ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Prosinec 2021
Zpěvačky z Velké Bíteše při natáčení pořadu České televize.

Foto: Silva Smutná

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v průběhu listopadu pokračovaly podle harmonogramu a bez zásadních problémů práce na probíhajících velkých investičních akcích města, které budou
dokončeny v průběhu příštího roku – rekonstrukci
ulice Rajhradské a rekonstrukci mateřské školy
na Masarykově náměstí.
Drobnější akce – zřízení požárních schodišť v mateřské škole U Stadionu a protihluková opatření v tělocvičně základní školy na ulici Sadová naopak v tomto
měsíci budou úspěšně dokončeny. Díky aktuálně vyhlášené výzvě ministerstva pro místní rozvoj budeme
ještě letos opětovně podávat žádost o dotaci pro sociální přístavbu kulturního domu a rekonstrukci části
komunikace na sídlišti U Stadionu. Této lokality se týká i v současnosti probíhající výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce a dostavby hlavních řadů kanalizace a vodovodu.
Tyto páteřní inženýrské sítě po svém dokončení v příštím roce umožní budoucí napojení
obchodní zóny se supermarketem LIDL na ulici Vlkovské a také městem plánovaný domov pro seniory.
Připravovaný projekt domova pro seniory je však po listopadovém mimořádném zasedání zastupitelstva města opět přizastaven. Stalo se tak díky vysoce nestandardní aktivitě
opozičních zastupitelů dlouhodobě zpochybňujících prodej pozemku pod uvedený sociální
objekt soukromému podnikatelskému subjektu, který by zajistil díky tvrdým podmínkám
města jeho vybudování a následného provozování po dobu nejméně 40 let. Po vyhlášení
již třetího záměru na prodej, jehož jediným kritériem byla nabízená cena za pozemek,
obdržení dvou soutěžních nabídek, jejich komisionálním otevření a doporučení vítězné
nabídky radou města zastupitelstvu ke schválení, zástupci opozice oznámili, že v mezičase
jednali s uchazečem, který nebyl doporučen zastupitelstvu ke schválení a tento uchazeč
přímo na zasedání zastupitelstva hodlá městu předložit nabídku vyšší částky za pozemek,
než původně uvedl ve své nabídce. Za této vyhrocené a chaotické situace bylo jediným
možným řešením zrušení vyhlášeného záměru. Záměr výstavby domova pro seniory a jeho
dokončení, které se již po loňském prosincovém zastupitelstvu posunulo z roku 2023
na rok 2025, se tak díky zrušení záměru znovu odsouvá. Další postup v této věci bude
řešit rada města na svém jednání ještě do konce roku. Pro přiblížení listopadového jednání zastupitelstva připojuji část zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 22. 11. 2021. Plný
rozsah zápisu ze zasedání zastupitelstva, stejně jako ze všech předchozích zastupitelstev,
je uveden na webu města www.vbites.cz.
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Úplatný převod pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla Mgr. Jana Pelánová, vedoucí odboru majetkového. Pan starosta doplnil informace o vývoji příprav záměru výstavby objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a zdůraznil význam realizace
uvedeného záměru ve městě. Dále popsal jednání s hejtmanem Kraje Vysočina o možnosti
převzetí záměru krajem a jednání s vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje
Vysočina, o kterém byl pořízen záznam. Požádal vedoucí OM o přečtení návrhu usnesení.
Vedoucí OM přečetla návrh usnesení, který byl předložen v podkladových materiálech:
Zastupitelstvo města Velká Bíteš
a)		 bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu pozemku
p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.658,- Kč/m2 včetně DPH, při jejímž určení
bylo vycházeno mimo jiné ze znaleckého posudku č. 2842-01/2021 ze dne 14. 1.
2021, se splatností kupní ceny po kolaudaci stavby tohoto zařízení sociálních služeb,
při složení kauce ve výši 5.000.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny se závazkem kupujícího:
•	Realizace sociálního objektu na výše uvedeném pozemku, přičemž sociální služby,
které budou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat svojí
povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov
pro seniory a DZR Velká Bíteš“ městem Velká Bíteš připravovány. Projekt je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Městském úřadu Velká Bíteš.
•	Vybudovat veřejně přístupné parkoviště o 19 parkovacích stáních a zpevněné plochy, které bude sloužit také pro potřeby objektu sociálních služeb, a to na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované
APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno,
IČ: 60705981, která byla městem Velká Bíteš doložena dne 16. 7. 2020 Odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká Bíteš, a to jako příloha písemné
žádosti k žádosti o zahájení územního řízení předmětné stavby. Pro potřeby výstavby
parkoviště a zpevněných ploch na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš bude příslušná část poskytnuta kupujícímu k dočasnému užívání bezplatně. Parkoviště i zpevněné plochy se stanou po jejich dokončení součástí pozemku ve vlastnictví města,
a to bez jakéhokoliv dalšího nároku kupujícího na jakékoliv majetkové vyrovnání.
Parkoviště a zpevněné plochy dle tohoto bodu musí být dokončeny nejpozději současně s objektem sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Projektová dokumentace je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Odboru investic
a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.
•	Podpisu kupní smlouvy na prodej předmětného pozemku v případě souhlasu zastupitelstva města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení, a to
nejpozději do 30. 11. 2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku
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účinnosti kupní smlouvy s tím, že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování
objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.
•	Úhrady městem již vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši 1.300.000,- Kč včetně DPH, a to do 30ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
•	Zahájení výstavby objektu na převáděném pozemku nejpozději do 31. 5. 2023. Tento
závazek kupujícího bude považován za splněný, prokáže-li kupující, že prodlení
vzniklo z důvodu na straně správních orgánů nedodržením lhůt pro vydání rozhodnutí
a stanovisek.
•	Zkolaudování objektu nejpozději do 24 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu
nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město oprávněno odstoupit od kupní smlouvy
a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených smluvních pokut a nad
rámec náhrady škody smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč. Město je oprávněno
započítat složenou kauci ve výši 5.000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám
kupujícího, vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy. Při odstoupení od smlouvy bude
kupující povinen vrátit pozemky městu bez jakýchkoliv právních vad a závazků třetích
osob, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10.000.000,- Kč nad rámec náhrady
škody.
•	Provozování minimálně 80% lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 40 let k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši
30.000.000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.
•	Zřízení reálného břemene zatěžujícího pozemek p. č. 4625 spočívajícího v závazku
vlastníka pozemku jako povinného z reálného břemene užívat pozemek včetně všech
jeho součástí a příslušenství výhradně za účelem provozování sociálních služeb, které
budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly
v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a činností s takovými sociálními
službami souvisejících (např. provoz kuchyně pro stravování seniorů v domově či pro
stravování seniorů s rozvozem), a to ve prospěch města Velká Bíteš, přičemž reálné
břemeno bude zřízeno jako věcné právo vložené do katastru nemovitostí na dobu
určitou 25 let a bezúplatně.
•	Převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš
spol. s r.o. a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu. Tento závazek kupujícího bude považován
za splněný i v případě, že uvedení zaměstnanci odmítnou výkon práce pro nového
zaměstnavatele, kupujícího.
•	Přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu
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počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina v rámci možností daných aktuálními právními předpisy.
•	Úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory
a DZR Velká Bíteš“ byly doručeny 2 nabídky kupní ceny,
b)		rozhoduje přijmout nabídku společnosti Domovy seniorů BeneVita s.r.o.,
IČ: 08207364, se sídlem č.p. 134, 463 44 Radimovice a úplatně převést pozemek
p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ se všemi
výše uvedenými závazky za cenu 2.800,- Kč/m2 do jejího vlastnictví, náklady související s koupí pozemku hradí kupující.
c)		rozhoduje nepřijmout nabídku kupní ceny doručenou společností SeneCura Holding
s.r.o., IČ: 28245211, se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, Slivenec, 154 00 Praha 5.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2021
Dále pan starosta požádal vedoucí OM o přečtení záznamu z jednání s vedoucí odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina JUDr. Švarcovou dne 15. 11. 2021. Vedoucí OM záznam z jednání přečetla:
Záznam z jednání uskutečněného 15. 11. 2021 v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina v kanceláři JUDr. Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí
Přítomni: JUDr. Věra Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Ing. Milan Vlček, starosta města Velká Bíteš, Mgr. Jana Pelánová, vedoucí majetkového odboru MěÚ Velká Bíteš
Jednání bylo dohodnuto Ing. Milanem Vlčkem, starostou města Velká Bíteš za účelem projednání připravované výstavby Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš (dále jen
„DZR“). JUDr. Švarcová byla předem seznámena se zveřejněným záměrem prodeje pozemku určeného pro výstavbu a následné provozování DZR, podmínky jeho prodeje hodnotila jako velmi přísné.
Město Velká Bíteš obdrželo na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku pro
výstavbu DZR 2 nabídky kupní ceny, přičemž by pozemek měl být v případě kladného
rozhodnutí Zastupitelstva města Velká Bíteš prodán uchazeči s nejvyšší nabídkou kupní
ceny. Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina provozuje na svém území několik domovů pro
seniory, bylo k datu uskutečnění jednání diskutováno o případném zájmu Kraje Vysočina
provozovat DZR ve Velké Bíteši. Starosta města Velká Bíteš informoval JUDr. Švarcovou
o jednání s hejtmanem Kraje Vysočina Mgr. Schrekem ve věci případného předání celého
záměru pod Kraj Vysočina. Mgr. Schrek však odkázal starostu města na řešení dané záležitosti s JUDr. Švarcovou.
Dle sdělení JUDr. Švarcové je kapacita domovů v Náměšti nad Oslavou a ve Velkém
Meziříčí v daném území provozovaných Krajem Vysočina dostačující, proto nemá Kraj
Vysočina zájem provozovat DZR ve Velké Bíteši. Přesto má město Velká Bíteš zařazených
do krajské sítě sociálních služeb 27 míst stávajícího domova, dále dalších 23 míst zařaze-
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ných do sítě nad rámec stávajících míst (z dalších 46 míst do naplnění kapacity DZR je
již 25 míst rovněž zařazeno do krajské sítě sociálních služeb). Město Velká Bíteš má tedy
nyní 75 míst zařazených do krajské sítě sociálních služeb. Např. Nové Město na Moravě
má nyní 30 míst zařazených do krajské sítě soc. služeb.
JUDr. Švarcová se dotazovala na časový horizont, v jakém město požaduje zavázat provozovatele DZR k jeho provozování ke sjednanému účelu. Dle záměru bude ve smlouvě
uveden závazek na provozování DZR na 40 let (Kraj Vysočina uzavírá obdobné závazky
pouze na 30 let).
JUDr. Švarcová sdělila, že Kraj Vysočina vítá „barevnou“ síť provozovatelů domovů
na svém území (krajská zařízení, zařízení územně samosprávných celků, privátní zařízení).
Ohledně požadavku města Velká Bíteš na přednostní umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši v rámci možností daných aktuálními právními předpisy potvrdila ze
své zkušenosti, že v DZR jsou umísťování občané z nejbližší spádové oblasti (JUDr. Švarcová potvrdila, že dle judikatury ESD se jedná o diskriminační přístup). Pouze v případě,
že není zájem o obsazení uvolněného místa z těchto žadatelů, jsou umísťování žadatelé ze
vzdálenějších oblastí.
Dále bylo dohodnuto, že město Velká Bíteš bude Kraj Vysočina prostřednictvím
JUDr. Švarcové písemně informovat po 30. 11. 2021, zda došlo k uzavření smlouvy na prodej pozemku pro výstavbu DZR ve Velké Bíteši. Dále bude město Velká Bíteš průběžně
informovat Kraj Vysočina o aktuálním stavu výstavby domova. Zástupci města tento postup
potvrdili. JUDr. Švarcová doporučila, aby město Velká Bíteš nepřevádělo na budoucího
provozovatele DZR místa zařazená do krajské sítě sociálních služeb dříve než bude jistá
kolaudace DZR a jeho následné provozování.
Záznam byl předán členům zastupitelstva města v tištěné podobě. Pan Mgr. Aleš Koubek: Zjišťovali jste, jakým jiným způsobem jsou v Kraji Vysočina provozována zařízení
tohoto typu? Pan starosta: Paní doktorka nám sdělila, že se jedná o krajská zařízení, církevní, komunální a zařízení provozovaná soukromými subjekty. Mgr. Koubek: Nesdělila
vám o výstavbě domova v Humpolci soukromou společností, která ho po 25 letech převede
bezúplatně do vlastnictví kraje? Je to PPP projekt. Pan starosta: O tomto jsme spolu nemluvili. Pan Ing. Libor Kotačka, PhD.: Na jak dlouho, a pro kolik občanů jsou místa garantována? Dle červnového usnesení se mělo oslovit 5 zájemců, bylo osloveno 11. Byly osloveny i příspěvkové organizace, které nejsou vhodné pro stomilionový objekt. Nezvážilo
město, že by bylo spoluúčastno na této akci? Termín uzavření smlouvy má být do týdne?
Vedoucí OM: Termín uzavření smlouvy byl uveden v záměru, který již byl zveřejněn 3x
a uchazeči s tím tak počítají. Seznam oslovených poskytovatelů sociálních služeb byl
v 2. kole jiný než ve 3. kole. Ve 2. kole byly osloveny i příspěvkové organizace, ozývaly se
i subjekty jiného typu. Ve 3. kole byly subjekty jiné. Přečetla názvy oslovených subjektů
ve 3. kole s tím, že to jsou subjekty provozující obdobné sociální služby. Uchazeč, který
nabídl nejvyšší nabídku kupní ceny, osloven nebyl ani v jednom kole. Bylo zveřejňováno
na úřední desce a na webových stránkách města. Závazek provozovat zařízení, dle vyhlá-
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šeného záměru, je 40 let, 25 let je věcné břemeno. Ing. Kotačka: Kdy jste je oslovili? Vedoucí OM: Seznam jsem vám posílala po zveřejnění 2. záměru. Pan starosta: Projekt má 96
míst, z toho je 75 garantováno krajem jako sociální místa v tomto objektu. Provozovatelé
upřednostňují umístění klientů z regionu, chtěli jsme garantovat přednostní přijetí pro počet míst garantovaných krajem, tj. 75. Vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Kraje Vysočina však na jednání potvrdila, že právně vymáhat uvedenou podmínku
ve vztahu k vítěznému uchazeči by však bylo v rozporu s nálezem soudního dvora EU.
Ing. Kotačka: Ptal jsem se na demografický vývoj, na statistiku. Co bude 26. a další roky?
Pan starosta: Co bude za 25 let nevím. Následně zhodnotil předpokládaný vývoj počtu
obyvatel. Vypracování Ing. Kotačkou opakovaně zmiňované studie demografického vývoje ve městě pro záměr domova důchodců nebyla městem řešena, stejně jako v případě
rekonstrukce MŠ na náměstí. Na rozdíl od případné výstavby další školky, v návaznosti
na plánovanou výstavbu bytových domů U Stadionu s cca 100 byty, kdy bude pro město
taková studie potřebná. Paní Mgr. Markéta Burešová: Také jsem se připravovala k seznamu
uchazečů z 2. kola. Vedoucí OM přečetla dotaz Ing. Kotačky, který se vztahoval k 2. kolu.
Mgr. Burešová: V prosincovém ZM bylo přijato usnesení oslovit 5 zájemců, kteří poskytují
tento typ služeb. Mám informaci, že jich bylo osloveno 11, z toho 9 příspěvkových organizací. Pan starosta: Úkol, který byl zadán usnesením zastupitelstva města, jehož návrh formuloval Mgr. Koubek, byl splněn pro 2. kolo. I když nebyl dán úkol pro 3. kolo, snažili
jsme se oslovit minimálně 5 poskytovatelů i ve 3. kole. Mgr. Burešová: Osobně jsem hovořila se všemi řediteli těchto organizací, minimálně polovina z nich o tom neví. Předpokládala jsem, že budou osloveny subjekty, které mohou domov reálně postavit. Z pozice
vedoucí FV si nechám zjistit, kolik stálo 3. kolo. Uvedla, že BeneVita má jediného společníka BeneVita Holding, jehož jednatelem je p. Berka, který je i jednatelem spol. DS Kamenice, která vyhrála před rokem. Nyní vítězná firma má jediného jednatele, krátkou historii
a skončila ve ztrátě. Působí to netransparentně. Poukázala rovněž na případnou situaci,
kdy by došlo k úmrtí jednatele takovéto firmy s jedním jednatelem, což by znamenalo velkou komplikaci. Zástupce advokátní kanceláře zajišťující administraci Mgr. Tulis se proti
tvrzení Mgr. Burešové ohradil s tím, že zadání bylo oslovit 5 poskytovatelů sociálních služeb a ti jsou definováni zákonem. Bylo jich osloveno více, všechny výzvy byly doručovány
na dodejku nebo do datové schránky. Řada příspěvkových organizací zaslala vyjádření.
Pan starosta: Bylo zveřejněno na úřední desce města. Ve 2. kole nebyla oslovena SeneCura,
přesto se ozvala. Uzavřel diskuzi ke 2. kolu, protože podle usnesení bylo osloveno 5 subjektů, jež provozují sociální služby. Mgr. Burešová: Mělo to být v zájmu města a ne aby
bylo splněno špatně formulované usnesení. Mgr. Koubek: Očekával bych, že budeme mít
v materiálech, kdo byl osloven, záznam z jednání na kraji, protokol o otevírání nabídek.
Je zavdávána příčina k pochybnostem, považuji za zbytečné zadání výběrového řízení advokátní kanceláři. Proč má být smlouva uzavřena do 30. 11. 2021? Vedoucí OM: Protože
součástí zveřejnění záměru byla podmínka úhrady nákladů projektu 1.300.000,- Kč kupujícím městu do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a je s částkou počítáno v letošním rozpočtu. Mgr. Koubek: Dotazovali jste se na reference uchazečů, příp. jste se byli podívat
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na provoz jejich zařízení? Uvítal bych, abychom se mohli podívat do zařízení, které provozují jednotliví uchazeči. Odkázal přitom na prohlídku bioplynové stanice zástupci města
v minulosti, kdy se ve městě stanice připravovala k výstavbě. Nejen cena je hlavní hledisko, podle kterého bychom měli vybírat. Pan starosta: Na bioplynku byl vypraven autobus, protože byly obavy, že zapáchá. Tady naopak občané, např. Seniorklub požadují takové zařízení ve městě. Také se nejezdíme dívat na firmy, které staví pro město. Diskuze
směřuje spíše k prodlužování. Proč jste nepřipomínkovali v rámci 3. zveřejnění, které bylo
podrobné včetně garancí? Podmínkou výběrového řízení je uzavření smlouvy. Pokud budeme cestovat po republice, můžeme výběrové řízení zrušit. Mgr. Koubek: Měli bychom
vidět provozování zařízení. Kdybychom byli přizváni, tak bych to navrhoval. Pan starosta:
V případě varianty prodeje pozemku s garancí výstavby do okamžiku kolaudace nebude
stavba nikomu zastavena a bude patřit městu. Vedoucí OM: Převod vlastnického práva
pozemku je koncipován až po kolaudaci objektu, do té doby nelze zastavit pozemek.
Mgr. Burešová: Nezpochybnila jsem způsob, jakým byl záměr zveřejněn. Nepřijde mi způsob oslovení subjektů transparentní. Předpokládala jsem, že dostaneme informace automaticky. Mgr. Koubek: Jednalo vedení města s některým z uchazečů o podmínkách? Zástupce
advokátní kanceláře Mgr. Tulis: S uchazeči jsme komunikovali, konkrétně se společností
SeneCura intenzivně a ti nám řekli, že podmínky jsou nastaveny přísně a bylo jasné,
že kdyby se podmínky zpřísnily, tak by nabídku ani nepodali. Mgr. Koubek: Bylo jednáno
s BeneVitou? Mgr. Tulis: Ne. Pokud byly podmínky zveřejněny, je pak problematické,
ne-li nemožné je měnit. Pan starosta: Se zájemci komunikovala vedoucí OM a informace
předávala advokátní kanceláři. Vedoucí OM: SeneCura chtěla zaslat projektovou dokumentaci parkoviště. Dále byl dotaz ohledně navýšení kapacity. Osobní jednání neproběhlo.
Mgr. Koubek: Nejednali jste s nimi o vyjednání lepších podmínek, než jsou v záměru, např.
jestli by byli ochotni zřídit věcné břemeno na delší dobu? U tohoto typu stavby není cena
nejpodstatnějším kritériem. Neuvažovali jste o PPP projektu? Mně by se líbilo nechat si
domov postavit a získat do vlastnictví města po 25-30 letech bezúplatně. Pan starosta: Nezvažovali jsme tento model. Mgr. Koubek: Dělal se aktuálně znalecký posudek na tržní
cenu pozemku s dokumentací a před vydáním územního rozhodnutí? Pan starosta: Stavební úřad dosud nemohl vydat územní rozhodnutí, protože nebyly dořešeny projekčně
a veřejnoprávně všechny náležitosti, povoleny sítě a komunikace. Nyní již máme tato povolení a požádáme o pokračování v územním řízení. Znalecký posudek byl, požadovali
jsme vyšší cenu, než byla uvedena v posudku na základě jednání RM. Vedoucí OM: Nebyl
zpracováván další znalecký posudek, protože v záměru je řada závazků, které hodnotu
pozemku snižují. Mgr. Koubek: Pokud neznám hodnotu a nechci se dopustit porušení péče
řádného hospodáře a trestného činu, je to pro mě problematické. Mgr. Koubek: Kolik provozuje BeneVita zařízení tohoto typu? Podle mých informací jenom jedno. Vedoucí OM:
Nevím. Mgr. Koubek: Jaká kritéria jsou pro vedení města rozhodující? Pan starosta: Jsou
to obdobné otázky jako v prosinci. Chtěli jsme kvalitního provozovatele služeb, což potvrdila v případě BeneVity i vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Paní místostarostka: Tvoje argumentace je obrácená. V prosinci byla cena za pozemek na-

