o životě –ájuh (život) – véda
(věda, poznání).
Ájurvédská masáž hlavy – kde naleznete cestu, jak se zbavit bolesti hlavy,
jak účinně odstranit únavu a napětí, stres i bolesti těla, prastarý léčebný systém,
který pochází z Indie, objevuje u nás čím dál více lidí.
Proč právě hlava?
Masáž šíje, krku, hlavy a obličeje, může podle ajurvédského učení dokonce nahradit
masáž celého těla. Aktivují se při ní totiž akupresurní body, které ovlivňují celkový
tělesný stav.
Ajurvédská masáž hlavy má za úkol uvolnit celý nervový systém, pomáhá také odvádět
toxiny z těla, zlepšovat růst vlasů a zvyšovat výkon mysli. Dokáže podpořit činnost obou
mozkových hemisfér, navíc celkově psychicky a fyzicky harmonizuje organismus.
Co vše se na kurzu naučíme?
Začínáme masáží hlavy, kde se naučíme jednotlivé marmové body, naučíme se speciální techniky, jako je vytahování vlasů, uvolnění vlasové části, masáží obličeje a očí,
masáží šíje a ramen. Masáž účinně působí na prokrvení pokožky hlavy, které podporuje růst
a zesílení vlasů. Je známo, že tato masáž působí velmi dobře i proti migréně, zmírňuje
oční napětí, pomáhá při nespavosti a poruchách spánku, pomáhá odstranit pískání v uších.
Je vynikající při stresu, bolestech krční páteře, nebo bolestech hlavy.
Kurz se uskuteční v sobotu 31. července ve výstavní síni Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši od 9.00 do 13.00 hodin.
S sebou: malý ručník, karimatku, pohodlné oblečení a dobrou náladu.
Přihlášky na tel. č. 607 007 620 nebo e-mail: program@bitessko.com, cena kurzu: 650 Kč.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

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. 8. Vylosujeme a odměníme dva z vás se správnou odpovědí. Tu všem čtenářům prozradíme v následujícím čísle
Zpravodaje města Velké Bíteše.
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Otázka pro tento měsíc:
Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?
(Místo se nachází na kraji lesa v okruhu 10 km od
Velké Bíteše).

Poznáte známé místo? | Foto: Alois Koukola

Ve dvojčísle Zpravodaje květen/červen byla zveřejněna soutěžní otázka, kde se nachází hodiny zobrazené na fotografii. Správná odpověď: Hodiny se
nachází na zrekonstruované budově na 1. stupni Základní školy ve Velké Bíteši.
Členové redakce Zpravodaje dne 17. června vylosovali ze správných odpovědí dva výherce. Těmi
se stali Tereza Kučerová a Jiří Buchta. Výhercům,
kterým byla předána malá pozornost, gratulujeme.
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. 42:
Roku 1595 Viktorín Paleček prodal dům se zahradou za cenu 30 zlatých Václavu Červenkovi. Přijal závdavek ve výši osmi zlatých a ještě téhož roku prodal Červenkovi svou
zbývající pohledávku 13 zlatých za 3 ¼ zlaté. Vejrunky ve výši dvou zlatých ročně pobírala
Anna Komárková, které náležela zbývající pohledávka na domě (zápisy do roku 1600).
Později k roku 1616 je jako držitel domu doložen Marek Hejný, k roku 1619 Jakub
Libal. Roku 1629 zakoupil dům od Libala v ceně 20 moravských zlatých bez závdavku
Matěj Klepáček. Ten tehdy uprostřed třicetileté války prodal protější dům čp. 47 v ceně
500 moravských zlatých a přestěhoval se na tento levný dům. Následujícího roku Kunhuta
Libalová se svou dcerou Kateřinou „nemajíce se čím obživovati“ prodala svou pohledávku
na domě 10 moravských zlatých špitálskému záduší za 2 moravské zlaté hotově. Téhož
roku ovdovělý Matěj Klepáček zdědil po své manželce roli a pohledávku na domě, které si
dříve vymínila. Vdovec „dle práva jako nejbližší nápadník po ní tu vejminku zdědil, z své
dobré vůle nejsa k tomu od žádného nucen“ se zavázal vyplácet po vejruncích jednom zlatém ročně celkem 10 moravských zlatých kostelnímu záduší a roli si ponechal. Připomenut
byl na domě ještě v roce 1636. Roku 1646 byl dům již „pustý Klepáčkovský“, stejně tak
v roce 1674, kdy byl dle lánského rejstříku bez rolí.
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Městský dům čp. 42 v současnosti slouží k ubytování a podnikatelským účelům, za ním se nacházející
dům čp. 300 je přizpůsoben mateřské školce. | Foto: Jan Zduba

K obnově domu došlo až roku 1755, kdy městský úřad připsal „požár vedle Jana Ošmery [čp. 41] z jedné a pustým v Lánicích z druhé strany ležící“ v ceně 30 moravských zlatých splatných po vejruncích 1 moravském zlatém ročně Jiljímu Volfovi. „Když ale takový
z gruntu vystaví,“ měla být cena navýšena o stavební náklady. Roku 1768 již ovdovělá
Kateřina Volfová postoupila „grunt neb požár“ svému nevlastnímu synovi Antonínu Volfovi, a to s povinností výměnku. „Kdyby ale dnes neb zejtra ona macecha s jeho manželkou
Barborou neb synem se nemohla porovnat, tehdy on Antonín Volf povinen bude jí maceše
20 zlatých na 4 termíny z toho gruntu vyplatiti“. Nabyvateli zůstalo k vyplacení obci ještě
stále 30 moravských zlatých, splatných po vejruncích. V únoru 1776 již vdova po Antonínu Volfovi postoupila dům včetně „k řemeslu patřícím nářadím“ svému novému manželovi tkalci Matěji Porupkovi. Tehdy bylo prokázáno, že Volf dříve vyplatil své maceše
výše zmíněných povinovaných 20 zlatých. Porupka následně skoupil od obce pohledávku
35 rýnských zlatých (30 moravských zlatých) vejrunků za 7 rýnských zlatých hotově,
čímž dům splatil. Roku 1834 byl dům připsán Matějovu synovi a též tkalci Karlu Porupkovi. Od roku 1867 jej vlastnil Antonín Porupka.
Do majetku města se dům dostal 13. října 1881, kdy jej koupila velkobítešská obec.
Městský úřad zde zřídil pastoušku, čili chudobinec. Obci byl dům znárodněn 19. prosince
1955, kdy byl převeden na československý stát, správu pro místní hospodářství rady Krajského národního výboru v Brně. Následně 28. února 1959 byl převeden v rámci státu na
Okresní stavební podnik pro zemědělskou a místní výstavbu a opravy Velká Bíteš. Vzápětí
14. dubna 1960 byla správa převedena, podle rozhodnutí finančního odboru rady Okres-

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

Červenec – Srpen 2021  | 25

ního národního výboru Velká Bíteš, na Okresní stavební podnik pro zemědělskou a místní
výstavbu a opravy ve Žďáře nad Sázavou. Velkobítešské obci byl dům vrácen v restituci
patrně v roce 1991.
Za domem čp. 42 se nachází rovněž obecní budova čp. 300. Ta vznikla nejspíše koncem
50. let 20. století v souvislosti ze zřízením učiliště s internátem Okresního stavebního podniku. Postavena byla patrně na místě bývalého Kubatovského rybníčku. Ten se nacházel
pravděpodobně za domy čp. 41 a 42 a vysušen byl v 18. století.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 48, 89, 137;
kn. č. 11788, fol. 170, kn. č. 11789, fol. 123, kn. č. 11794, fol. 20, kn. č. 11893, fol. 101–103. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice,
č. kn. vl. 20.

Jan Zduba

NÁSTIN HISTORIE OVOCNÁŘSTVÍ VE VELKÉ BÍTEŠI
Ač se ve Velké Bíteši nacházejí pouze malé
ovocné sady, není bez zajímavosti se po nich
porozhlédnout. Je možné, že pestrost odrůd,
pocházejících z různých dob, by mohla být
zjištěna v míře až překvapující. Sady jsou
zároveň odrazem okolností doby výsadby,
včetně záměru zřizovatele a dostupnosti sazenic i následné údržby. Vzhledem k tomu,
že se stromy dožívají různého stáří v návaznosti zejména na druh podnože a odrůdu,
bývají sady věkově rozrůzněné. Některé
stromy se přitom mohou dožít vysokého věku,
počítaném i v řádech stovek let, čímž zároveň představují prvek krajinářské kontinuity.
Jak ukazuje příklad jednoho z mých pradědů
Františka Zavřela, který vyrazil v roce 1912
na zkušenou po ovocných školkách z Lelekovic u Brna do Rakous, Švýcarska a Francie,
aby si po válce založil zahradnictví ve Veverské Bítýšce, bývalo zdejší ovocnářství živou
součástí světové ovocnářské komunity. Pohled
Dvousetletá hrušeň ve Štěpnici v Jestřabí
dosahuje výšky 10 metrů. | Foto: Jan Zduba
do historických pramenů by mohl odkrýt proměny významu zdejšího ovocnářství, přičemž případná ve své době nadprůměrná kvalita
by snad mohla doznívat do dnešních časů. Vzniká tak otázka, bylo tu někdy nadprůměrné
ovocnářské kvality nebo objemu dosaženo?
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Lze předpokládat, že pokroky
v ovocnářství se ve Velké Bíteši projevovaly nejspíše jen ve skromné
míře a se zpožděním. Teprve od
sklonku 16. století umožňují alespoň povrchní náhled na zdejší ovocnářství gruntovní knihy, zachycující
majetkoprávní převody nemovitostí.
Ovocné sady byly tehdy výhradně
součástí víceúčelových zahrad obehnaných plotem. Tyto zahrady se
nacházely u domů a několik samoZahradník krajské ovocné školky ve Velké Bíteši
statných jich navazovalo na městBohdan Petera seřezává 380 sazenic hrušní poničených
skou zástavbu. O jejich důležitosti
na jaře 1929 dlouhotrvajícími tuhými mrazy (až -35 °C).
Foto: SOkA Žďár n. S., Zemědělské školství Velká Bíteš, kn. č. 24, s. 85
mohou vypovídat nejen zápisy jejich
prodejů, ale též připomenutí vrchnostenského úředníka z roku 1626, že chalupa nemůže
být prodána bez zahrady. A také platilo vrchnostenské ustanovení z roku 1568, že kdo
ničí ploty a způsobuje škody v cizí zahradě, má být ztrestán na hrdle. Prokázána je mírně
zvýšená atraktivita zahrad za třicetileté války, neboť v krizové době byly zahrady zárukou
nejnutnější obživy. Je přitom zřejmé, že i v době před třicetiletou válkou bylo bítešské
ovocnářství pouze doplňkovou záležitostí.
Teprve k roku 1693 je zmíněna na Malé straně zahrada „kdež prvotně štěpnice bývala“.
Ta se nacházela podél potůčku vedle zahrady patřící k domu čp. 188 na konci dnešní ulice
Zmola. Později roku 1778 byl rovněž na Malé straně předán dům čp. 192 „se zahradů
domovní i všema stromky v ní se vynacházejícíma“. V jiném případě roku 1779 k domu
čp. 83 na náměstí, ve kterém patrně byl v provozu zájezdní hostinec, náležely dvě zahrady, totiž jedna kuchyňská a druhá štěpná. V té štěpné stála chatka zvaná „lusthaus“.
Na předměstí Za kostelem se v roce 1797 nacházela zahrada štěpnice, náležející k domu
čp. 3 na náměstí. Dle tereziánského katastru z roku 1749 bylo kuchyňských a ovocných
zahrad 153 měřic a nacházely se u 118 domů. Koncem 18. století během nárůstu významu zemědělského hospodaření byly zahrady zmiňovány, jak dokládá josefinský katastr
z 80. let i zápisy gruntovních knih, jako kuchyňské, ovocné, travní a nově též jako orné.
Prameny neukazují, že by se tehdy při zvýšené poptávce po rolích a loukách věnovala přílišná pozornost ovocným stromům. U mnohých domů se ovšem ovocné stromy nacházely
a ojedinělé zmínky v pozemkových knihách napovídají, že se tu částečně odrážela vyspělost ovocnářství českých zemí 17. a 18. století.
Ovoce bývalo považováno za luxusní pokrm, jak dokládají obecní účty z přelomu 17. a 18.
století. Radní hostili čerstvým ovocem, a to poměrně vzácně, nadřízený vrchnostenský úřad
a další osoby, které chtěli uctít. Nejčastějším ovocem v tehdejší Velké Bíteši byla jablka,
která obec nakupovala od října do března a v jednom případě v červenci. Na druhém místě
byly hrušky, pořizované povětšinou začátkem září, výjimečně v lednu; k roku 1742 jsou dolo-
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ženy hrušky rovněž sušené. Švestky či „kadlátka“ byly pořizovány výjimečně asi čerstvé počátkem října, většinou ale sušené v únoru či dubnu. Třešně radní pořizovali jen výjimečně, a to
ve čtvrtém červencovém týdnu. Z plodících stromů nakupovali ještě vlašské ořechy a lískové
oříšky, a to v průběhu celého roku a nejvíce v listopadu. Z dalšího místního ovoce byly zaznamenány pouze jahody. V obecním účetnictví přitom nebyla zmíněna žádná odrůda ovoce.
Zvýšený zájem druhé poloviny 18. století o rozvoj ovocnářství v západní Evropě a následně
v habsburském soustátí vedl v roce 1830 ke vzniku Pomologické společnosti s úkolem udržet osvědčené odrůdy, přispět rozvojem ovocnictví ke zlepšení využití a výnosu zemědělské
půdy. Následně s podporou rakouské vlády vznikaly na Moravě Štěpařské jednoty s vlivem
na venkovské školy. Dopady těchto snah zůstávaly v případě Velké Bíteše značně omezené.
Ještě v roce 1900 bylo konstatováno, že zahrady jsou v bítešském soudním okrese z hledi
ska živnosti lidu „nejtemnější stránkou“, že „mnohé nejsou nic jiného než pastviště dobytka“. Prý ale tak nebývalo vždy, že ještě „staří výměnkáři vypravují o hojnosti ovoce, jakého poskytovaly zdejší zahrady“. Pouze některé obce v jižní části okresu, zejména Jestřabí,
„tvoří čestnou výjimku“. Právě Jestřabí „jest známo po celém okolí svými zahradami a množstvím ovoce“. V rámci okresu byla z hlediska ovocných stromů připomenuta ještě Zálesná
Zhoř, kde „jest veliké množství třešňových stromů, které přinášejí značný užitek majitelům.“
Neutěšený stav bítešského ovocnářství trval kupodivu během působnosti Okresního
hospodářského spolku ve Velkém Meziříčí v letech 1862–1896, kam Velká Bíteš spadala.
Teprve v roce 1896 byl založen Okresní hospodářský spolek ve Velké Bíteši, jehož přičiněním tu byla v roce 1898 založena hospodářská škola. V lednu 1901 řídící učitel Vincenc
Broža navrhl zřídit okresní ovocnou školku a ještě v témže roce spolek pořídil stříkačku
proti škůdcům stromoví. Následně v roce 1902 byl pořízen pozemek pro stavbu školy (čp.
116 na Tišnovské ulici), tato byla postavena v letech 1903–1904. Na školním pozemku
byla provozována malá ovocná školka pouze jako demonstrační objekt pro žáky. Od 9. do
12. prosince 1903 byl v Bíteši pořádán asi první veřejný ovocnářský kurz.
V roce 1912 se podařilo, že zde zemský výbor při hospodářské škole na žádost okresního
hospodářského spolku zřídil krajskou ovocnou školku spolu se stálým místem zahradníka.
Přikoupeno bylo pole za školní zahradou a nová ovocná školka o výměře 1,5 ha byla oplocena drátěným plotem opatřeným též drátem ostnatým. Zároveň bylo zakoupeno 10 úlů se
včelstvy, čímž započalo školní včelaření. Později byl pořízen destilační přístroj na pálení
slivovice. Ještě na podzim 1912 prohlédl Krajskou ovocnou školku při Zemské hospodářské škole ve Velké Bíteši ovocnářský inspektor Zemědělské rady v Brně Matěj Ciegler.
V roce 1919 byli pro ovocnou školku jmenováni inspektory ředitel pomologického ústavu
v Bohunicích František Markus a odborný učitel ve Bzenci Bedřich Rozina. V roce 1927
byla hospodářským spolkem pořízena pojízdná stříkačka, přičemž Český odbor Zemědělské rady v Brně poskytl subvenci 500 korun. Zároveň se okresní správní komise silničního
výboru jala ve velkém vysazovat ovocné stromoví, správa státních silnic byla upozorněna
na důležitost vysazování ovocných stromů a hubení škůdců stromoví. Vykonán byl dvoudenní štěpařský kurz pro cestaře silničního výboru. V roce 1928 byla k výročí školy uspořádána rovněž výstava plodin a ovoce v hospodářské škole.
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Ovocné zahrady ve Velké Bíteši okolo roku 1785. V josefinském katastru byly zahrady členěny na kuchyňské, ovocné a travní;
z nich ovocných bylo 65 různé velikosti. | Černě do mapy stabilního katastru z roku 1825 zakreslil: Jan Zduba