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

Prosinec 2021 | 9

stavena nižší a chtěli jsme, aby sociální služby byly ve městě zajištěny. Ty jsi nás tady
kádroval s odkazem na péči řádného hospodáře a trestné činy, že nejdůležitější je soutěžit
na nejvyšší cenu. Teď je to pro mě otočená manipulace, teď zdůrazňuješ kvalitu poskytovaných služeb. Mgr. Koubek: Chtěl jsem znalecký posudek jako jeden z podkladů. Paní
místostarostka se vyjádřila k Mgr. Burešové, která říkala, že nemáme oslovovat společnost
s jedním jednatelem. V okamžiku, kdy je zveřejněno na úřední desce a přihlásí se uchazeč,
který splňuje náležitosti a nabídne nejvyšší cenu, tak jak to uděláte? Tak mu řekneme, že je
jeden jednatel a neuzavřeme smlouvu? Je to z vaší strany také manipulace. Mgr. Burešová:
Pouze jsem upozornila na aktuální případ z tisku. Paní místostarostka: Jak to prakticky
udělat? Mgr. Burešová: Vedení města o lepších podmínkách nekomunikovalo. Vedení
města se nebavilo s opozicí a chce dát projekt za 200 mil. Kč firmě, která nepůsobí jako
firma, která dokáže domov postavit. Chybí mi vzájemná komunikace. Pan Ing. Josef Janšta: Máme zájem, aby se tady domov postavil, ale neshodneme se na způsobu vybírání
nejvhodnějšího uchazeče. BeneVita provozuje pouze domov Sychrov, 2. firma provozuje
16, což je jiná garance. Jde nám o to, aby výběr nejvhodnějšího uchazeče byl transparentní.
Abychom vybrali firmu, která má za sebou nějakou historii která má reference a bude největší zárukou. Paní místostarostka: Ing. Kučera uváděl v minulosti na ZM, že SeneCura
v Telči je špatná, že propouští zaměstnance a má problémy s provozem. Pan starosta požádal Ing. Kučeru, aby tuto informaci, kterou od něj v minulosti zastupitelé obdrželi, potvrdil. Pan Ing. Tomáš Kučera: V Telči jsou 2 domovy a s jedním domovem je velká nespokojenost. Překvapuje mě, že jsem řekl SeneCura, protože jsem kontaktoval kraj a tam je se
SeneCurou spokojenost. Paní místostarostka: V Humpolci staví kraj se SeneCurou, ne
město. PPP projekty jsou na úrovni kraje. Ing. Kučera: My jsme na ZM naposledy o tomto
mluvili v prosinci. Neměli jsme možnost se na tomto projektu podílet. Pan starosta: Jsme
ve stejné situaci jak při MŠ na náměstí, kdy jsme diskutovali 2 roky, zatím ceny rostou
a školka je potřeba i bez demografické studie. Pojďme demokraticky řešit, jak se postavíme
ke 3. kolu. Končím diskuzi a žádám o předložení protinávrhu k návrhu usnesení, který tady
zazněl. Mgr. Koubek: Jsou tady zástupci SeneCury, kteří zde mají signovanou písemnou
nabídku 3.200 Kč/m2, zároveň jsou ochotni netrvat na 25letém omezení toho věcného břemene, příp. uzavřít na dobu neurčitou. Jsou ochotni jednat o podmínkách. My jsme tuto
společnost oslovili. Byli jsme se informovat u radního kraje Tourka o způsobu výstavby
v Humpolci. Byli jsme informováni i o dalších způsobech. Se SeneCurou je v kraji spokojenost. Reference na BeneVitu nebyly takové dobré. Jednali jsme s provozní ředitelkou
SeneCura pro ČR a ta nás nasměrovala přímo na zástupce z Vídně, se kterými jsme uskutečnili jednání v minulém týdnu ve čtvrtek. Bylo to jednání, které proběhlo za účasti zástupců opozičních stran, byli tam Mgr. Koubek, Ing. Kučera, Mgr. Burešová a Ing. Machola. Projednali jsme s nimi podrobně podmínky záměru. Nevěděli, jak dopadlo výběrové
řízení, jaké byly nabídky, a nebyli pozváni k otevírání obálek s nabídkou. Mgr. Koubek
vyzval přítomné zástupce společnosti SeneCura k předložení písemné nabídky. Tuto jím
převzatou nabídku pak hodlal osobně předat starostovi města, který však toto odmítl.
Následně Mgr. Koubek pak přešel ke kameře, přenášející online přenos ze zastupitelstva,
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a snažil se o snímání zmíněného dokumentu SeneCury uvedenou kamerou. Pan starosta
upozornil Mgr. Koubka, aby se posadil, že on řídí zasedání a přerušil zasedání na 5 minut.
V jednání bylo pokračováno v 18:50 hodin za účasti 21 členů ZM. Pan starosta zhodnotil
vzniklou situaci: Je to nestandardní situace od kolegů, kteří neustále řeší striktně transparentnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou záležitost pro město, předkládám návrh
usnesení, který přečte vedoucí OM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zrušit záměr úplatného převodu pozemku p.č.
4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného pro výstavbu objektu
sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ za nejvyšší nabídku kupní ceny,
min. však za 1.658,- Kč/m2 včetně DPH, při jejímž určení bylo vycházeno mimo jiné ze
znaleckého posudku č. 2842-01/2021 ze dne 14. 1. 2021, se splatností kupní ceny po kolaudaci stavby tohoto zařízení sociálních služeb, při složení kauce ve výši 5.000.000,- Kč před
podáním nabídky kupní ceny
se závazkem kupujícího:
•	Realizace sociálního objektu na výše uvedeném pozemku, přičemž sociální služby,
které budou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat svojí
povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov
pro seniory a DZR Velká Bíteš“ městem Velká Bíteš připravovány. Projekt je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Městském úřadu Velká Bíteš.
•	Vybudovat veřejně přístupné parkoviště o 19 parkovacích stáních a zpevněné plochy, které bude sloužit také pro potřeby objektu sociálních služeb, a to na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované
APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno,
IČ: 60705981, která byla městem Velká Bíteš doložena dne 16. 7. 2020 Odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká Bíteš, a to jako příloha písemné
žádosti k žádosti o zahájení územního řízení předmětné stavby. Pro potřeby výstavby
parkoviště a zpevněných ploch na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš bude příslušná část poskytnuta kupujícímu k dočasnému užívání bezplatně. Parkoviště i zpevněné plochy se stanou po jejich dokončení součástí pozemku ve vlastnictví města,
a to bez jakéhokoliv dalšího nároku kupujícího na jakékoliv majetkové vyrovnání.
Parkoviště a zpevněné plochy dle tohoto bodu musí být dokončeny nejpozději současně s objektem sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Projektová dokumentace je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Odboru investic
a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.
•	Podpisu kupní smlouvy na prodej předmětného pozemku v případě souhlasu zastupitelstva města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení,
a to nejpozději do 30. 11. 2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku
účinnosti kupní smlouvy s tím, že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování
objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.
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•	Úhrady městem již vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu
ve výši 1.300.000,- Kč včetně DPH, a to do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
•	Zahájení výstavby objektu na převáděném pozemku nejpozději do 31. 5. 2023. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný, prokáže-li kupující, že prodlení vzniklo z důvodu na straně správních orgánů nedodržením lhůt pro vydání rozhodnutí a stanovisek.
•	Zkolaudování objektu nejpozději do 24 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý
započatý kalendářní měsíc zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro
seniory a DZR Velká Bíteš“, je město oprávněno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce
je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených smluvních pokut a nad rámec náhrady škody smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč. Město je oprávněno započítat
složenou kauci ve výši 5.000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího,
vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy. Při odstoupení od smlouvy bude kupující povinen vrátit pozemky městu bez jakýchkoliv právních vad a závazků třetích osob, a to pod
sankcí smluvní pokuty ve výši 10.000.000,- Kč nad rámec náhrady škody.
•	Provozování minimálně 80 % lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 40 let k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši
30.000.000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.
•	Zřízení reálného břemene zatěžujícího pozemek p. č. 4625 spočívajícího v závazku
vlastníka pozemku jako povinného z reálného břemene užívat pozemek včetně všech
jeho součástí a příslušenství výhradně za účelem provozování sociálních služeb, které
budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly
v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a činností s takovými sociálními
službami souvisejících (např. provoz kuchyně pro stravování seniorů v domově či pro
stravování seniorů s rozvozem), a to ve prospěch města Velká Bíteš, přičemž reálné
břemeno bude zřízeno jako věcné právo vložené do katastru nemovitostí na dobu
určitou 25 let a bezúplatně.
•	Převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol.
s r.o. a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný i v případě,
že uvedení zaměstnanci odmítnou výkon práce pro nového zaměstnavatele, kupujícího.
•	Přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina v rámci možností
daných aktuálními právními předpisy.
•	Úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR
Velká Bíteš“ a současně vyzývá zastupitele k zaslání seznamu subjektů, které mají být
osloveny po zveřejnění záměru prodeje uvedeného pozemku, a to do 26. 11. 2021.
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Mgr. Koubek vznesl protinávrh usnesení, který se plně shoduje s tím, co přednesla vedoucí OM, pouze s doplňkem tím, že zastupitelstvo města rozhoduje jmenovat 5ti člennou
pracovní skupinu, která bude jednat se zájemci, kteří podali nabídku k záměru úplatného
převodu pozemku p.č. 4625 v obci a k.ú. Velká Bíteš. V této komisi budou zastoupeni zástupci všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu. Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu Mgr. Koubka.
Před hlasováním přítomno: 21 členů ZM. Výsledek hlasování: pro 9, proti 3, zdržel se 8,
nehlasoval 1
Návrh usnesení nebyl přijat.
Posléze se hlasovalo o návrhu usnesení přečteném vedoucí OM po přerušení zasedání ZM.
Před hlasováním přítomno: 21 členů ZM. Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 4,
nehlasoval 1
Návrh usnesení byl přijat pod č. 3/20/21/ZM.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem popřál pevné zdraví a klidné prožití nadcházejícího adventu, vánočních svátků a konce roku 2021 v kruhu vašich nejbližších a přátel.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Od 27. listopadu do 6. prosince 2021 od 9.00 do 16.30 hodin,
pondělí 6. 12. – otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, keramika,
patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné
výrobky a mnoho dalších drobností.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Středa 1. prosince 2021 od 16.30 do 19.30 hodin
AKUPRESURA V TEORII I PRAXI – přednáška s Drahomírou Šmídovou
Vstupné: 280 Kč. Omezený počet účastníků. Přihlášky na tel. č. 607 007 620 nebo email
program@bitessko.com.
Klub kultury 1. patro, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Drahomírou Šmídovou
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Od 6. prosince do 23. prosince 2021
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Technické služby Velká Bíteš
Úterý 7. prosince 2021 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – Aneta Šudáková a Evgenia Vorobyeva (violoncello a klavír)
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Od 5. prosince do 11. prosince 2021
PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘE LUDVÍKA TUNKRA
Ateliér v Osové Bítýšce č. 201
Nutno se přihlásit předem, tel. č. 777 204 924
Srdečně zve: Ludvík Tunkr
Čtvrtek 9. prosince 2021 od 9.00 do 17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Tyršova 239, Velká Bíteši
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
Čtvrtek 9. prosince a pátek 10. prosince 2021 od 12.00 do 17.00 hodin
LOVCI PEREL – MORIONSKÝ TRH V KNIHOVNĚ
Čtenářská soutěž byla ukončena. Účastníci soutěže si mohou v knihovně směnit naspořené
knihovnické peníze, tzv. moriony, za věcné ceny.
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Čtvrtek 9. prosince 2021 v 17.00 hodin
VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ – dokument o lidech, kteří přežili svou smrt
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš, vstup zdarma
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Úterý 14. prosince od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Sobota 18. prosince 2021 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2021 (přesunuto na 17. 12. 2022)
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

14 | Prosinec 2021

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

Vstupné: 370 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na Masarykově
náměstí 88 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 21. prosince až čtvrtek 23. prosince 2021
VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
21. prosince 8.00 – 14.00 hodin – Sádky - Chobůtky
22. prosince 8.00 – 9.30 hodin – Sádky – Chobůtky,
8.00 – 15.00 hodin – Masarykovo náměstí,
8.00 – 13.00 hodin – Kulturní dům
23. prosince 8.00 – 10.30 hodin – Sádky – Chobůtky, Masarykovo náměstí a Kulturní
dům od 8.00 hodin do vyprodání.
Organizuje: Rybářský svaz Velká Bíteš

PŘIPRAVUJEME:
Sobota 1. ledna 2022 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Proslov starosty města Ing. Milana Vlčka, Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle 2. ledna 2022 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT – Tišnovský komorní orchestr
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné dobrovolné
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 11. ledna 2022 v 18.00 hodin
TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pondělí 25. dubna 2022 v 19.00 hodin
„ÚVĚR“
komedie s Martinem ZOUNAREM a Filipem BLAŽKEM
Vstupné: 430 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na Masarykově
náměstí 88 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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ZPRÁVY Z RADNICE
POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 13. prosince ve 14.30 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. 482. Program zasedání bude veřejnosti upřesněn na webových stránkách města
před jeho konáním.
Město Velká Bíteš

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU A MĚSTSKÝCH
ORGANIZACÍ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Městský úřad Velká Bíteš bude v době vánočních svátků otevřen dne 27. prosince
a 29. prosince.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna Velká Bíteš informuje, že bude uzavřena pro veřejnost během vánočních
svátků od čtvrtka 23. prosince do pátku 31. prosince. Knihovna bude pro veřejnost opět
otevřena v pondělí 3. ledna 2022.
Přejeme radostné prožití vánočních svátků a budeme se na vás opět těšit v novém roce.
MĚSTSKÉ MUZEUM
Městské muzeum ve Velké Bíteši bude pro veřejnost od 20. prosince do 10. ledna zavřené.
Více informací naleznete na webu www.muzeumbites.cz.
INFORMAČNÍ CENTRUM A KLUB KULTURY
Klub kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5 oznamuje, že od 22. prosince
do 31. prosince bude uzavřen.
Turistické informační centrum ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 88 oznamuje,
že bude zavřeno 23., 28., 30. a 31. prosince.
Redakce
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ŠKOLY
LISTOPADOVÉ DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE
Začátek listopadu přinesl krásné počasí, díky
němuž jsme mohli s dětmi trávit hodně času
venku, a na zahradě Mateřské školy v Lánicích
pozorovat, jak se daří stromkům, které jsme si
v říjnu během Dne stromů zasadili.
Předškoláci se v rámci projektu spolupráce
mateřské a základní školy vypravili do školy.
V říjnu čekalo na budoucí školáky ze třídy Soviček a Berušek téma Rozmanitost přírody,
v listopadu se předškoláci ze Včeliček a Sluníček ve škole seznámili s Polytechnickým vzděláváním. Děkujeme paní učitelce Mgr. Sklenářové za čas, který věnuje budoucím prvňáčkům.
Do školky přijelo mobilní planetárium.
V nafukovací kupoli na děti čekala pohádka,
díky které se dostaly na všechny planety Sluneční soustavy. Téma Vesmír děti hodně zajímá
„Raketa“ s dětmi na zahradě MŠ. | Foto: Archiv MŠ
a baví, ve všech třídách se tak v průběhu listopadu malovaly rakety, planety, povídaly jsme si o vesmíru, pouštěly vzlety raketoplánů…
Pokračujeme ve cvičení ve sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš. Pro děti je připraven hodinový program v hale, kde si mohou vyzkoušet různé sporty a seznámit se se
sportovním náčiním, které ve školce (nebo i doma) nemají. Velké poděkování patří V. Kratochvílovi a jeho pomocníkům, kteří se dětem spolu s paními učitelkami věnují.
V listopadu proběhlo ve školce také focení dětí s vánoční tématikou. To nás už naladilo
na advent, který si určitě ve školce užijeme!
Veškeré akce, které jsou ve školce (nebo mimo ni) realizovány, jsou v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

VESELÁ ŠKOLKA U STADIONU DĚKUJE…
Období adventu, tedy čas tajemna, klidu a především těšení se na jeden z nejkrásnějších
svátků roku je tady. Věřím, že jste si včas připravili adventní věnec a nezapomněli již
28. listopadu zapálit první adventní svíčku. A protože pro toto období jsou klíčová dvě
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slova, a to: očekávání a obdarování,
jsem moc ráda, že mohu poděkovat
našim milým donátorům, protože naše
mateřská škola již obdarována byla.
Byť to nebyly středověké dárky
v podobě červených jablíček jako
symbol zdraví, nebo perly coby symbol čistoty …ale přece jenom…kdysi
se obdarovávalo také mincemi a prý
pokud obdarovaný nepustil celý večer
minci z dlaně, mělo mu být přislíbeno
bohatství….., a tak kdo ví…protože se
Poděkování dětem od chovatelů. | Foto: Archiv MŠ
jednalo i o dary finanční.
Společnosti po celém světě sčítají
ve stínu pandemie koronaviru ztráty,
o to více si pomoci vážíme a děkujeme
za ni. Vánoce v mateřské škole jsou totiž jakýmsi benefitem v práci pedagogů
– možnost vidět u dětí touhu, štěstí, radost, empatii a očekávání – tuto příležitost nemáme všichni.
Těmi, kteří náš letošní rozmanitý
a kouzelný adventní program pomohli
obohatit, byli:
První brněnská strojírna Velká
Stanislav Pelán v MŠ. | Foto: Archiv MŠ
Bíteš, a. s., Flexipal a.s. Křoví, ITW
Pronovia s.r.o Velká Bíteš, TJ Spartak Velká Bíteš, z.s.
A ještě jedno poděkování směřujeme zájmové organizaci Českému svazu chovatelů
Velká Bíteš. V rámci tradiční hodové výstavy nám „chovatelé“ umožnili být prvními návštěvníky výstavy a za tuto možnost jsme pomohli vystavovanému zvířectvu výtvarnými
pracemi dětí pozvednout výstavní atmosféru. Benefit „chovatelů“ ve formě pořízení hraček
pro děti už byl opravdový nadstandard. Financování své činnosti je pro organizaci určitě
náročné, proto nás velice překvapilo a potěšilo, že děti byly za svá výtvarná dílka odměněny. Všem členům organizace velice děkujeme a přejeme, ať éra chovatelství se ve Velké
Bíteši nadále rozvíjí. Speciální poděkování patří panu Stanislavu Pelánovi, který byl naší
kontaktní spojkou a dětem dárky do mateřské školy osobně přinesl.
A přání nakonec. Věřím, že letošní Vánoce se nebudou odehrávat jako loni v kulisách
pandemie a zcela nám nenaruší rodinné tradice…a i kdyby, buďme trpěliví, nepřestávejme
žít, radovat se a hledat, co můžeme udělat pro druhé, protože i v této nelehké době je třeba
dělat si vzájemně radost a vnímat druhého v naší blízkosti.
Janíková Jiřina, ředitelka školy
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ
Zprávy ze školní družiny
Podzimní měsíce byly ve školní družině ve znamení seznamování se, společných her,
malování, vybarvování, drobného vyrábění a povídání. Děti se zúčastnily výtvarných soutěží pořádaných ekologickým střediskem Toulcův dvůr a Povodím Moravy, vytvořily záložky do projektu a vyzdobily městskou knihovnu novými obrázky.
Školní družinu navštívilo několik odborníků s připravenými programy, ve kterých
si děti vyzkoušely aktivity, kterými se tito odborníci zabývají ve svém povolání nebo
volném čase.
Do družiny zavítal také pan Jiří Komínek - trenér Kung Fu Akademie Yulong, vše okolo
rybářství přišel dětem povědět pan Pavel Rozčínský, práci hasiče všem představil pan Josef Vlček a s chovem exotického ptactva dorazil pan Petr Svoboda. Ekologické středisko
Ostrůvek si pro děti připravilo program s výrobou ručního papíru.
Během halloweenských dílen všichni nadšeně dlabali dýně a vychovatelky vyhlásily
pro všechny na webových stránkách školní družiny podzimní tvořivou výzvu „Vytvoř
mandalu v přírodě“.
Den stromů
Podzim je obdobím, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. Letos se
třídy sedmého ročníku rozhodly oslavit Den stromů dne 19. října celodenním projektem.
Vyučující připravili pro žáky celkem čtyři stanoviště, na kterých se všichni postupně
prostřídali. Získali v nich poznatky o tajném životě stromů a počítali jejich výšku.
Při kresbě se zamýšleli nad tím, co vše máme se stromy společné.
Na stanovišti v přírodní učebně se žáci věnovali určování stáří stromů dle letokruhů
a poznávání jednotlivých stromů podle klíčů k určování druhů dřevin.
Nemůžeme opomenout soutěže o nejzelenější třídu a nejhezčí fotografii stromu rostoucího ve Velké Bíteši. Závěr projektu patřil odborné přednášce pana Jiřího Nohela o významu přirozeně rostoucích lesů.
Exkurze do Třebíče
Za novými zážitky a zajímavými pamětihodnostmi nemusíme vždy vážit dlouhou cestu.
Někdy na nás čekají docela nedaleko. O tom se mohli přesvědčit i vybraní žáci naší školy
dne 21. října při exkurzi do nedaleké Třebíče. Navštívili zde se svými vyučujícími památky
zapsané na listině Unesco.
Pan Mgr. Ivo Kříž, se ujal odborné stránky výletu. Po příjezdu do Třebíče žákům stručně
nastínil historii města. Následující kroky účastníků vedly k bazilice sv. Prokopa, kterou
všem představila zdejší paní průvodkyně. Bylo možno zhlédnout bazilikální loď, kryptu
i okolní zahradu s krásným výhledem na město.
Dalším z cílů exkurze byla židovská čtvrť, kde se opět chopil slova pan Kříž a zasvětil žáky do historie čtvrti i jejich obyvatel. Následovala návštěva jedné ze zdejších
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synagog. Asi nejvíce se všem líbilo v domě Seligmanna Bauera. Možnost procházet
obytnými místnostmi a obchodem, jaké byly běžné před sto lety, navodila autentickou
dobovou atmosféru.
Puntíkový den