Do roku 1928 bylo z krajské ovocné školky prodáno v rámci okresu a širšího okolí více
než 20 000 stromků, údajně nejlepších odrůd, vhodných pro pátý ovocný obvod na Moravě
(do něj spadaly ještě okresy Náměšť n. O., Velké Meziřící, Třebíč, Blansko, Boskovice,
Kunštát, Frýdek-Místek, Ostrava ad.). Polovina podnoží byla opatřována vlastním pěstěním pláňat, ostatní byly nakupovány od firem. Dle textu reklamy z roku 1928 školka nabízela k podzimnímu i jarnímu sázení „osvědčené odrůdy vysokokmenných jabloní, hrušní,
švestek a třešní, pak zákrsky jabloní a hrušní z vysoké, horské polohy, sazenice rybízu,
košíkářské vrby a rebarbory. Stromky jsou zdravé, otužilé, ceny mírné. Poskytujeme též
bezplatné porady z ovocnářství, zužitkování ovoce a ničení škůdců i nemocí všech kultur
zahradnických. Pojízdná stříkačka proti škůdcům ovocného stromoví za mírný poplatek
k dispozici.“
Krajská ovocná školka zanikla v polovině 20. století, nejspíše v souvislosti se zánikem
Zimní zemské hospodářské školy v roce 1948 a vznikem drůbežářské školy v roce 1953.
Zvýšená péče o zdejší ovocnářství, trvající půl století, ovšem doznívala i po roce 1949
v rukou bítešských zahrádkářů. Při kulturní komisi působil v 50. letech ovocnářský kroužek, který vedli Josef Pokorný a František Drbal (1954). Tito zajišťovali jednou za měsíc
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ovocnářskou besedu a výstavky ovoce. Inspektor ve výslužbě František Drbal navíc vždy
v neděli dopoledne vedl vtipné relace o ovocnářství v místním rozhlase (1952) a v roce
1954 s nemalým ohlasem představil výsledky svého šlechtění ze zahrady u domu, kde bydlel, v ulici Kpt. Jaroše (janovické čp. 135) – odrůdy broskví nazvané „Bítešská nádherná“
a „Bítešská raná“. Nezůstalo jen u těchto dvou odrůd, Drbal vyšlechtil přinejmenším ještě
podzimní jabloň „Bítešská reneta“ či vyšší polohy lépe snášející „Bítešskou meruňku“.
V roce 1963 čítala Místní skupina Československého ovocnářského a zahrádkářského
svazu 75 členů, kteří odevzdali do sběren 19 560 kg švestek, 1 511 kg rybízu, 711 kg
třešní, 692 kg jablek, 227 kg rynglí, 155 kg angreštu, 80 kg hrušek, přičemž úroda jablek
a hrušek byla nižší. Na každého člena tak připadalo v průměru 306 kg vykoupeného ovoce.
Étos progresivního vývoje zdejšího ovocnářství ovšem postupně vyprchával a v současnosti bítešské ovocnářství působí vcelku nenápadně.
Do pěstění ovoce ve velkém, ke kterému směřoval organizovaný ovocnářský výzkum už
za první republiky, se poměrně vysoko položená Bíteš přesvědčivě nezapojila. Dnešní nároky
na nové ovocné druhy již nesměřují v prvé řadě na chuť, ale především na odolnost vůči chorobám či charakter růstu. Význam má rovněž udržovací šlechtění, vylučující degenerativní
mutace. Na tento vývoj je v současnosti reagováno návratem ke starým odrůdám, které sice
zpravidla neumožňují pěstování ve velkém, ale zajišťují rozmanitost ovoce a v neposlední
řadě jsou součástí krajinářských opatření. V současné Velké Bíteši tak lze objevovat rozmanitost druhů ovoce, vyšlechtěných v různých dobách a různých oblastech. Z českých odrůd
možno namátkou zmínit v případě jabloní Míšeňské (16. století), Panenské české (17. st.),
Malinové holovouské (18. st.), Sudetskou renetu (19. st.); v případě hrušní například Krvavku letní (15. st.?), Ananasku českou (17. st.) či Muškatelku šedou (18. st.). Vklad, který
ve Velké Bíteši kdysi podnikla krajská ovocná školka spolu s předchozí ovocnářskou tradicí,
nejsilněji zastoupenou v Jestřabí, je dosud patrný a částečně zatím neobjevený.
Zdroje: SOkA Žďár n. S., AM Velká Bíteš, sig. C 23, č. 190 (1626); Zemědělské školství Velká Bíteš,
kn. č. 24; Kronika města Velké Bíteše (roky 1952, 1954, 1963). Jan ZDUBA, Majetkové a sociální
poměry obyvatel vrchnostenského města v 17. a 18. století (na příkladu majetkové držby ve Velké
Bíteši), magisterská diplomová práce, Historický ústav FF MU, Brno 2020, s. 29–30, 64–66, 153.
TÝŽ, Cesta na zkušenou moravského zahradníka Františka Zavřela v letech 1912–1919 : Putování
z Lelekovic u Brna do Veverské Bítýšky přes Vídeň a dále Švýcarsko a válečnou Francii, Vlastivědný
věstník moravský 69, 2017, č. 1, s. 75–82. TÝŽ, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, Západní
Morava 18, 2014, s. 183–236, zde s. 195–196. Jan LUŽNÝ – Petr SALAŠ, Nástin historie českého
ovocnictví - I., 2003, dostupné on-line: https://www.zahradaweb.cz. Bohuslav KŘÍŽ (ed.), Jubilejní
pamětní spis Zemské odborné školy hospodářské a Okresního hospodářského spolku ve Velké Bíteši
1898–1928, Velká Bíteš 1928, s. 48–49. Ladislav ZAVADIL – Jan TIRAY, Bítešský okres (=Vlastivěda moravská, II. Místopis), Brno 1900, s. 15, 94, 127. Archivní odrůdy ovoce: http://www.plantsdata.com. Vznik odrůd a jejich další zlepšování: http://www.sadarstvi.cz. Mapování starých odrůd
ovocných stromů v krajině: http://www.csop.cz.