V pátek 22. října absolvovali žáci 4. D
se svou třídní učitelkou „Puntíkový den“
v rámci projektu Šablony II. Tento den
si každoročně koncem října připomínají
lidé, kterým není lhostejný osud pacientů
trpících autoimunitním onemocněním
psoriázou – lupénkou. Všichni se oblékli
do puntíků a celé dopoledne nasávali informace o této v populaci dosti rozšířené
nemoci a o způsobech chování k takto nemocným lidem.
Puntíkový den. | Foto: Lea Fučíková
Žáci hráli různé hry a scénky na dané
téma, vyzkoušeli si také první pomoc při zástavě srdeční činnosti. Na náměstí ve Velké
Bíteši pak děti za pomoci informačních letáčků oslovovaly náhodné chodce a velmi zasvěceně jim o potřebě pomáhat lidem s lupénkou vyprávěly.
Žáci ze 4. D i třídní učitelka děkují zdravotní sestřičce z jihlavské nemocnice a současně
osobě, která lidem trpícím psoriázou pomáhá a Puntíkový den každoročně zaštiťuje a organizuje – Mgr. Gabriele Doleželové DiS.
Plavecký výcvik
Žákům ze druhého a čtvrtého ročníku se podařilo absolvovat všech 10 lekcí plaveckého
výcviku v bazénu ve Wellness Kuřim. Získali svoje první Mokrá vysvědčení, která jsou
důkazem o nově nabytých plaveckých schopnostech. Největší radost měly děti z možnosti
zdravého pohybu.

Než si ukrojím krajíc chleba. | Foto: Eva Komínková
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Než si ukrojím krajíc chleba
Žáci druhých ročníků navštívili ve dnech
3., 4. a 10. listopadu ekologické centrum
Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Během programu „Než si ukrojím krajíc chleba“ se
děti seznamovaly s tím, jak dlouhá je cesta,
než se dostane chleba na náš stůl. Všichni si
zopakovali základní druhy obilovin, povídali si o polních pracích, zkusili si mlácení
cepy, umleli mouku a upekli si chlebový
bochánek.
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Chytřejší než Sherlock Holmes
Ve středu 10. listopadu 2021 navštívili žáci
pátého ročníku VIDA! science centrum v Brně.
Absolvovali výukový program „Chytřejší než
Sherlock Holmes“, v němž se pomocí promyšlených a zábavných úkolů seznámili s nejrůznějšími přírodními jevy. Díky jejich vyřešení
získali informace, které je dovedly k závěrečnému heslu a podařilo se jim otevřít skříňku
s pokladem. Při programu prověřili své logické
myšlení a schopnost spolupráce.
Logická olympiáda 2021
V letošním kole se žáci naší školy opět zúčastnili Logické olympiády, pořádané Mensou
České republiky. V prvním kole děti řešily online v zadaném čase několik náročných logicChytřejší než Sherlock Holmes. | Foto: Eva Mičánková
kých úloh. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
Nejmenšími řešiteli byli letos prvňáčci Eliška Blahová (1. A) a Viola Fialová (1. C).
V kategorii mladších žáků se zapojilo 36 dětí z naší školy. Nejlépe si vedli a do krajského
kola mezi 50 nejlepších ze 694 účastníků postoupili: Metoděj Vojtěch (4. C) – 11. místo,
Agáta Prchalová (5. B) – 12. místo, Štěpánka Blažková (5. A) – 29. místo, Jan Boháč
(4. C) – 37. místo.
V kategorii starších žáků se zapojilo 19 soutěžících z naší školy. Do nejlepší padesátky
z 1 294 soutěžících se probojovala a do krajského kola postoupila Tereza Hrdličková
(9. C) – 40. místo.
V pátek 5. listopadu vyrazila pětičlenná výprava logických olympioniků do Jihlavy reprezentovat naši školu v krajském kole. Nejúspěšnějšími řešiteli dvou náročných testů byli
Metoděj Vojtěch (4. C), který skončil na vynikajícím 2. místě a zajistil si tak postup do celostátního kola v Praze, a Štěpánka Blažková (5. A), která skončila na krásném 9. místě.
Gratulujeme.
Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ Velká Bíteš

ŠKOLNÍ JÍDELNA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Často diskutovaným tématem je kvalita obědů ve školní jídelně. Několikátým rokem
pracujeme na tom, aby strava pro děti byla co nejkvalitnější a skladba jídelníčku vycházela
ze spotřebního koše, který stanovuje, jaké výživové požadavky (normy) mají splňovat jídla
podávaná ve školní jídelně.
Jsou realizovány průběžné kontroly objednávaného zboží, vedení školy úzce spolupracuje s vedoucí školní jídelny, které se podařilo nalézt levnější dodavatele potravin, a tím
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je umožněno vařit i náročnější pokrmy. Došlo k výrazné eliminaci dochucovadel a polotovarů, nakupují se kvalitní potraviny a dle názorů většiny dospělých strávníků to přispělo
k významnému zlepšení kvality jídel oproti předešlým rokům.
Ani naší škole se nevyhnuly problémy spojené s šířením nemoci COVID-19. Ve druhé
polovině října nastala z důvodu nařízené karantény všech pracovnic školní jídelny dosud
neznámá a velmi složitá situace. Okamžitě jsme podnikli nezbytné kroky, které bylo možné
v danou chvíli realizovat. Kontaktovali jsme příslušnou KHS a postupovali dle pokynů.
O aktuální situaci byl informován zřizovatel školy Město Velká Bíteš a bezprostředně také
zákonní zástupci žáků. Ihned jsme hledali způsob náhradního stravování. Byly osloveny
okolní subjekty zajišťující stravování (školy, restaurace), ale z kapacitních, provozních
a personálních důvodů nemohl nikdo z oslovených tento způsob stravování zajistit.
Po obdržení následných sdělení z KHS byla ve školní kuchyni přítomna pouze jedna kuchařka. Nevěděli jsme, jaké budou výsledky kontrolních PCR testů u pracovnic, které měly
nařízenou karanténu, ale nalezli jsme ve spolupráci se zřizovatelem dočasnou alternativu
a zajistili možnost druhé svačiny. Po návratu části personálu školní kuchyně a výpomocí
dvou studentů ze SOŠ byl od 2. 11. 2021 obnoven výdej alespoň jednoho hlavního chodu.
Od 5. 11. 2021 je školní jídelna v souladu s mimořádnými opatřeními v běžném provozu.
Chtěla bych zde poděkovat panu starostovi Ing. Milanu Vlčkovi za součinnost při řešení
této krizové situace, panu řediteli SOŠ Jana Tiraye Ing. Bc. Josefu Chytkovi za uvolnění
dvou studentů, vedoucí školní jídelny Bc. Marcele Polové za koordinaci činností po celou
dobu trvání této nestandardní situace, pracovnicím školní kuchyně za práci v těchto podmínkách, a také rodičům, kteří na tuto krizovou situaci objektivně reagovali, akceptovali
ji a přizpůsobili se zajištěním náhradní stravy buď přihlášením k odběru druhé svačiny,
nebo formou vlastního druhého jídla pro děti.
Mohu v tuto chvíli říci, že se podařilo společnými silami danou situaci zvládnout, že nás
toto zatěžkávací období posunulo o krok vpřed, ale i přesto bych nám všem přála, aby takových zkoušek bylo v budoucnu co nejméně.
Věra Kroutilová, ředitelka Základní školy

PODĚKOVÁNÍ SPOLKU ŠKOLA DO ŽIVOTA, Z. S.
Na začátku tohoto roku vznikl z iniciativy rodičů naší žákyně spolek na podporu Základní školy
a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace, s názvem Škola do života. Snaha rodičů nás
velice mile překvapila, neboť i když se již několik let potýkají se znevýhodněním své
dcery, nezapomínají ani na ostatní děti a rozhodli se pomoci dosáhnout lepších podmínek
ve vzdělávání na naší škole.
Spolek funguje necelých deset měsíců a již za tuto krátkou dobu dokázal škole velmi
pomoci. K 30. červnu 2021 předal škole finanční dar ve výši 62 500 Kč. Z této částky tak
mohla škola za 34 060 Kč zakoupit elektrický zvedák, jenž nám zásadním způsobem uleh-
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čuje manipulaci s imobilními žáky. Například přesun z vozíku do relaxačního koutku,
houpačky nebo polohovacího vaku je tak pro
ně nyní mnohem komfortnější. Díky finančnímu příspěvku jsme dále mohli dovybavit
keramickou dílnu a zakoupit tak potřebný
materiál, který se využije zejména v kroužku
keramiky, o který je mezi dětmi velký zájem.
Nakoupili jsme také materiál pro realizaci
pracovních činností a pomůcky, jež zásadním způsobem pomohou lépe rozvíjet jemnou a hrubou motoriku našich žáků, vnímání
vlastního těla a zlepšení koordinace pohybů.
Kromě finančního příspěvku spolek podporuje školu také hmotnými dary. Začátkem
školního roku dostali všichni žáci tělovou
kosmetiku. Spolek nezapomíná ani na pedagogy, s nástupem nových nařízení a opatNový elektrický zvedák. | Foto: Archiv ZŠ
ření jim věnoval 500 kusů respirátorů. Za to,
že členové spolku aktivně spolupracují se školou, starají se o žáky a nejsou jim lhostejní
ani zaměstnanci školy, moc děkujeme. Za tuto podporu jsme velice vděční a v nynější náročné době si jí ceníme o to více.
I do budoucna má spolek představu, ve které oblasti by nám chtěl pomoci. Plánuje nákup
pomůcek do multismyslové místnosti snoezelen, zejména léčebné hudební nástroje pomáhající v rozvoji smyslového vnímání, navození uvolnění a dobré nálady. Dále by nám rád
pomohl při pořízení pomůcek na rozvoj sluchové percepce, uvědomění si a vnímání rytmu
a prohloubení pozitivního vztahu k hudbě.
Pokud byste se o spolku rádi dozvěděli více informací, navštivte webové stránky
www.skoladozivota.cz. Pod stejným názvem také funguje facebookový profil spolku.
Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Eva Ulmanová

SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ NA VELETRHU
VZDĚLÁVÁNÍ DIDACTA V TŘEBÍČI
Ve čtvrtek 25. 10. 2021 proběhl v Třebíči 25. ročník veletrhu vzdělávání, na kterém se
představily střední školy z blízkého i dalekého okolí. Této akce se zúčastnilo 59 vystavovatelů a mezi nimi nechyběla ani naše škola.
SOŠ Jana Tiraye prezentovala obory, které na ní mohou žáci studovat, tj. maturitní obor
Mechanik-seřizovač a učební obory Cukrář, Kadeřník, Kuchař-číšník a Obráběč kovů. Letos jsme náš stánek rozšířili o kadeřnické ukázky, 3D tiskárnu a možnost prohlédnout si vý-
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Účast na veletrhu vzdělávání. | Foto: Archiv SOŠ

robky a práce našich studentů. Zájemcům jsme vysvětlili vše o jejich preferovaném oboru
a pozvali jsme je na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 9. 12. 2021.
Ráda bych touto cestou poděkovala studentům, kteří ochotně reprezentovali naši školu.
Leona Romanová

STUDENTI SOŠ JANA TIRAYE NA MEZINÁRODNÍM
VELETRHU BRNO 2021
Po roční pauze se v Brně opět konal Mezinárodní strojírenský veletrh. I když byla jeho návštěva ovlivněna nutností dodržovat platná protiepidemická opatření, dne 8. 11. 2021 jsme se
jeli podívat na novinky v oboru Mechanik. Studenti měli možnost vidět moderní stroje a technické vychytávky, se kterými se běžně nesetkají.
Návštěva MSV je pro studenty důležitá, protože
mohou na vlastní oči vidět to, co je učíme v teoretické výuce.
Součástí naší návštěvy MSV byla také účast
v Soutěži mladých strojařů v programování
CNC strojů. Studenti měli za úkol naprogramovat za 90 minut součást dle přiložené výkresové
Milan Marek – 1. místo v soutěži. | Foto: Archiv SOŠ
dokumentace tak, aby bylo možné ji vyrobit
na CNC frézce. Výsledek, který předvedl Milan Marek, student 4. ročníku oboru Mechanik
seřizovač, byl vynikající a zajistil mu ten den 1. místo v soutěži.
Za sebe a kolegy bych chtěl zmíněnému studentovi, který příkladně reprezentoval naši
školu, poblahopřát. Na soutěž jej připravoval učitel odborného výcviku Vladimír Marek,
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jemuž chci touto cestou poděkovat. Poděkování a ocenění si zaslouží také další studenti,
kteří se soutěže zúčastnili.
Jiří Ulman, učitel ODV