Jan Zduba
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ODPOČÍVEJ V POKOJI, PO HASIČSKÉM BOJI!
Motto „Kdo v životě za sebou nechával stopy, nemusí se bát, že po nich nepůjdeme dál.“

Petr Fousek. | Foto: Archiv SDH

Okrsek Velká Bíteš se zármutkem oznamuje, že ve
středu 12. května 2021 opustil velkou hasičskou rodinu
náš kamarád, člen dobrovolných hasičů Nové Sady,
velitel okrsku Velká Bíteš, člen represivní rady OSH ve
Žďáru nad Sázavou, bratr Petr Fousek ve věku nedožitých 74 roků. Poslední rozloučení proběhlo v kostele
sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši v pátek 14. května ve
14.30 hodin.
Bratr Petr Fousek se narodil 3. června 1947 ve Svitavách. Členem sboru Nové Sady se stal v roce 1971.
Vážená rodino, přijměte vyjádření mé hluboké soustrasti nad odchodem zesnulého tatínka pana Petra
Fouska. Přijměte naši upřímnou soustrast nad ztrátou
blízkého a vzácného člověka. Navždy zůstane v našich
srdcích a vzpomínkách.
Zemi dáváme jen, co jí patří, ale duch bude s námi
i nadále.
Ludvík Zavřel, starosta okrsku Velká Bíteš

SPORT
TJ SPARTAK – UŽ CVIČÍME
Po dlouhé době zákazů, uzavírek a omezení se konečně začínáme hýbat. Nejen my,
trenéři a vedoucí, ale hlavně děti. Hned jak to šlo, začali jsme sportovat venku – oddíl judo
začal pracovat na kondičce - a potom i uvnitř. Během května začínali jednotlivci ze stolního tenisu a TeqBallu, následně malé skupiny z florbalu a volejbalu. Postupně se přidali
i dospělí florbalisté a sálová kopaná. Nepříjemné je, že všechny plánované a připravované
akce byly zrušeny. Některé plánujeme obnovit, některé jsou nenávratně pryč. Ale máme
i novinku – turnaj v TeqBallu, který se uskuteční o prázdninách 24. 7. 2021. Jedná se
o celorepublikovou akci a zároveň i o zatím největší akci TeqBallu v Česku. Hrát se
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bude ve 3 kategoriích (single, double a mix, muži i ženy) o body do světového žebříčku
a o kvalifikaci na mistrovství světa.
Přijďte se podívat a povzbudit bítešské hráče.
Petr Světlík, TJ Spartak Velká Bíteš, z.s.

PŘESUNUTÝ ŠESTÝ NOMEN RUN POTVRDIL
PŘEVAHU RUN&MUM
Nové Město na Moravě 13. červen 2021 – Dva roky a dva měsíce si musely závodnice počkat na šestý NoMen Run. V sobotu 12. června se na startu této dámské štafety
sešlo ve Vysočina Aréně 92 natěšených týmů. Čekalo je 88 kilometrů přes kopce, smrčiny, lesíky a louky s cílem ve Velké Bíteši. Run&Mum přijely také a navázaly na vítěznou šňůru předchozích ročníků - letos tento tým vyhrál v čase 7:28:54. Unikátnost
NoMen Run je v tom, že žádná jiná čistě ženská štafeta se v tomto formátu v České
republice neběhá.
Vítězky všech pěti předchozích ročníků Run&Mum i letos závod ovládly, a to systémem start-cíl - na trase neměly konkurenci. Cílovou stuhu protnuly jako celý tým v čase
7:28:54 a připsaly si tak šesté vítězství v řadě. „NoMen Run bych přirovnala k porodu - je
to náročné, bolestivé a jak to začne, už to
nejde přerušit. Ale v cíli se všechny cítíme
božsky a už spřádáme plány na další rok“,
říká Magda Janková, kapitánka nejrychlejšího týmu. Na druhé příčce se umístil DrTi
tým s více než půl hodinovým odstupem
na vítězky v čase 8:01:47. Bronz letos patří
týmu s krkolomným názvem Ultimátní svištišťáci, jehož členky svoji první zkušenost
s NoMen Run korunovaly bronzem a časem
8:05:10.

Vítězky závodu. | Foto: Archiv organizátorů
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88 KM SÓLO
Vstříc téměř letní přírodě Vysočiny vyběhlo v postupných startech 92 týmů. Pravidla umožňovala maximálně 4 běžkyně
v družstvu, čehož většina využila. Odstartovaly i týmy s menším počtem běžkyň a dvě
závodnice se postavily na start s úmyslem
uběhnout celý závod samy. „Některé závody
jsou prostě tak krásné, že se nechceš dělit“,
okomentovala svůj sólo běh jedna z nich,
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Kateřina Kadlečková. V cíli byla v čase 10:32:25. Druhá sólo závodnice Mirka Ježková ze
závodu odstoupila po pátém úseku.
OHLASY BĚŽKYŇ
Závod se uskutečnil o dva měsíce později oproti tradičnímu termínu v druhé polovině
dubna. „A znát to bylo hlavně na bujné vegetaci, která nám po vydatných deštích na trase
vyrostla. Dokázaly jsme přesunout i aprílové počasí; během dne potkalo holky na trase
příjemné ranní sluníčko, úporné odpolední dusno, několik přeháněk i průtrže mračen“,
uvedla hlavní organizátorka Květa Látalová. Atmosféru závodu okomentovala jedna ze
závodnic, Zdeňka Balcarová: „Skvělá atmosféra, všechny se povzbuzovaly, smály se, povídaly si a držely si palce. Hlavně ve zdraví! Mohla jsem teď uklízet, vařit, mýt nádobí?
Kdepak, radši se umazat od bláta, poškrábat v roští, nerozbít si ústa cestou z kopce a vyšťavit se ve finiši“.
NOVINKY NA TRASE
Novou předávku letos organizátorky posunuly z Nedvědice do Smrčku. „Cílem je běžet
co nejvíc přírodou. Když během trasování najdeme vhodnější běžeckou cestu, trasu pro další
rok upravíme“, vysvětluje Vendula Holešovská, která je odpovědná za technickou část závodu. I přes dílčí změny je NoMen Run stále závodem s 88kilometrovou trasou, s osmi úseky
v délce 9 – 12,5 km, z nichž 80 % vede po lesních a polních cestách a zbytek je asfalt. Běžkyně si úseky dopředu rozdělí – letos vyrazily z Vysočina Arény a štafetu si předaly zde:
Studnice, Velké Janovice, Vír, Štěpánov, Smrček, Habří, Borovník, cíl Velká Bíteš.
CELKOVÉ VÝSLEDKY NOMEN RUN 2021
1.
2.
3.
solo

7:28:54
8:01:47
8:05:10
10:32:25

RUN&MUM
DrTi tým
Ultimátní svištišťáci
Kateřina Kadlečková

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY
ROK
2021
2019
2018
2017
2016
2015