SOŠ JANA TIRAYE NA FESTIVALU VZDĚLÁVÁNÍ
VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká
Bíteš, příspěvková organizace se zúčastnila 25. ročníku Festivalu vzdělávání,
který se konal ve čtvrtek 11. listopadu
2021 v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. Na této akci se také podílelo Středisko
praktického vyučování PBS Velká Bíteš.
Celý program byl jako vždy zaměřen
Prezentace SOŠ na festivalu vzdělávání. | Foto: Archiv SOŠ
na žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich
rodiče. Návštěvníci měli příležitost se seznámit s nabídkou maturitních a učebních oborů
středních škol nejen z Kraje Vysočina, ale také Brněnska, Pardubicka, severní Moravy
a jižních Čech. Byly přítomné také žďárské firmy, které poskytly informace týkající se
nových možností profesního uplatnění žáků.
Naši školu prezentovali dva žáci 4. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač. Zájemcům o studium sdělovali informace o daném oboru, ukázali jim výrobky žáků a vysvětlili programy, které jsou aplikovány v rámci výuky. Zmínění žáci zhodnotili celou akci následovně:
Milan Marek: „Veletrh ve Žďáře nad Sázavou jsem si užil, návštěvníci byli velice milí
a nebáli se nás zeptat na zajímavosti o naší škole.“
Lukáš Dvořák: „Festival vzdělávání byl velmi přínosný, jsem rád, že jsem měl možnost
prezentovat naši školu, především maturitní obor Mechanik seřizovač.“
Uvedená akce byla jednou z mnoha, které propagují obory naší školy. Dalšími aktivitami
byla účast na Festivalu vzdělávání ve Velkém Meziříčí (3. 11. 2021) a na Veletrhu středních
škol a profesí v Tišnově (9. 11. 2021).
Vedení SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

KULTURA
„CAVEMAN“ V BÍTEŠI OPĚT ZABODOVAL
Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi,
o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví „Caveman“ se po čtyřech
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letech opět odehrála ve středu 27. října v kulturním domě ve Velké Bíteši. Představení pro
jednoho muže v podání známého herce Jana Holíka opět nezklamalo. Sympatický herec
bavil návštěvníky od začátku do konce, skoro 90 minut bez přestávky. Inteligentní humor,
u nás dlouho nevídaný, neovladatelný, uvolněný a nepřetržitý smích návštěvníků, nejen
ženám slzy stékající po tváři od smíchu, k tomu velký balzám na duši. To vše byl Caveman.
Již nyní máme přislíbeno vystoupení v roce 2023, a to pro změnu „Cavewoman“.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

KOMORNÍ KONCERT V KOSTELE
Nikdo z těch, kteří si poslední nedělní podvečer měsíce října 2021 rezervovali pro návštěvu kostela, určitě nelitoval. Koncert Tišnovského komorního orchestru a pěveckého
sboru GAUDEAMUS Brno byl totiž skutečně jedinečným zážitkem.
Tišnovský komorní orchestr patří v širokém okolí k nejlepším amatérským smyčcovým
uskupením. Vystupuje nejen v naší vlasti, ale také na Slovensku, v Polsku či Rakousku.
Neváhá do svých řad příležitostně přizvat další osobnosti, např. herce nebo vynikající sólisty. Dirigentem orchestru je od roku 2018 Tomáš Křemen.
Pěvecký sbor GAUDEAMUS Brno, jedno z předních českých amatérských sborových
těles, vystupuje u nás i v zahraničí. Vedoucími osobnostmi jsou sbormistryně Daša Karasová a Martina Kirová. Kromě studentů působí ve sboru také absolventi vysokých škol.
GAUDEAMUS – laureát Grand Prix na XII. Mezinárodním festivalu adventní a vánoční
hudby v Bratislavě (z roku 2017) – pravidelně spolupracuje s dalšími soubory a orchestry,
mj. právě s Tišnovským komorním orchestrem.

Z koncertu v kostele sv. Jana Křtitele. | Foto: Šárka Dohnalová

26 | Prosinec 2021

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

Podzimní projekt roku 2021, do něhož Tišnovský komorní orchestr spolu se sborem
GAUDEAMUS Brno zasvětily bítešské publikum prostřednictvím koncertu v místním
kostele, zaměřuje pozornost na Wolfganga Amadea Mozarta. Letos totiž uplynulo 265 let
od narození tohoto hudebního génia a současně 230 let od jeho úmrtí.
Tišnovský komorní orchestr a pěvecký sbor GAUDEAMUS Brno posluchačům nabídly
Requiem, Mozartovu zádušní mši (mši za zemřelé). Na autora jsme tedy zavzpomínali
přímo symbolickým způsobem a důstojně tak uctili jeho památku. Tématem skladeb této
hudební formy je totiž modlitba za spásu duše zemřelého.
Requiem v d-moll je soubor 14 skladeb, jež Mozart rozepsal ve Vídni v roce 1791,
jeho práci však přerušila nemoc a následná smrt. Dokončit rozpracované části souboru
se po několika marných pokusech jiných umělců podařilo až Mozartovu žákovi Franzi
Xaveru Süβmayrovi.
O tom, že klasická hudba je všeobecně vnímána jako vážná věc, svědčila celková atmosféra v kostele. Členové obou hudebních těles již před koncertem působili profesionálně
a přítomné obecenstvo bylo viditelně plné očekávání. Od chvíle, kdy se ozvaly první tóny
Mozartova díla, až do posledního pohybu taktovky dirigenta nezaznělo kostelem kromě
hudby opravdu nic jiného než Mozartovo Requiem. Pohyb byste zaznamenali jen v řadách
hudebníků, kteří svými prsty a smyčci rozeznívali hudební nástroje, případně opatrně otáčeli noty. Ostatní přítomní seděli či stáli nehnutě jako sochy a vychutnávali si bezesporu jedinečné, téměř posvátné okamžiky. Pohlazením pro můj sluch i duši byly obzvláště chvíle,
kdy se kostelem linul soprán Hany Kuželové.
Tišnovský orchestr nese v názvu kouzelné slůvko: „komorní“. Kromě souvislosti s komorní hudbou můžeme výraz používat i v několika dalších významech. Navozuje-li vám
toto slovo představu čehosi intimního, událost v malé, soukromé skupince spřízněných
duší, nenechte se mýlit. V tomto duchu podvečer v kostele svatého Jana Křtitele ve Velké
Bíteši dne 31. 10. 2021 rozhodně neprobíhal – pod klenbami kostela se totiž sešlo tolik lidí,
že někteří museli stát nejen při závěrečném aplausu, ale i během koncertu samotného. Ovšem ve významu „velmi jemný, propracovaný; vybraný, vytříbený“ adjektivum „komorní“
naprosto přesně vystihuje charakter a celkový dojem ze zmíněného hudebního zážitku.
Slovy se ale některé záležitosti popisují jen velmi těžko…
Šárka Dohnalová

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ MICHALA KALENDY
A KERAMIKY SPOLKU MÍŠA & MÍŠA
Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši se v pondělí 1. listopadu v 17.00 hodin uskutečnila vernisáž výstavy obrazů Michala Kalendy a keramiky spolku Míša &
Míša. Vernisáž zahájil ředitel Klubu kultury Ing. Josef Jelínek a v kulturním programu
všem přítomným nádherně zazpívala zpěvačka a vynikající herečka Klára Jelínková.
Za občerstvení patří velké díky Svazu žen z Náměště nad Oslavou, paní Porazilové, paní
Kalendové a paní Nejedlé.
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Michal Kalenda zde osobně představil své
obrazy. V 6 letech se mu stal úraz, popálení
elektrickým proudem, při kterém přišel o pravou ruku a zkrácení šlach levé ruky, na které
nenatáhne prsty, ale i přesto nebo možná i právě
proto se snažil stále malovat a nevzdávat se, což
se mu podařilo a před 10 lety spolu s Hanou
Nejedlou založil v Třebíči spolek handicapovaných Míša & Míša, kde také vyrábí keramiku,
která se stala jejím hlavním výrobkem. Vytváří
lampičky různých velikostí, srdíčka, anděly,
zvířátka, misky, květináče, zápichy atd… Jak
sami autoři říkají: „Tuto tvorbu jsme si zamilovali a energie vložená do výrobků dělá radost
jak nám, tak i ostatním“.
Obrazy Michala Kalendy jsou malované přeAutoportrét Michala Kalendy. | Foto: Silvie Kotačková
vážně olejem, rád maluje portréty na zakázku,
ale také známé osobnosti, herce, zpěváky, léčitele, ale také bytosti duchovního světa nebo
květiny, které doma pěstuje a je to jeho další „koníček“.
Jeho krásné přání a poselství je: „Otevřeme svá srdce a tvořme s láskou“.
Výstava trvala do 12. listopadu a výtěžek z prodeje krásných obrazů a nádherné
keramiky byl přidán ke sbírce na upravené auto pro spolek MÍŠA & MÍŠA.

Keramické lampy. | Foto: Silvie Kotačková

Zakoupit keramiku nebo obraz
Michala můžete v obchůdku Míša,
který sídlí od r. 2013 na Karlově
náměstí v Třebíči. Hlavním sortimentem obchůdku je keramika,
kterou členové spolku vytvářejí.
Mimo jiné zde můžete najít i oblečení, které sem darem nosí příznivci spolku a spolek je za symbo-

lickou cenu prodává dál.
Nedílnou součástí spolku jsou společenské akce a módní přehlídky. Za dobu působení
tohoto spolku bylo uspořádáno již 5 ročníků svatebních veletrhů v Náměšti nad Oslavou,
7 prvorepublikových plesů ve Valči, 4 country bály a na 70 módních přehlídek, kde vystupují jako modely členové spolku.
28. května roku 2022 bude v Náměšti nad Oslavou pořádán 6. ročník svatebního veletrhu a 10. výročí tohoto spolku.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ – DOKUMENT O LIDECH,
KTEŘÍ PŘEŽILI SVOU SMRT
Městská knihovna Velká Bíteš uvede dne 9. 12. 2021 v 17.00 hodin dokumentární film
Vše o životě po životě. Film je vyprávěním lidí, kteří překročili hranici smrti a bylo jim
umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen průběh prožitku, ale i celkovou změnu, kterou
těmto lidem klinická smrt do života přinesla – změnu vnímání svého okolí a světa,pochopení,
že nic se neděje náhodou. Po projekci filmu bude následovat přednáška Dalibora Stacha,
který je režisérem filmu, spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem a fotografem v jedné osobě.
Sám klinickou smrt dvakrát prožil. Přednáška bude proložena vyprávěním o setkání s Milošem
Formanem a dalšími zajímavými lidmi a také dotazy návštěvníků. Po skončení bude možné zakoupit režisérovy knihy. Na základě osobních zkušeností s klinickou smrtí jich napsal několik.
Za oponou noci a Krušnohorské proroctví jsou knižní předlohy pro film Dimenze,
který Dalibor Stach natočil s plejádou českých herců a dvou hollywoodských hvězd.
Místo a datum konání: Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo nám. 85, 9. 12.
2021 v 17.00 hodin.
Vstup zdarma, rezervace míst nutná předem na e-mailu: info@knihovnabites.cz nebo
tel. č.: 566 789 350.
Monika Ulmanová, Městská knihovna

POZVÁNKA DO KNIHOVNY NA PŘEDVÁNOČNÍ
MORIONSKÝ TRH
V období od 3. 5. 2021 do 3. 12. 2021 probíhala v Městské knihovně Velká Bíteš dětská
čtenářská soutěž s názvem Lovci perel. Jednalo se již o několikáté kolo soutěže v naší
knihovně, přičemž cíl zůstal pořád stejný. Posláním soutěže bylo motivovat děti ke čtení
a naučit je číst s porozuměním a úspěšně v textu vyhledávat informace. Letos jsme do soutěže připravili celkem 325 knih, které byly navíc rozdělené do 3 kategorií dle věku čtenářů.
Za každou přečtenou knížku a správně zodpovězené povinné otázky na hrací kartě obdržel
čtenář perličku. Postupně tak vznikaly krásné perlové náhrdelníky, které ozdobily připravenou nástěnku.
Každá hrací karta obsahovala i dobrovolné otázky, za které mohli hráči získat herní peníze, knihovnické moriony. Letos se do soutěže zapojilo 20 dětí.
Morionský trh, kde budou děti moct vyměnit herní peníze za věcné ceny, proběhne
ve čtvrtek 9. 12. 2021 v čase 12.00 – 17.00 a pátek 10. 12. 2021 v době 12.00 – 17.00.
Současně budou dne 9. 12. 2021 odměněni 3 čtenáři, kteří nasbírali nejvíce perliček.
Zveme všechny lovce perel, aby si přišli vyzvednout svou zaslouženou odměnu!
Monika Ulmanová, Městská knihovna
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BÍTEŠANÉ S PANÍ PETROU BURIANOVOU
PŘI PEČENÍ NA NEDĚLI

Zpěvačky z Velké Bíteše s paní Petrou Burianovou při natáčení posledního předvánočního dílu pořadu
České televize Pečeme na neděli. | Foto: Iveta Smutná

V neděli 14. listopadu 2021 v 8.20 hodin vysílala Česká televize poslední již 10. díl pořadu Pečení na neděli. Pořad uváděla Petra Burianová, která se v roce 2020 stala vítězkou
1. řady televizní soutěže amatérských pekařů a cukrářů Peče celá země. V témže roce nakladatelství CPress v Brně vydalo výpravnou publikaci sezónních receptů nazvanou Cesta
z těsta. Tato kuchařka se stala bestsellerem roku 2021.
Petra Burianová žije na statku v Níhově. Ve své práci uplatňuje lásku k folkloru a je
nadšenou propagátorkou lidových tradic. V rámci uvedeného televizního pořadu cestuje
po českém a moravském venkově, poslouchá vyprávění pamětníků a především pátrá
po unikátních receptech na pečení. Závěrečný díl, který režíroval Štěpán Kačírek, je věnovaný Horácku. Tvůrci pořadu pozvali dívky Národopisného souboru Bítešan z Velké Bíteše, aby přispěly několika vánočními písněmi. Zpěvačky vybraly písně, jež před osmdesáti
lety při terénním výzkumu zaznamenal sběratel Vratislav Bělík v Mohelně (Nastala koleda,
pantáto náš) a v Dukovanech (Kam pokráčíš, Maria). Zazněla též koleda Slyšte, slyšte,
hlasy všeliký – píseň z Jemnicka, kterou každoročně na Štědrý den po večeři dosud zpívají
chlapci, děvčata a další občané v Menharticích na několika místech návsi. Všechny tři písně
jsou publikované ve sbírce „Lidové písně z Podhorácka“. Natáčení závěrečného dílu pořadu
pro vysílání v předvánočním čase proběhlo ve skanzenu na Veselém kopci u Hlinska letos
na sklonku února, kdy se na mezích ještě bělaly zbytky sněhu.
Silva Smutná
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OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTEM TRIA INCENDIO
Na druhém koncertu BHP jsme
měli možnost vyslechnout uskupení
mladých hudebníků, které je ještě
na listině mladých umělců NČHF –
Trio Incendio. Trio hrálo ve stálém
složení Karolína Františová – klavír, Filip Zaykov – housle a Vilém
Petras – violoncello. Klavír, housle
a violoncello je klasická a krásná
kombinace, o čemž se návštěvníci
koncertu mohli na vlastní uši přeTrio Incendio v KD. | Foto: Otto Hasoň
svědčit. Účast publika byla poměrně
slabá, na koncert dorazilo jen něco přes čtyřicet posluchačů. Ale i tak umělci ocenili
náš zájem a předvedli fantastický výkon. Opravdu hráli moc krásně, s velkým nasazením a energií. Perfektní techniku hry a tón snad ani nemusím zmiňovat. Shodli jsme se,
že to byl vskutku výborný hudební zážitek. Violoncellista provázel koncert slovem a přiblížil nám stručně skladby, které provedli. Mě nejvíc oslovila skladba H. W. Henzeho
a dále pak bylo krásné se zaposlouchat do více jak čtyřicetiminutového tria F. Schuberta.
Dílo takového rozsahu poskytuje prostor se zcela ponořit, a právě jeho délka sehrává
svoji roli. Myslím, že jsme všichni odcházeli z koncertu obohaceni, plní krásných tónů
a harmonií. Doufám, že příště i třeba ve větším počtu posluchačů. Čeká nás violoncello
a klavír, Aneta Šudáková a Evgenia Vorobyeva, program je moc hezký, jak si dále můžete přečíst v pozvánce. Budeme se těšit 7. prosince v 19.00 hodin v kulturním domě.
Ondřej Sedlák