VÍTĚZKY
RUN&MUM
RUN&MUM
RUN&MUM
RUN&MUM
RUN&MUM
B4

ČAS
7:28:54
7:02:46
7:06:51
6:51:41
7:14:09
7:28:57

POČET TÝMŮ
92
116
102
103
56
19

Eva Ondrůjová za organizátory
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OSTATNÍ
SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ NOVÝCH AUTOBUSŮ BDS-BUS

Společné foto zúčastněných. | Foto: Archiv BDS-BUS

Dne 30. dubna 2021 v areálu firmy BDS-BUS, proběhlo slavnostní uvedení nových autobusů pro JMK skupinu č. 12 linka Jedovnice – Brno a k tomu obslužné linky. Toto bylo
vysoutěženo rámci výběrového řízení JMK na provozování pravidelné veřejné autobusové
dopravy do roku 2030.
Firma BDS-BUS uspěla prozatím i v dalších 7 skupinách. Jejich provoz bude nabíhat
postupně na základě postupného podepisování jednotlivých smluv a termínových možnostech jednotlivých dodavatelů autobusů.
Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci JMK a KORDIS, zástupci dodavatelů, spolupracujících firem, kolegové, noví řidiči na této lince a zástupci medií.
Bylo představeno 12 nových busů vybavených dle požadavků zadavatele, JMK a Kordis, včetně barevného provedení autobusů v provedení JMK.
Všechny busy jsou plně klimatizované, vybavené zvýšeným výkonem vytápění, všechny
jsou nízkopodlažní, bezbariérové se dvěma místy pro invalidní vozíky či kočárky, zaskle-
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ním kabiny řidiče z důvodu jejich ochrany
před různými nemocemi, robotizovanými
převodovkami, dvojitým zasklením bočních skel pro lepší teplotní komfort, vybavené moderním systémem odbavení, komfortním sedadlem řidiče, ledničkou pro
řidiče a mnoha dalšími vylepšeními pro
bezpečnou jízdu a pohodlí řidiče, včetně
couvací kamery.
Tato počáteční investice je ve výši cca
60 milionů Kč, celková investice během
následných dvou let bude činit cca 500 milionů Kč.
Nové autobusy. | Foto: Archiv BDS-BUS
Na páteřní lince Jedovnice – Brno bude
jezdit i přípojný vozík pro přepravu jízdních kol.
ZA firmu BDS-BUS se zúčastnili majitel Ing. Miloslav KLIMENT, spolumajitel a syn
Ing. Michal KLIMENT a jednatel a výkonný ředitel Ing. Ladislav STUDENÝ a vedoucí
provozu Jedovnice pan Zdeněk FRANC.
Všichni účastníci slavnostního zahájení byli negativně testováni na Covid.
Miloslav Kliment, jednatel BDS-BUS, s.r.o.

VELKÁ BÍTEŠ SE V SOUTĚŽI „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“
UMÍSTILA NA 3. MÍSTĚ
„V ročníku 2020 známe vítěze soutěže obcí v efektivitě sběru tříděného odpadu a elektra. Aktivitu pořádá
Kraj Vysočina ve spolupráci s kolektivními systémy
EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN. Vítězům
blahopřejeme a děkujeme všem obcím i jejich občanům za třídění využitelných složek komunálních odpadů,“ uvedl Lukáš Vlček, náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství.
Hlavní soutěž (účinnost tříděných obalů ve vztahu
k produkci směsného komunálního odpadu a vyrovnanost sběru v komoditách papír, plast, sklo):
1.
2.
3.

do 300 obyv.
Sedlice
Zašovice
Lhota-Vlásenice

301 – 1 500
Cejle
Lipník
Věcov
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Předání ceny za 3. místo pro Velkou Bíteš.
Foto: Archiv EKO-KOM

1 501 – 5 000
Brtnice
Pacov
Krucemburk

> 5 000 obyv.
Telč
Velké Meziříčí
Velká Bíteš
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Doplňková soutěž Asekolu
1.
1.
1.

sběr drobného EEZ + baterií prostřednictvím SK
Vojnův Městec
sběr drobného EEZ + TV do 3000 obyvatel
Tři Studně
sběr drobného EEZ + TV nad 3000 obyvatel
Jemnice

výtěžnost v kg/osoba/rok
1,74
výtěžnost v kg/osoba/rok
12,27
výtěžnost v kg/osoba/rok
7,41

Doplňková soutěž Elektrowinu

1.
1.
1.

Skokan roku v kategorii nad 2 000 obyvatel – tj. obec s nejvyšším nárůstem
výtěžnosti zpětně odebraných spotřebičů (chlazení i VMS)
Ledeč nad Sázavou, nárůst o 68,9 %
obec s nejvyšším počtem vyvezených MINIWINŮ
Jihlava, celkem 54 ks
obec s nejvyšší výtěžností VMS (velké a malé spotřebiče) na obyvatele
Ledeč nad Sázavou 5,84 kg/obyvatele

Pořadí v jednotlivých dílčích soutěžích, kompletní pravidla soutěže, výsledky předchozích ročníků a další informace naleznete na krajském portálu Odpady Vysočiny na https://
www.kr-vysocina.cz/odpady_vysociny.asp?p1=50823 nebo na https://vysocina.trideni.cz/
Eva Navrátilová, Odbor životního prostředí a zemědělství

ZPRÁVY ZE SENIORKLUBU
Seniorky a senioři,
začínáme! První schůzka bude na myslivecké chatě. Myslivci pro nás připraví opékání
špekáčků a budeme si povídat. Vždy se dozvíme zajímavé věci o přírodě a jejich záslužné
práci v lese. Toto odpoledne pro nás připravují již mnoho let. Na setkání se velice těšíme.
Děkujeme, že nám věnujete svůj čas. Dobré tradice se mají dodržovat, a proto naším hostem na schůzce v srpnu bude starosta města Ing. Milan Vlček. Začali jsme jezdit na výlety
na kolech - jezdí se poslední sobotu v měsíci. Každý týden v úterý chodíme na vycházky.
Připravujeme několik zájezdů. Přijďte.
Jana Požárová za Seniorklub