VIOLONCELLO A KLAVÍR V PŮLKRUHU
Na prosincovém koncertu Bítešského hudebního půlkruhu přivítáme dvě mladé umělkyně – violoncellistku Anetu Šudákovou a klavíristku Evgeniu Vorobyevu. Ve Velké Bíteši
se představí poprvé.
Aneta Šudáková pochází z nedaleké Kuřimi, ale díky studiu se později ocitla v Praze
a v letech 2017–2018 také v Drážďanech. Tam si „odskočila“ na stáž z pražské AMU.
V současnosti je členkou orchestru Národního divadla v Praze a spolupracuje s mnoha různými orchestry i komorními uskupeními. Evgenia Vorobyeva se narodila v ruském městě
Engels. Vystudovala Státní konzervatoř v Saratově a je také absolventkou AMU v Praze.
Spolupracuje s řadou významných hudebníků, věnuje se komorní hře a také s nadšením
vyučuje na ZUŠ I. Hurníka v Praze. Společně s Anetou Šudákovou hrají pravidelně a mají
za sebou řadu vítězství v interpretačních soutěžích u nás i v zahraničí.
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Ve Velké Bíteši vystoupí se zajímavým programem. Uslyšíme Adagio a Allegro op. 70
R. Schumanna a zbytek večera bude věnovaný ruským skladatelům. Zazní Sonáta pro violoncello a klavír g moll, op. 19 S. Rachmaninova a Sonáta pro violoncello a klavír d moll,
op. 40 D. Šostakoviče. Můžeme se tedy těšit na krásné skladby světových autorů v podání
mladých, půvabných, ale především talentovaných umělkyň.
S určitou dávkou optimismu věřím, že se sejdeme v úterý 7. 12. 2021 v 19.00 hodin
v sále kulturního domu. Těšíme se na vás.
Marika Kašparová

KNIŽNÍ NOVINKY
Měsíc s měsícem se sešel a další zvláštní rok se chýlí ke konci. V knihovně mají zase
nové knížky. Možná byste ještě mohli některou z nich stihnout přečíst. Nebo si je můžete
„zapsat“ na seznam předsevzetí na rok 2022.
Monika Ulmanová z bítešské knihovny nám tentokrát doporučuje pět nových knih:
První z nich je historický román Čas voní dálkou od známé české spisovatelky Ludmily
Vaňkové. Próza nás zavede do poloviny 19. století a pojednává o přátelství, lásce, odvaze,
touze po svobodě, ale také o předsudcích a úzkoprsé morálce.
Jak chutná strach je detektivní próza od Markéty Harasimové, české autorky, která už
má na svém kontě téměř dvacet titulů. Hlavní postavou příběhu je tvrdohlavá novinářka Eva.
V zajetí nebezpečných zabijáků jí hrozí smrtelné nebezpečí, ztratí svobodu i důstojnost…
Třetím titulem, po němž byste mohli sáhnout, je Pasažér 23. Německý spisovatel Sebastian Fitzek pod tímto názvem předkládá další ze svých strhujících psychothrillerů –
tentokrát čtenáře zavede na zaoceánskou loď. Začíst se můžete do drsného příběhu plného
tajemství a nečekaných zvratů.
Pokud nejste naladěni na kriminální ani strašidelné příběhy, možná uvítáte knihu Sestry
Machatovy. Jak napovídá již samotný titul, autorka Věra Staňková se zaměřila na životní
osudy sester Machatových, slavných československých sportovkyň, které letos v srpnu
oslavily osmdesátku.
A zapomenout samozřejmě nesmíme ani na děti. Také pro ně přece mají v bítešské
knihovně nové knížky! Vánoční prasátko – které na nás mává z přebalu knihy od Joanne
K. Rowlingové a symbolicky se tak s námi pro letošek loučí – zajisté potěší děti od 8 let.
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Jedná se o laskavý, napínavý dobrodružný příběh o lásce jednoho kluka ke své nejmilejší
hračce a o tom, jak daleko je kvůli ní ochoten jít.
Milí čtenáři, ať již s knihou, nebo bez ní: užijte si poklidný prosinec, především pak
vánoční čas, a do nového roku vykročte tou pravou nohou! Přeji vám pevné zdraví, štěstí,
lásku, spokojenost a splněná přání!
Šárka Dohnalová

VÁNOČNÍ STROM A PŘEKVAPENÍ
V mnoha městech a obcích naší vlasti,
každoročně občané vnímají vánoční atmosféru nejenom nazdobeným vánočním stromem většinou na náměstích, ale i betlémy
popřípadě zvonečky a dalšími atrakcemi.
Velká Bíteš má od letošního roku též nádherný vyřezávaný betlém, který při rozsvěcení vánočního stromu v první adventní neděli byl představen v plné kráse občanům
našeho města. O to, že toto dřevěné křesťanské poutní místo je zhotoveno v téměř
životní velikosti, se postaral pan Lubomír
Lacina. Musím podotknout, že velkou zásluhu má i jednatel Technických služeb pan
inženýr Pavel Gaizura. Oběma musím poděkovat za občany města, protože dle mého
názoru bude betlém patřit k nejkrásnějším
v naší republice. Při setkání s oběma „aktéry“ jsem panu Lacinovi položil několik
otázek.

Část nového betlému. | Foto: Josef Jelínek

Pane Lacino, jak vznikalo toto překrásné dřevěné dílo?
Musím podotknout, že nebýt pana Gaizury, tak by toto dílo nikdy nevzniklo. On se tomu
srdíčkem tak oddal, že by bez něho k realizaci nikdy nedošlo. Celý život „stavím betlém“,
když se v televizi objeví nově postavený vánoční strom, tak si to opět oživím až kolem Mikuláše. A takhle je to léta letoucí a nebýt toho, že jsme se s panem Gaizurou potkali osmého
ledna na městě, tak by tohle dílo nikdy nevzniklo.
Jak dlouhou dobu Betlém vznikal?
Byla to intenzivní roční práce. Kácelo se již v lednu a až na jeden měsíc, kdy jsem ležel
s kovidem, tak jsem se snažil nezahálet. No, musím podotknout, že v době nemoci jsem
vytvořil malé modely jednotlivých soch.
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Jaké dřevo jste použili?
Postavy a zvířata jsou zhotoveny z olše
a lípy a ujednotili jsme to nátěrem s imitací
červené olše. Stavba je vyrobena z dubu.
Ovečka má podstavec tak, aby si malé děti
na ni mohly sednout a vyfotit se.
Na jaké ploše je Betlém rozložen?
No dá se říci, že téměř na dvaceti metrech
čtverečních. No a další překvapení je vánoční zvon, který je jistě příjemným zpestřením tohoto místa.
Pánové, musím před Vámi smeknout
a oběma Vám ještě jednou poděkovat za vyTvůrci díla. | Foto: Josef Jelínek
tvoření tohoto nádherného díla, které bude
nejenom letos, ale i v budoucnu zdobit v době adventu Masarykovo náměstí a zcela jistě
v této nelehké době rozzáří tváře občanů našeho krásného města. Děkuji za rozhovor.
Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ KONCERT S TIKO
V neděli 2. ledna 2022 se v 17.00 hodin uskuteční Novoroční koncert. Hudební těleso
Tišnovského komorního orchestru nám tentokrát zahraje v sále kulturního domu ve Velké
Bíteši a nahradí tak kostel sv. Jana Křtitele.
Tišnovský komorní orchestr existuje již od nepaměti a patří k nejlepším amatérským
smyčcovým uskupením Tišnovska a širokého okolí. Od nepaměti znamená tolik, že ani zakládající členové, kteří dodnes v orchestru hrají, si nepamatují přesné datum vzniku tohoto
tělesa. Historicky doloženo je vystoupení v roce 1996 v Jamborově domě v Tišnově, kdy se
orchestr blýsknul Mozartovým Divertimentem D dur. Od těch dob Tišnovskému komornímu
orchestru nadšeně tleskalo publikum v mnoha koncertních síních, kostelích i na zámcích
naší hudbymilovné vlasti, Slovenska, Polska i Rakouska. S orchestrem se odvážili vystoupit herci Gabriela Vránová, Alfred Strejček, Ladislav Lakomý, František Derfler i vynikající
sólisté – např. houslisté Václav Hudeček, Jan Mráček, Richard Kružík, Leoš i Jakub Čepičtí, kytaristé Štěpán Rak a Vladislav Bláha, flétnisté Jiří Stivín a Vítězslav Drápal, sopranistka Martina Macko a další. Tišnovský komorní orchestr spolupracuje s renomovanými
amatérskými pěveckými sbory - Královopolským chrámovým, Svatoplukem či FONSem ze
Žďáru i blanenským Rastislavem. Na postu dirigenta či uměleckého vedoucího byl do roku
2001 Jiří Brychta, krátce Richard Kružík a posluchačka JAMU Hana Matušková. Od roku
2002 je uměleckým vedoucím Jaroslav Kolesa, pět let dirigoval Vít Mareček a od září 2018
stojí za dirigentským pultem vynikající Tomáš Křemen - rodák z jihočeského Tábora, hrající
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od malička na klavír. Při studiích na FAST VUT v Brně se věnoval i oboru dirigování na brněnské konzervatoři pod vedením S. Kummera. Profesí stavební inženýr, duší muzikant,
dirigent a zpěvák sboru Gaudeamus. V letošním podzimním období si Tišnovský komorní
orchestr společně s brněnským sborem Gaudeamus připravili pro posluchače Requiem Wolfganga Amadea Mozarta, a to u nás ve Velké Bíteši, v jezuitském kostele v Brně a v Porta
Coeli v Předklášteří. Tyto koncerty zhlédlo přes 500 návštěvníků.
Přijďte si poslechnout vánoční program, kde budou zastoupeny známé i neznámé koledy, vánoční pastorely i klasické Corelliho vánoční concerto grosso a mnoho dalšího.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás.
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. 12. Vylosujeme a odměníme dva z vás se správnou
odpovědí. Tu všem čtenářům prozradíme v následujícím
čísle Zpravodaje města Velké Bíteše.
Otázka pro tento měsíc:
Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?
V říjnovém Zpravodaji byla zveřejněna soutěžní otázka,
kde se nachází místo zobrazené na fotografii. Správná odKde se nachází místo zobrazené na
fotografii? | Foto: Silvie Kotačková
pověď: Varhany jsou umístěné v kostele sv. Jana Křtitele.
Členové redakce Zpravodaje dne 16. listopadu vylosovali ze správných odpovědí dva výherce. Těmi se stali Helena Dvořáčková a Jaroslav Borůvka. 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. 45 a zaniklé 46:
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Dům čp. 45 při vyústění Tyršovy ulice do ulice Lánice si při nedávné rekonstrukci vzácně zachoval
hmotovou strukturu z 19. století. | Foto: Jan Zduba

Dům čp. 45 vznikl koncem 18. století. Nejprve držitel nedalekého domu čp. 47 Josef
Joch koupil počátkem března 1787 od Josefa Bartošky (náměstí čp. 19) ornou zahradu
o velikosti půldruhé míry výsevku tvrdého obilí za 65 rýnských zlatých. Na této zahradě
vystavěl domek. Učinil tak nejpozději v roce 1793, kdy je v matričním záznamu poprvé
spojován s novým lánickým číslem domu 57.
Roku 1795 Josef Joch se svou manželkou prodali nový domek s přilehlou zahradou
Václavu Urbánkovi. Při té příležitosti byla vymezena hranice mezi zahradami čp. 47
a 45 tím způsobem, aby prodávající spolu s kupujícím zhotovili na místě hraničního
sádu plot „od tej třešně, která v zahradě Josefa Jocha stojí, na půl sáhu [0,95 m]
do tejto zahrady [sahající] veskrz v rovnosti“. Na cenu 208 zlatých kupující složil
jako závdavek 40 zlatých a zbytek 168 zlatých měl vyplatit za tři měsíce na svatého
Václava. Domek byl označen patrně s ohledem na přilehlou zahradu jako „chalupa“,
pročež chalupník Urbánek „jak císařský, tak obecní povinnosti jak ji vší chalupníci
vybejvati se zavazuje“. Již roku 1805 Václav Urbánek prodal „chaloupku“ za 550 zlatých kožešníku Martinu Horákovi. Vzápětí roku 1807 Horák prodal chaloupku dále,
za 620 zlatých ji od něj koupil Karel Sotorice z Ořešína. Už následujícího roku 1808
krejčí Sotorice (či Sotorica) prodal chaloupku dále za 700 zlatých mlynáři z protějšího
Horního mlýna Janu Porupkovi.
Od Porupky koupil roku 1825 „domek i s tou při domku se vynacházející vorní zahradou na 854 kvadrátních sáhů [0,309 ha] a pastvisko na 116 kvadrátních sáhů [0,042 ha]“
za 260 zlatých bednář František Kopeček. Po čtyřech desetiletích, roku 1867, František
Kopeček postoupil domek Josefu a Tekle Kopečkovým. Již roku 1871 koupili domek
za 700 zlatých Arnošt a Marie Ondrákovi, načež od roku 1882 jej Arnošt Ondrák vlastnil
celý. Roku 1897 koupili domek Antonín a Anna Pavlíčkovi. Roku 1906 jej koupila dále
Josefa Syslová, jejíž příjmení se měnilo po provdání roku 1908 na Valová a roku 1920
na Ondráková. Roku 1957 postoupila domek Janu Valovi.
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Současná malebná podoba domu, při rekonstrukci respektující předchozí stav,
odpovídá době 19. století. Podle mapy císařského povinného otisku stabilního katastru byl
dům v roce 1825 ve tvaru „L“ ještě stále roubený. Podle hasičského plánu z roku asi 1892
byla hlavní část již zděná, s hořlavou, nejspíše šindelovou střechou. Ač se plán či povolení
přestavby z té doby nezachoval, lze usuzovat, že se tato mohla uskutečnit po převodech
vlastnictví. Nejspíše se tak stalo buď v roce 1825 nebo v roce 1867 či 1871.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11790, fol. 99; kn. č.
11794, fol. 57; kn. č. 11893, fol. 118. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n.
S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 23.