PO PADESÁTI LETECH
V dubnu 2021 započala výstavba první části obchvatu Velké Bíteše. Také už delší
čas víme, že kolem našeho města povede vysokorychlostní trať (VRT), ovšem zatím
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není jisté, jak to nakonec dopadne s terminálem. A právě v této době bychom se mohli
ohlédnout do minulosti. Historie se totiž, jak se říká, svým způsobem opakuje.
V určitém slova smyslu zajistil červen roku 1971 „nový život“ pro mnohé obyvatele
Velké Bíteše a okolí, ale pokud to tak budeme brát, byl v tomto směru asi významnější
duben 1969. Skutečné „narození“ se následně slavilo koncem roku 1973. Do uvozovek jsem některá slova dala záměrně – v roce 1973 přišlo na svět bezpochyby mnoho
významných osobností, dovolím si však zaměřit se na něco jiného, než je narození
člověka. Na mysli mám dálnici.
Není těžké např. na internetu dohledat, kolik let uplynulo od prvních návrhů a plánů.
Skutečně mnoho! Stavba úseku vedoucího v blízkosti našeho města (015B Velké Meziříčí – Velká Bíteš) byla zahájena právě před padesáti lety: v červnu 1971. Byla rozdělena do dvou částí, přičemž úsek od Lhotky do Velké Bíteše byl zprovozněn 6. května
1975. Náklady na stavbu údajně činily 462 milionů korun (http://www.dalnice-silnice.
cz/D1.htm).
Pro Bítešany bylo ovšem zajímavější spojení opačným směrem, tedy na Brno
(stavba 017 Velká Bíteš – Brno-západ). Podle bítešské kroniky z let 1961–1970 bylo
již v roce 1966 zřejmé, že první dálnice v našem státě, vedoucí z Prahy do Brna,
bude protínat mj. i katastr Velké Bíteše („nedaleko města ve směru jižním“). Nastala
tehdy obdobná situace jako v současnosti: bylo třeba řešit výkup pozemků, s tím spojené záležitosti „komunikační a vodohospodářské“ atd. V březnu 1968 mj. proběhlo
jednání se Správou dálnic v Brně ohledně možnosti odběru vody z rybníků Rajhradského a Vlkovského, bylo nutné zpevnit a rozšířit komunikaci od Košíkova na silnici
směrem na Náměšť, …
A pozor, další paralela propojující nás v čase (viz moje zmínka o VRT): dlouho
nebylo jasné, zda se Bíteš stane „silničním uzlem“ s možností nájezdu na dálnici. Tehdejší kronikář, Jaromír Kotík, uvádí: „Tato možnost by byla přínosem pro hospodářský
život města, protože široký okruh jeho zázemí, včetně Tišnovska, Náměšťska a Třebíčska by využíval bítešského uzlu k použití vybudované dálnice“. Otázka silničního uzlu
nebyla definitivně vyřešena ještě ani koncem roku 1968.
Úsek mezi Bíteší a Brnem se stavěl od dubna 1969 a do plného pravidelného provozu byl uveden 2. listopadu 1973, což bylo o pět dní dříve, než se původně plánovalo.
Malé slavnosti se kromě jiných účastnil také tehdejší ministr dopravy. A nájezd na dálnici v Bíteši nakonec máme! Slovy kronikáře Kotíka: provoz ve Velké Bíteši „značně
polevil, což obyvatelé kvitují s povděkem“.
Pevně věřím, že v budoucnu budeme moci napsat/říct podobná slova v reakci na
dořešený obchvat našeho města a v provoz uvedenou vysokorychlostní trať s terminálem, který budeme moct využívat. Musíme si samozřejmě pár let počkat. Ale na dobré
a praktické věci, které nás posunou vpřed, ušetří nám čas a nervy, se vyplatí čekat
i v případě, že se různá jednání a práce komplikují či protahují. Řadu věcí dnes bereme
jako samozřejmost. Neuvědomujeme si, nebo možná jen nevíme, kolik času a úsilí
některé lidi stály. Buďme trpěliví.
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Abychom nekončili hádankami, či dokonce nejistotou, uvedu konkrétní a ověřená
čísla. V kontextu dnešní doby se možná usmějete, ale v sedmdesátých letech se místní
rozhodně měli z čeho radovat: V kronice našeho města se píše, že jede-li automobilista po nové dálnici z Velké Bíteše do Brna rychlostí vyšší než 100 km/hod., může být
v Brně už za 17 minut!
Šárka Dohnalová

TENTO ZPŮSOB LÉTA …
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ Tato věta, kterou pronesl ve filmu
Jiřího Menzela z roku 1967 Rudolf Hrušínský, mi probleskla hlavou, když jsem se ráno
podívala na venkovní teploměr. Začal první letní měsíc, ale doma stále trochu přitápíme
a bez svetru a mikiny se zatím neobejdeme. Neustálé přeháňky navíc komplikují plánování
venkovních aktivit. Letošní jaro přineslo chladnější a vlhčí počasí, které doufám pomohlo
lesům zasaženým kůrovcovou kalamitou. Rčení „studený máj, v stodole ráj“ snad bude
platit i pro letošní úrodu na polích. Vyhlížíte stabilní teplé a slunečné letní počasí? Přála
bych nejen dětem krásné sluncem a pohodou zalité prázdniny pokud možno bez roušek
a dezinfekcí. Věřím však, že pohodu a prima atmosféru můžeme pro sebe a své okolí
vytvořit i navzdory plískanicím a různým omezením. Záleží na našem vnitřním nastavení
a na tom, jak se díváme na lidi a věci kolem nás. Krásný a slunečný den nemusí být vůbec
pohodový, naopak deštivý a chladný den můžeme prožít tak, že na něj budeme ještě dlouho
vzpomínat.
List Koloským 3. kapitola, verš 15: Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích;
k němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděčni.
Přijďte si popovídat o tom, jak rádi trávíte volný čas, prázdniny nebo dovolenou.
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 prázdninový čas Věra Pokorná

KUTILOVÉ – VÝSTAVNÍ SÍŇ PLNÁ ORIGINÁLNÍCH VÝROBKŮ
U příležitosti výstavy Kutilové uspořádala obecně prospěšná společnost MOST Vysočiny setkání s novináři, na kterém informovala o projektu MAP II rozvoje vzdělávání
v ORP Velké Meziříčí (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009959).
Manažerka projektu představila cíle projektu, upřesnila činnost v rámci projektu a informovala o realizovaných a budoucích aktivitách pro děti, žáky, pedagogy a veřejnost.
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Projekt „Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí“ (dále jen MAP II) je zaměřen na
rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné
péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.
Navazuje na projekt „Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí
(MAP I), který nastartoval pozitivní
spolupráci pedagogů a ředitelů napříč jednotlivými ZŠ a MŠ v území
Velkomeziříčska-Bítešska. Projekt
umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci a monitoringu MAP.
Významnou aktivitou projektu MAP
II je tzv. implementace, tj. realizace
aktivit, které aktéři ve školství realizují na základě potřeb uvedených ve
Strategickém rámci MAP. Podporuje
vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné
Pozvánka na výstavu. | Foto: Archiv organizátorů
strategické plánování u zapojených
partnerů. Současně realizací těchto aktivit je podpořeno i strategické plánování ve školách
s vazbou na místní akční plán.
Hlavním cílem projektu MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních
školách s podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.
Nositelem projektu je MOST Vysočiny, o. p. s., finančním partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko. Partnerem projektu je rovněž město Velké Meziříčí.
Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2018 a její ukončení je plánováno k datu 31. 8.
2022. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 8 632 439,20 Kč, rozdělené na přímé výdaje
a paušální náklady.
Kdo MAP tvoří? Členové Řídícího výboru jsou voleni z řad rodičů, škol a obcí, Pracovní
skupiny tvoří pedagogové z území, zřizovatelé škol, Partneři MAP, Realizační tým (administrativní část) sestává ze zaměstnanců MOST Vysočiny.
V rámci projektu podporujeme rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, polytechnického vzdělávání, rozvoj regionální identity a rovných příležitostí pro děti a žáky z mateřských a základních škol v území Velkomeziříčska-Bítešska. Realizovali jsme soutěž
Navrhni skvělou deskovku, vyrábění s Kutily, webináře pro rodiče i pedagogy, tvoření pro
děti ve spolupráci s ekocentrem Chaloupky Krása dřeva a mnoho dalších zajímavých akcí.
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Realizátor projektu má zájem informovat veřejnost o aktivitách projektu, proto děkuje
regionálním médiím za sdílení informací.
Bližší informace o cíli projektu MAP II a jeho dílčích aktivitách je k dispozici na webových stránkách realizátora projektu: www.masmost.cz.
Naděžda Jašová, MOST Vysočiny, o.p.s.

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 17/2021 KONANÉHO DNE 12. DUBNA
Pokračování z minulého čísla Zpravodaje:
18/17/21/ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 283/202 v budově č.p. 283, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p.
283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7820/87120 a spoluvlastnický podíl
na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7820/87120 vše v k.ú.
a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.375.950,- Kč se splatnostní
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
19/17/21/ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 283/204 v budově č.p. 283, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p.
283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7800/87120 a spoluvlastnický podíl
na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7800/87120 vše v k.ú.
a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.397.950,- Kč se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
20/17/21/ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 283/205 v budově č.p. 283, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p.
283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 6680/87120 a spoluvlastnický podíl
na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 6680/87120 vše v k.ú.
a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.342.170,- Kč se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
21/17/21/ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 283/206 v budově č.p. 283, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p.
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283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7100/87120 a spoluvlastnický podíl
na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7100/87120 vše v k.ú.
a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.373.720,- Kč se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
22/17/21/ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 281/201 v budově č.p. 281 na pozemku
p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí
pozemku p.č. 835 ve výši id. 5600/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5600/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní
smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
23/17/21/ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 281/206 v budově č.p. 281 na pozemku
p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí
pozemku p.č. 835 ve výši id. 5460/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5460/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví
města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.209.240,- Kč se zřízením věcného předkupního práva ve prospěch města Velká Bíteš na dobu 7 let od nabytí vlastnického práva
k uvedené bytové jednotce pro případ zcizení uvedené bytové jednotky do vlastnictví třetího subjektu
za kupní cenu ve výši 1.209.240,- Kč. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
24/17/21/ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2263/5 oddělenou geometrickým plánem č. 3256-43/2021 a nově označenou p.č. 2263/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 267 m2
a část pozemku p.č. 2265/2 oddělenou geometrickým plánem č. 3256-43/2021 a nově označenou
p.č. 2265/7 orná půda o výměře 934 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½)
za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s nabytím částí pozemků uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
25/17/21/ZM rozhoduje směnit část pozemku p.č. 2539/93 oddělenou geometrickým plánem
č. 3181-81/2020 a nově označenou p.č. 2539/287 orná půda o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2539/83 oddělenou geometrickým plánem
č. 3181-81/2020 a nově označenou p.č. 2539/288 orná půda o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí pozemků uhradí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
26/17/21/ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemkům p.č. 2538/4 trvalý travní
porost o výměře 3448 m2 a p.č. 2537/7 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to
- id. 1/8,
- id. 1/8,
- id. 3/32,
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- id. 1/8
za cenu 500,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí město.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
27/17/21/ZM rozhoduje směnit část pozemku p.č. 349/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca
7 m2 a část pozemku p.č. 352/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 3 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví společnosti EG.D, a.s., IČ: 28085400, se
sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za část pozemku p.č. 352/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 10 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví společnosti EG.D, a.s., IČ: 28085400,
se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
28/17/21/ZM volí členem osadního výboru v části města Jindřichov pana Pavla Prchala.
29/17/21/ZM bere na vědomí informace o kapacitních a organizačních důvodech, které brání zřízení
přípravné třídy v ZŠ Velká Bíteš na ulici Sadová.

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 85/2021 KONANÉ DNE 26. DUBNA 2021
2/85/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 84/2021 ze dne 12. 4. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 26. 4. 2021
3/85/21/RM bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. 3.
2021 o zápisu do školského rejstříku nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní umělecké škole,
Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
4/85/21/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Základní školy a Praktické školy
Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2650/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
5/85/21/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové
organizace č.j. MÚVB/2547/21.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
6/85/21/RM – bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš za rok
2020.
7/85/21/RM – schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 5. 2021
8/85/21/RM – rozhoduje zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby meziměstské autobusové dopravy za rok 2020.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2021
9/85/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 25.06.2001 týkající se
pronájmu pozemku p.č. 2788 lesní pozemek o výměře 62 m2 a části pozemku p.č. 2786/1 lesní
pozemek o výměře 55 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající ve změně nájemce z důvodu změny
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vlastníka stavby nacházející se na pozemku p.č. 2788 v k.ú. Velká Bíteš a navýšení nájemného na
20,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2021
10/85/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 01.10.2003 týkající se
pronájmu části pozemku p.č. 524/1 o výměře 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající v navýšení
nájemného na 20,- Kč/m2/rok a ve změně výpovědní doby na 1 rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2021
11/85/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče HZB spol. s r.o., Pražská 548/136,
642 00 Brno, Bosonohy, IČ: 25510916 na realizaci výměny oken a dveří (místo stávajících dřevěných výplňových prvků nové plastové) v bytových domech na adrese: Velká Bíteš, Návrší 250 a 249
za cenu 253.648,20 Kč bez DPH a tuto výměnu objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
12/85/21/RM – rozhoduje ve věci žádosti č.j. MÚVB/2789/21 vydat žadatelům bezplatně parkovací karty po dobu přemístění provozoven ZVEREXPELÁN s. r. o. a Opravna oděvů do dočasných
prostor Masarykovo náměstí 85, a to na období od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022 do 30.
4. 2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
13/85/21/RM – rozhoduje pokácet 4 ks borovice černé na pozemku parc. č. 913 v k.ú. Velká Bíteš
ve vlastnictví města.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 18. 11. 2021
14/85/21/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě s SVK Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad
Sázavou, IČ: 43383513 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na akci „Košíkov – novostavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“, kterým se snižuje výše finančního příspěvku
na 1.496.709 Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 14. 5. 2021
15/85/21/RM – rozhoduje udělit souhlas s umístěním chaty na pozemku p.č. 1241 trvalý travní
porost o výměře 721 m2 v k.ú. a obci Níhov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2021
16/85/21/RM – rozhoduje zamítnout žádost o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 2538/5 o výměře
1747 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2021
17/85/21/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě s SVK Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad
Sázavou, IČ: 43383513 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na akci „Velká Bíteš –
vodovod Lánice II. etapa, od RD 652 po RD 43“, kterým se snižuje výše finančního příspěvku na
772.835 Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 14. 5. 2021
18/85/21/RM
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu osobního automobilu
Renault Trafic RZ 4J32755, rok výroby 2006, za min. kupní cenu 10.500,- Kč s její splatností před
podpisem kupní smlouvy byly doručeny 2 nabídky kupní ceny
b) otevřela a projednala nabídku doručenou od obce Heřmanov ve výši 15.550 Kč a ve výši 15.000 Kč
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c) rozhoduje úplatně převést osobní automobil Renault Trafic RZ 4J32755, rok výroby 2006 za
kupní cenu ve výši 15.550 Kč do vlastnictví obce Heřmanov, Heřmanov 35, 594 58, IČO: 00599387
d) nepřijímá nabídku ve výši 15.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2021
19/85/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 847/1 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 217 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 86/2021 KONANÉ DNE 31. KVĚTNA 2021
2/86/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 85/2021 ze dne 26. 4. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 31. 5. 2021
3/86/21/RM – rozhoduje poskytnout Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO
Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2820/21 ve výši 40.000,- Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2021
4/86/21/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Velká
Bíteš dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace
zapsané pod č. j. MÚVB/2442/21 ve výši 20.000,- Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2021
5/86/21/RM – rozhoduje souhlasit s realizací projektu „Rozvoj vzdělávání II.“ Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle její žádosti doručené pod č.j.
MÚVB/2905/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2021
6/86/21/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou
dokumentaci stavby „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Pod Hradbami“
v celkové výši 138.900,- Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 5. 2021
7/86/21/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 se společností VHS Bohemia, a.s., Haškova
153/17, 638 00 Brno – Lesná, IČ: 479 10 305, kterým se navyšuje cena díla o 135.529,01 Kč
a celková cena tak činí 2.081.260,73 Kč. Dále se dodatkem č. 1 prodlužuje termín dokončení
díla do 31. 7. 2021.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 5. 2021
8/86/21/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 Pojistné smlouvy č. 2734324539 se společností
UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2021
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9/86/21/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace do programu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI“.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 10. 6. 2021
10/86/21/RM – bere na vědomí informaci Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
o výsledcích zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.
11/86/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost spoluvlastníků pozemku p.č. 84/11
zahrada v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše o prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu na tomto
pozemku o dalších pět let do 29. 9. 2026.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 6. 2021
12/86/21/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš,
příspěvkové organizace do programu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI“.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 10. 6. 2021
13/86/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 281/1 v budově
č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 6400/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku
p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6400/69460 vše v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.234.320,- Kč se splatností kupní ceny před
podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 6. 2021
14/86/21/RM – rozhoduje souhlasit s podáním žádosti Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš,
příspěvkové organizace o nadační příspěvek NADACE ČEZ na projekt „Plavání pro děti s postižením“.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 10. 6. 2021
15/86/21/RM – bere na vědomí informaci Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
o změně data ukončení projektu Šablony II ZŠ Velká Bíteš.
16/86/21/RM – schvaluje změnu otevírací doby během letních prázdnin 2021 dle žádosti Městské
knihovny Velká Bíteš č.j. MÚVB/3386/21.
odpovědnost: knihovnice termín: 1. 7. 2021
17/86/21/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš ke
dni 31. 5. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
18/86/21/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 5, Velká
Bíteš na dobu určitou od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
19/86/21/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023 v souladu s v souladu s projednáním její bytové situace Radou
města Velká Bíteš dne 1. 3. 2021 a její žádostí podanou dne 7. 4. 2021, za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2021
20/86/21/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš na
dobu neurčitou od 1. 6. 2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
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21/86/21/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina za účelem poskytnutí účelové investiční veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na pořízení CAS pro JSDH Velká Bíteš ve
výši 500.000,- Kč.
odpovědnost: odbor správní termín: 1. 6. 2021
22/86/21/RM – rozhoduje pronajmout část pozemku p.č. 847/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
217 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš společnosti VHS Bohemia, a.s, IČ: 47910305, se sídlem Haškova
153/17, 638 00 Brno za cenu 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za
účelem umístění zařízení staveniště v rámci staveb „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – dešťová kanalizace a VO v ul. U Stadionu“ a „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace
ul. U Stadionu“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2021
23/86/21/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.10.2003 týkající se
pronájmu části pozemku p.č. 524/1 o výměře 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající v navýšení
nájemného na 20,- Kč/m2/rok a ve změně výpovědní doby na 1 rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2021
24/86/21/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 787 ostatní plocha, zeleň o výměře 881 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 6. 2021
25/86/21/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2022/1 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 6. 2021
26/86/21/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1945 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 6. 2021
27/86/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 753/3 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 105 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2021
28/86/21/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 1235/2 zastavěná plocha
o nádvoří o výměře 226 m2 a pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18395 m2
v k.ú. Březka u Velké Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 6. 2021
29/86/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví spol. JOKA Acces s.r.o.,
IČ: 47910721, č. p. 197, 67171 Skalice do vlastnictví města Velká Bíteš:
- pozemek p.č. 4609/1 orná půda o výměře 2257 m2 v k.ú. Velká Bíteš,
- pozemek p.č. 4609/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1310 m2 v k.ú. Velká Bíteš,
- pozemek p.č. 4609/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 v k.ú. Velká Bíteš,
- alejové stromy na p.č. 4609/1 v k.ú. Velká Bíteš,
- vsakovací nádrž na p.č. 857/1 v k.ú. Velká Bíteš,
- asfaltová komunikace na p.č. 4609/6 v k.ú. Velká Bíteš,
- parkoviště na p.č. 4609/6 v k.ú. Velká Bíteš,
- veřejné osvětlení na p.č. 4609/1 v k.ú. Velká Bíteš,
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- sjezd na pozemku p.č. 857/8 v k.ú. Velká Bíteš
se závazkem převodce nést po dobu 2 let od převodu vlastnického práva ke stavbám záruku za jejich provedení. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
nabyvatel.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 6. 2021
30/86/21/RM – rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci výjimku z počtu zapsaných dětí pro čtyři třídy na školní rok 2021/2022, a to 25 dětí na jednu
třídu dle žádosti ředitelky školy č.j. MÚVB/3462/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2021
31/86/21/RM – rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
příspěvkové organizaci výjimku z počtu zapsaných dětí pro pět tříd na školní rok 2021/2022,
a to 26 dětí pro jednu třídu na Masarykově náměstí, 25 dětí pro tři třídy a 23 dětí pro jednu
třídu v Lánicích dle žádosti ředitelky školy č.j. MÚVB/3482/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2021
32/86/21/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 86, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2021 dle návrhu ředitelky školy č.j.
MÚVB/3483/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 26. 7. 2021
33/86/21/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o výsledku voleb člena školské rady za pedagogické pracovníky a člena školské
rady za zákonné zástupce.
34/86/21/RM – rozhoduje souhlasit s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic
dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace ve výši
95.990 Kč
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2021