Dům čp. 46 vznikl asi nedlouho před rokem 1774,
kdy proběhlo první číslování domů. Od počátku sloužil jako obecní pastouška. Město jej prodalo v únoru
1882 Jakubu Porupkovi, patrně mlynáři z blízkého
Horního mlýna. V roce 1894 zdědila domek Karolína
Porupková, která jej následujícího roku postoupila
Hermíně Porupkové. Od ní jej roku 1900 koupili
Jan a Františka Hiršovi, kteří jej prodali roku 1902
Františce Melkesové. Od ní jej roku 1928 koupila
Domy čp. 45 a 46 poblíž Horního mlýna
Anastázie Melkesová. Domek zanikl nejspíše v roce
a tkalcovny na hasičském plánu ze sklonku
19. století (Městské muzeum ve Velké Bíteši).
1976, kdy byla uzavřena vložka v pozemkové knize.
Patrně to souviselo s novou domovní výstavbou za Horním mlýnem a tento osamocený
dům v těsné blízkosti silnice se stal překážkou při cestě do centra města.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11893, fol. 122. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice,
č. kn. vl. 24.

Jan Zduba

HISTORICKÉ TRATĚ VELKÉ BÍTEŠE

Seriál o historickém katastrálním území Velké Bíteše, jehož hlavními prameny jsou
josefinský katastr z let 1785–1789 a městské pozemkové knihy. Nyní PŘEDMĚSTÍ
LÁNICE.
Počátkem 15. století stálo v Lánicích na tři desítky domů, koncem 16. století okolo
čtyř desítek, což přetrvalo až do počátku 20. století. V důsledku vzniklé zástavby ve
13. nebo 14. století sem byla odkloněna původní cesta na Osovou Bítýšku z dnešní Vlkovské ulice. Lánice mívaly převážně zemědělský charakter; počátkem 15. století se tu
nacházelo 13 dvorů osvobozených od platu z celkových patnácti, v polovině 18. století zde
bylo dle tereziánského katastru 13 rolníků z celkových 23 v celé Bíteši. Název „Lánice“
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vykazoval trvalou stabilitu a je
nejspíše odvozen od svobodně
obdělávaných zemědělských pozemků (https://vokabular.ujc.cas.
cz). Německý název „Gayczeyl“,
doložený k počátku 15. století,
patrně poukazuje na uspořádání
domů do řady v jedné linii, čímž
se toto předměstí lišilo od jiných
částí města. Celý název nejspíše
znamená „venkovskou řadu“,
čili okrsek řady domů vně města
(https://woerterbuchnetz.de).
Dvě části intravilánu předměstí Lánice dle josefinského katastru.
Do mapy stabilního katastru z roku 1825 zakreslil autor.
Podle josefinského katastru
z druhé poloviny 80. let 18. století první dvě nepojmenované tratě („Ried“) předměstí
Lánice zahrnovaly intravilán Lánic. Další domy katastrálního území předměstí Lánice se
nacházely ve 4. trati „Za Valy“, 14. trati „Za Lánice u potoka“, 16. trati „Pod městem
na loukách“, 20. trati „Na Malej Straně k Rejhradskýmu“ a 25. trati „U Studýnek“. O nich
bude pojednáno v dalších dílech seriálu.
1) 1. trať. Obsahovala 23 položek na spodní straně Lánic, počínaje od Meziříčské brány
z náměstí. Měšťanských domů tu bylo 20 (někdejší čp. 22 bývalý špitál, 24–42), přičemž
u bývalého špitálu byla zapsána cesta jdoucí pod hradby. U domů se nacházely zahrádky
kuchyňské 4 (čp. 27–29, 31), ovocné též 4 (čp. 25, 33, 35, 42) a bez užitku zahrádka před
domem (čp. 41). Travní porost byl na 15 pozemcích (čp. 24, 26–29, 33–42), louky byly
4 (čp. 30–32), z nichž jedna „u Svitákovejch po potok“ náležela k čp. 86 na náměstí a nacházela se patrně za domy čp. 41 a 42 (v místě dnešní mateřské školy čp. 300). Pastviny
byly dvě soukromé (čp. 37–38) a jedna obecní u potoka (zvaném dle užitku jako mlýnský
náhon) mezi domy čp. 26 a 27 o rozloze 17 x 5 sáhů (32,2 x 9,5 m). V této trati byla vedena
rovněž pojezdná cesta, podél které stály lánické domy.
2) 2. trať. Zahrnovala 19 položek na horní straně Lánic, totiž řadu domů, nad nimi domovní zahrady a pole zakončené plotem. Měšťanských domů tu bylo 18 (čp. 44, 47–62,
64), zahrádka kuchyňská jedna (čp. 48), zahrádek ovocných 11 (čp. 44 na dvou místech,
51–55, 57–58, 61 na dvou místech, 62, 64), u čp. 60 byla nespecifikovaná zahrádka
na třech místech. Další orná zahrada „u Nedbalovéch“ (čp. 44) mezi čp. 44 a 47 v rozsahu 34 x 25 sáhů (64,5 x 47,4 m) náležela k čp. 19 na náměstí a u ní se nacházela pastvina „Krajina“ v rozsahu 116 x 1 sáhů (220 x 1,9 m); zde brzy nato vznikl nový domek
čp. 45. Rolí u domů bylo 16 (čp. 44, 47–61), loučných míst 7 (čp. 44, 47–50, 54–55),
travní porosty 2 (čp. 53, 56), pastvina „Krajina“ byla u čp. 57 v rozsahu 11 x 2 sáhů (20,9
x 3,8 m) a cesta označená jako pastvina u čp. 52 v rozsahu 37 x 1 sáhů (70,2 x 1,9 m).
Jan Zduba
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SPORT
ŠACHOVÝ TURNAJ

Z šachového turnaje. | Foto: Archiv TJ Spartak

Open Podzimní Brno se odehrál 23. 10. v brněnských Lužánkách. Byl to turnaj pro děti
do 12 let pořádaný Šachovou školou Hříbata. Bojovalo v něm 58 mladých sportovců.
Z našeho kroužku se zúčastnily téměř všechny děti. Celkem velkobítešský Spartak reprezentovalo 10 mladých talentů. Většina začala chodit do kroužku teprve letos a byl to
jejich první turnaj.
A jak to celé probíhalo?
Ráno jsme se sešli s dětmi i většinou rodičů ve středisku volného času v lužáneckém
parku. V příjemném prostředí jsme se posilnili perníčky, které nám věnoval velkobítešský
Spartak (tímto mu děkuji).
Proběhl rozbor taktiky. Nakonec jsme se rozhodli pro jednoduchý plán. Získat tolik
bodů, kolik bude možné. Nedočkavost dětí se mísila s nervozitou rodičů. Maminky rozbalovaly svačiny a otcové rozdávali poslední pokyny.
Kolem desáté to začalo. Lité boje probíhaly bez ohledu na pohlaví a věk dětí. Místy byly
v partiích takové zvraty, že nebylo lehké se na to dívat. Začaly přibývat první body.
Myslím si, že s výsledkem můžeme být víc než spokojeni. Každý si našel soupeře, kterého dokázal porazit, a každému se podařila nějaká pěkná partie. A v některých případech
i remíza bylo malé vítězství. Ziky o tom ví svoje.
Nakonec nejlepšího výsledku trochu překvapivě dosáhl Metoděj Vojtěch (8. místo –
5 bodů), který dokázal těsně (pouze na pomocné hodnocení) ve výsledkové listině přeskočit svého staršího bratra Ladislava (9. místo – 5 bodů). Ještě před posledním kolem oba
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bratři sahali po medaili, bohužel oba
v posledním kole prohráli a nakonec
skončili v první desítce.
Třetím našim nejlepším hráčem byl
Filip Valeš (16. místo – 4,5 bodu).
Na 22. místo dosáhl Matěj Beránek
(4 body) a těsně za ním na 24. místě
pak skončil Adam Ošmera (3,5 b).
Největším klikařem turnaje byl
bezpochyby Zikmund Vojtěch (36.
místo – 3 body). Kromě dvou výher
dokázal dostat 2x pat v beznadějné
pozici. Ale i štěstí se počítá.
Potom následovala trojice našich
„Výprava“ z V. Bíteše. | Foto: Archiv TJ Spartak
děvčat. Štěpánka Blažková (43.
místo) a Sofie Topinková (44. místo) – obě 2,5 bodů. Železné nervy prokázala Josefína
Blažková (51. místo - 2 body), která dokázala zvítězit hned v prvním kole, přestože měla
velmi silnou časovou tíseň. S ledovým klidem zvládla bleskově odehrát poslední část partie. Když jsem na jejích hodinách viděl poslední 2 sekundy (!), příliš jsem ji nevěřil. A pak
že šachy nejsou nervy drásající sport.
Slušný výkon předvedl i Zdeněk Jadrný (56. místo – 1,5 bodu), který smolně remizoval
vyhranou partii opakováním tahů.
Ještě bych chtěl doplnit, že hráči Metoděj Vojtěch a Filip Valeš splnili normu pro zisk
4. výkonnostní třídy, na kterou bylo třeba získat 4,5 bodu. K tomu oběma gratuluji. Spolu
s Láďou Vojtěchem tak již budeme mít v kroužku tři hráče s touto úrovní.
Jsem moc rád, že se děti zúčastnily v tak hojném počtu. Myslím, že si to užily a získaly
mnoho cenných zkušeností do dalších bojů. Navíc si myslím, že byly spokojeny s příjemně
a smysluplně strávenou sobotou.
Trenéři si zase odnesli poučení, na jaké oblasti výuky se zaměřit.
S šachovým pozdravem
Ladislav Vojtěch

OSTATNÍ
SMUTNÝ POSLEDNÍ CYKLOVÝLET ROKU 2021
I když se jednalo o kratší trasu na Svatou horu, s odjezdem v sobotu 30. října ve 13.00
hodin, odradil silný vítr i některé tradiční účastníky, a od brány borců fotbalového stadionu nás odjelo pouze deset.
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Nová okružní křižovatka

Na nové okružní křižovatce. | Foto: Alois Koukola

Tato nová, nedávno zprůjezdněná moderní křižovatka severozápadního obchvatu města
s vlkovskou silnicí nám nabídla možnost pořízení zajímavých historických fotografií. Dohodli jsme se, že účastníci křižovatkou několikrát zakrouží (viz. foto), aby byl čas na kvalitní záznam. Jeli jsme dál přes Vlkov, připojili se na moderní obchvat Osové Bítýšky
a pokračovali až do Skřinářova.
Skřinářov
Jako rébus jsme luštili obecní znak, pěkně „vyvedený“ na víceúčelové budově obecního úřadu, a zjistili jsme, že jeho rozluštění nebude jednoduché. Zato udržovaná kaplička Navštívení Panny Marie
se sousedním Pomníkem padlých ve středu vesnice je stále stejně jako
ve většině okolních vesnic, jasným a charakteristickým symbolem
našeho domova. Jedeme dál, stále nahoru,…až se před námi náhle
objeví obraz neuvěřitelné zkázy, způsobené kůrovcovou kalamitou…
a v této pustině těžko hledáme „ztracenou“ odbočku na Rohy.

Obecní znak Skřinářova.
Foto: Alois Koukola

Rohy
Bohužel, dnes i toto kdysi pohádkově krásné zákoutí nese následky nekontrolovaného
byznysu a zapadá tak celkově do nehostinné krajiny. Pokračujeme do nejvyššího převýšení
- na Svatou horu.
Svatá hora
Nedivil bych se, kdyby se v některých
očích zaleskly slzy, tak zoufale působil osamocený altánek na vrcholu zpustošené hory.
Jistou naději slibovali dva pracovníci Lesů
ČR, vysazující na příkrých stráních sazenice nových stromků. Zajímavým, ale přesto
smutným faktem je, že takto „odkrytá“ krajina nám zase poskytla nevídané pohledy
na členitý, téměř horský terén, skrytý předchozím generacím v hustých tmavých lesích.
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Zapisujeme se do návštěvní knihy a scházíme do sedla, nasedáme na kola a sjíždíme
dolů na Rohy a po stejné trase zpět do Velké Bíteše.
Zakončení sezóny

„Osamocený“ altánek na Svaté Hoře. | Foto: Alois Koukola

Probíhá již tradičně v restauaci
„U Staříka“ pod kulturním domem.
Za účasti nestora Ing. Karla Smolíka, který stál u zrodu tradice pořádání těchto cyklovýletů, zhodnotila
paní Marie Kalinová, současná organizátorka po paní Jiřině Dudové,
celou sezónu a předala účastníkům
diplomy a pamětnické listy. Následovalo občerstvení a neformální
rozprava.