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 7. června 2021 oslavila 90té narozeniny
paní Jiřina Dobrovolná. K tomuto významnému výročí
přejí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
rodina Škarpíškova, Flekova, Holtermann, vnoučata Jiřinka,
Jakub, Jana, Michal, Elenka, pravnoučata Jakub, Matěj,
Benjamin, Kristýna, Nikolai.
K přání se připojuje také redakce Zpravodaje
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3. července 2021 oslaví 50 let společného života
zlatou svatbu
manželé
Marie a Stanislav VOBORNÍ z Pánova

22. května 2021 oslavili 50 let společného života
zlatou svatbu
manželé
Eva a Jan KOZOVI z Velké Bíteše
16. června 2021 oslavili 55 let společného života
smaragdovou svatbu
manželé
Dagmar a Jan STROMECKÝCH z Velké Bíteše
Jubilantům pogratulovaly členky Sboru pro občanské záležitosti
a připojily poděkování za příkladné manželské soužití.
Své blahopřání připojuje také redakce Zpravodaje

VZPOMÍNÁME
V neděli 30. května 2021 uplynul 1 rok od úmrtí
paní Hanky Sedlákové.
Vzpomeňte s námi na úžasnou ženu, která byla zpěvačkou ženského sboru Národopisného souboru Bítešan, obětavě se věnovala mládeži při nácviku lidových písní a tanců, doprovázela
a povzbuzovala je při veřejných vystoupeních. Pracovala také pro
Městské muzeum ve Velké Bíteši a i pro ně byla velkou oporou.
Muzejní spolek Velkobítešska, redakce
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Čas letí jako bláznivý, dne 11. června 2021 tomu byly
dva roky, co nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček a kamarád
pan Miroslav Cendelín
z Velké Bíteše.
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím spolu
s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.
Rodina Cendelínova a Jarošova

„Na moje jaro sněhy padly, mráz již zelené je schvátil
a květy mého mládí povadly, když slunce paprsek je zlatil“
Dne 6. srpna 2021 vzpomeneme 3. výročí nečekaného úmrtí
našeho drahého syna, bratra, kamaráda a řidiče z profese
pana Michala Baráka.
Děkujeme všem, kdo uctí jeho památku tichou
vzpomínkou s námi.
Děkuje rodina

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím k pronájmu sociální byt 2+1 vhodný pro svobodné matky s dítětem ve Velké Bíteši, Kostelní 70. Více info na tel. č. 731 409 122.
Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel. č. 608 065 337.
Palivové dřevo, i suché, tel. č. 608 065 337.
Chalupaření to nás baví – koupíme dům/chalupu. Nabídněte, volejte, pište. Tel. č. 704 923 775.
Koupíme statek s pozemky - pro koně. Tel. č. 732 344 841
Pronajmu byt 2+1 Velká Bíteš, U Stadionu. Bližší informace na tel. č. 728 526 114.
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Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 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 září 2021: 16. srpna 2021. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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