Závěrem bych chtěl poděkovat nejen výše jmenovaným organizátorům, ale také všem
účastníkům za vytvoření příjemného společenství. Doufám také, že se někteří z vás čtenářů
k nám v příští sezóně připojí.
Alois Koukola

OBNOVENÍ VRTANÉHO SÁDU
Byl čtvrtek 28. října 2021, pěkný slunečný den a především státní svátek České a Slovenské republiky. Trojice vousatých nadšenců z blízkého okolí jej oslavila prací, kterou završila své velké úsilí, jehož výsledek potěší
všechny milovníky regionální historie,
přírody a turistiky:

Nositelé tradic v akci. | Foto: Alois Koukola
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Nositelé tradic
Osobní auto se vzácným křehkým nákladem na připojeném vozíku se pomalu
blíží k nejzazšímu koutu bítešského lesního katastru. Na jeho hranice v rozlehlém lese Seč veze nový „Vrtaný sád“,
který má po letech nahradit ten původní,
historický, vyvrácený nešetrnou manipulací při lesních pracích. V místě pod
Kozími hřbety u Ludvíkova, nedaleko
myslivecké chaty, je už připravená jáma
na jeho usazení. Posádku auta tvoří zho-
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tovitelé této relikvie, nadšení patrioti
z blízkého okolí: Josef Kalina, emeritní revírník z Košíkova, jeho bratr,
František Kalina z Hlubokého a šikovný kameník samouk, Bohuslav
Burian z Ludvíkova – všichni 70+.
Vlastní sád
Tvoří jej hranol s pravoúhlým otevřeným vnitřním vybráním sahajícím asi do dvou třetin jeho vyčnívající části, zaoblený na svém vrcholu
složitě zborcenou kulovou plochou.
Ve vrchní části plných vnějších stěn
jsou písmena V a B• se zahloubeným
Dílo je dokončeno. (Na obr. zleva: František Kalina, Josef Kalina
a Bohuslav Burian) | Foto: Alois Koukola
mělkým otvorem – odtud název „Vrtaný sád“. Pravoúhlá ramena jsou orientovaná ve směru hraničních čar. Na čelní stěně
pod písmenem „B“ je připevněná kovová informační tabulka. Polotovar sádu s opracovanými plochami objednali zhotovitelé v lomu Kamenná, sami pak dokončili zaoblení,
vyrytí písmen i letopočtu, doplnili tabulku a usadili jej.
Stručně z historie
Naši předkové si byli dobře vědomi toho, že lesní majetek je pro
město nepostradatelný, a houževnatě na něm lpěli. Město se
soudilo o části lesů s náměšťskou
vrchností a dlouholetý spor byl
završen roku 1778, kdy byly vytyčeny definitivní hranice, v následujícím roce osazené kamennými mezníky, tzv. „sády“. Ten
nejznámější byl zasazen na již
zmíněném místě lesního katastru
města a vymezoval hranici majetků bítešského a náměšťského.
Bítešský historik Mgr. Jaromír
Kotík ve svých pracích (např. Bítešské historky a pověsti) uvádí,
že po skončení sporu se pak ustálil
starobylý obyčej, podle kterého:

Nový Vrtaný sád | Foto: Alois Koukola
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Původní Vrtaný sád | Foto: Ivo Kříž
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„… vždy po zvolení městské rady byla konána obchůzka konšelů po lesním majetku
města a tam, kde se dodnes říká U vrtaného sádu dostal purkmistr „hobla“, aby si pamatoval rozsah městských lesních držav.“
V době restitucí obecního majetku v roce 1991 byl Vrtaný sád nalezen v lese Seč,
vyvrácený a na jiném místě. Následně byl převezen do bítešského muzea, a nyní se
nachází v mineralogicko-geologické expozici. Na místě nálezu byl pracovníky bítešského muzea osazen náhradní betonový sád a k němu byla do země uložena schránka
s pamětní listinou obsahující upomínku na tento akt se zmínkou výše uvedené tradované paměti.
…A v dnešní sváteční den došlo díky třem zmíněným nadšencům k osazení nového,
kvalitního „Vrtaného sádu“ na původní místo.
Slavnostní odhalení
Na svátek svaté Kateřiny dne 25. listopadu 2021 byl nový Vrtaný sád za účasti zhotovitelů, členů muzejního spolku i veřejnosti, slavnostně odhalen. Akci připravil revírník Josef Kalina.
Závěr
Važme si takových lidí, aktivních občanů, kteří i v dnešní nelehké době odvádějí dobrovolnou práci ve prospěch nás všech, ve prospěch celé společnosti, a poděkujme jim! Za poskytnuté dílčí informace k tomuto článku děkuji Mgr. Ivo Křížovi, vedoucímu bítešského
muzea a emeritnímu revírníkovi panu Josefu Kalinovi.
Alois Koukola

OZNÁMENÍ SENIORKLUBU
Senioři, vzhledem k zhoršující se epidemii COVID-19 pozastavujeme naše schůzky
v kulturním domě. Zatím chodíme jen na vycházky do přírody.
Přejeme vám i vašim rodinám hodně zdraví a pohody v novém roce.
Seniorklub Velká Bíteš

PŘÁNÍ OD SENIORKLUBU
Vážení spoluobčané, dovolte vám popřát vše nejlepší do nového roku 2022. Úspěchy
v osobním a profesním životě a pevné zdraví vám a vaším blízkým. Také úsměv na tváři,
protože s úsměvem jde vše lépe.
Připojujeme poděkování za přízeň a pomoc, kterou nám věnují - městský úřad, zaměstnanci Informačního centra a Klub kultury a také Bítešská dopravní společnost.
Seniorklub Velká Bíteš
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SPOLEČNÁ CESTA
Na bohoslužbě se mi při společných modlitbách vybavil příběh s určitým poselstvím,
které, jak vnímám, si nemám nechat jen pro sebe. Představte si krásně osvětlenou vysokou
skálu a na ní připravenou cestu k výstupu vzhůru. Jsou zde vytesané stupně připomínající
schody a místy jakási kovová stupátka. Podél cesty je zábradlí, aby se poutník mohl přidržet a byl ochráněn před případným zakolísáním nebo pádem. Viděla jsem dva človíčky,
kteří se rozhodli vydat po cestě na vrchol skály. Jeden z nich byl už téměř v polovině
a druhý kousek od úpatí. Ten, co byl níž, při pohledu na trasu před sebou ztrácel motivaci
jít vzhůru, cesta mu připadala prudká a velmi namáhavá. Cítil se už dopředu vyčerpaný
a chtěl se posadit a nikam nejít. Jeho přítel, který už měl kus cesty za sebou, to zpozoroval a zavolal na něj: „Příteli, tady je tak krásný výhled, vidím mnohem dál a jasněji,
než předtím dole. Slunce zde krásně hřeje a je velmi příjemné být v jeho záři. Pojď,
počkám tady na tebe a až přijdeme nahoru, dáme si spolu svačinu.“ Tato slova povzbuzení
zabrala a za chvíli už oba šlapali vzhůru po osvětleném úbočí hory.
Náš pastor František předtím mluvil o důležitosti patřit do Boží rodiny, kde se můžeme navzájem podpírat a pomáhat si. Vnímala jsem, že tento obraz byl potvrzením toho,
co říkal. Važme si jeden druhého, buďme vnímaví na problémy a zápasy druhých. Povzbuzujme se navzájem, podpírejme jeden druhého a v lásce dávejme přednost druhým. Věřím,
že toto poselství je příhodné nejen pro tento adventní čas. 1. list Tesalonickým, 5. kapitola,
verš 11: Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.
Využijte adventní čas a přijďte si popovídat o věcech, které vás zajímají. Ráda bych
vás tímto pozvala na naše pravidelná setkání, která se konají každou druhou a čtvrtou
(případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově náměstí
č. 5 v 1. patře (na pavlači). Také můžete navštívit naše webové stránky (www.ac-vm.cz).
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný prosinec Věra Pokorná

Z PĚTKY JEDNIČKA
Vážení spoluobčané,
je milou povinností se s vámi podělit o radost z dosti neočekávaného úspěchu v nedávných volbách, kdy k údivu
mnohých byla za koalici SPOLU do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zvolena Mgr. Martina Lisová, nominovaná za TOP 09. Martina je starostkou
Větrného Jeníkova více než deset let a podařilo se jí - také
díky nemalému počtu preferenčních hlasů z našeho města
- získat mandát až z pátého místa.
Věříme, že se nám ji podaří brzy pozvat do našeho města, aby se s vámi mohla setkat a vy jste
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Adéla Šoukalová (vlevo), Martina Lisová
a autor článku. | Foto: Archiv autora
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na vlastní oči viděli, že za Vysočinu nás bude zastupovat sympatická a příjemná
poslankyně.
Libor Kotačka

EVA DECROIX: PODĚKOVÁNÍ
Milí čtenáři,
dovolte mi poděkovat vám, že jste šli k volbám. Poděkovat
vám, že jste odpovědní. Poděkovat vám, že jste věnovali svůj
čas a zájem věcem veřejným. Poděkovat vám, protože i díky
vaší podpoře jsem byla zvolena poslankyní za Vysočinu. Bude
to úkol náročný, ale jsem na svoji práci v Poslanecké sněmovně připravena. A chci vás ujistit, že udělám vše proto, aby
moje stopa poslankyně byla viditelná i na Vysočině. Během
kampaně jsem ji projela celou. Setkávání s vámi byla obohacující a za mnohými z vás je vidět ohromný kus práce. Bez vaší
Eva Decroix.
Foto: Soukromý archiv
činorodosti a nadšení by Vysočina nebyla tak krásná. Ohromný
kus práce ale leží také před námi. Svou novou funkci proto vnímám především jako obrovský závazek. Nečeká nás lehké období. Ale věřím, že jedinou cestou kupředu je pracovitost, slušnost, nadhled, vytrvalost, a především síla měnit budoucnost k lepšímu. Přeji
si, aby tyto vlastnosti v sobě našlo v dalším období co nejvíce z nás. Tuto šanci na změnu
nesmíme promarnit!
Eva Decroix, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 99/2021 KONANÉ DNE 25. ŘÍJNA 2021
2/99/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 98/2021 ze dne 18. 10. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 25. 10. 2021
3/99/21/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou
a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6618/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 5. 11. 2021
4/99/21/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2020/2021.
5/99/21/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
za školní rok 2020/2021 a organizační řád školy účinný od 1. 9. 2021.
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6/99/21/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
příspěvkové organizace za školní rok 2020/2021.
7/99/21/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní uměleckou
školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/6912/21.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 5. 11. 2021
8/99/21/RM schvaluje 1. úpravu odpisového plánu na rok 2021 dle žádosti Základní umělecké
školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6913/21.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
9/99/21/RM bere na vědomí výroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2020/2021.
10/99/21/RM doporučuje ZM navýšit příspěvek na provoz v rozpočtu města na rok 2021 pro Základní školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci, o 50.000 Kč a dále snížit závazný ukazatel rozpočtu na tento rok na mzdové a ostatní osobní výdaje pro tuto příspěvkovou organizaci o 20.000 Kč
s tím, že tyto prostředky budou využity na ostatní provozní náklady ZŠ.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 12. 2021
11/99/21/RM schvaluje ústřední inventarizační komisi pro zajištění inventur majetku města Velké
Bíteše za rok 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
12/99/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
13/99/21/RM rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/6452/2021 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2021
14/99/21/RM rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/6876/21 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2021
15/99/21/RM rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/6877/21 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2021
16/99/21/RM rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/6424/21 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2021
17/99/21/RM rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/6423/21 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2021
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18/99/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 za nájemné 45 Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
19/99/21/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 12/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 10. 2021
21/99/21/RM bere na vědomí materiál zpracovaný Městskou knihovnou Velká Bíteš, doručený pod
č.j. MÚVB/6804/21.
22/99/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 524/1 orná půda o výměře cca
520 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021
23/99/21/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 2592 lesní pozemek o výměře 52 m2 včetně stavby v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
24/99/21/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi městem Velká Bíteš
jako budoucím obdarovaným a S.O.K. real, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Hrotovická-Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež jako budoucím dárcem o bezúplatném převodu zpevněných
ploch pro stání vozidel na části pozemku p.č. 2539/70 v k.ú. a obci Velká Bíteš před domy
na p.č. 2539/158, p.č. 2539/159, p.č. 2539/160, p.č. 2539/161, p.č. 2539/162, p.č. 2539/221, p.č.
2539/222, p.č. 2539/223, p.č. 2539/224, p.č. 2539/225 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví
města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021
25/99/21/RM rozhoduje uzavřít s vlastnicí pozemku p.č. 980, jehož součástí je budova č.p. 365
a pozemku p.č. 981 v k.ú. a obci Velká Bíteš dohodu o úhradě nákladů na provedení nového vjezdu
k uvedeným nemovitostem ve výši skutečně vynaložených nákladů 10.940.41 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
26/99/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o finančním příspěvku na stavbu „Velká
Bíteš – novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace ulice U Stadionu“ se Svazem vodovodů
a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513. Dodatkem č. 2 se snižuje
výše příspěvku o 156.347,- Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 11. 2021
27/99/21/RM rozhoduje podat žádost o dotaci z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací dle projektové dokumentace „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – SO 16 Místní komunikace“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 17. 12. 2021
28/99/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na autorský dozor akce „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ se zhotovitelem, IČ 114 788 02, kterým se
navyšuje cena díla o 221.962,40 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 1. 11. 2021
29/99/21/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu na ulici Družstevní 584, Velká Bíteš
ke dni 31. 10. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
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30/99/21/RM rozhoduje podat žádost o dotaci na stavbu „Přístavba sociálního zařízení a stavební
úpravy KD Velká Bíteš“ z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul DT
117d8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 17. 12. 2021
31/99/21/RM rozhoduje pokračovat v přípravě opravy lávky Za Potokem ve Velké Bíteši a ukládá
odboru investic a rozvoje předložit konkrétní cenové nabídky na opravu lávky.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 11. 2021
32/99/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo s dodavatelem Aveton s.r.o. Praha,
Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9, IČO 024 36 647 na realizaci stavby „Akustické úpravy tělocvičny
ZŠ Sadová“, kterým se prodlužuje termín dokončení do 30. 11. 2021.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 10. 2021
33/99/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo s dodavatelem ODT Management,
s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO 088 25 785 na stavbu „Realizace venkovních únikových schodišť“, kterým se prodlužuje termín dokončení do 26. 11. 2021.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 10. 2021
34/99/21/RM bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 2/2021 a rozhoduje z důvodu plánované výstavby pergoly se začleněním kontejnerů na tříděný odpad na pozemku p.č. 144/1 v k.ú.
Košíkov pokácet 5 ks bříz podél stávajícího oplocení místního hřiště.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 3. 2022
35/99/21/RM rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
z programu „Obnova venkova Vysočiny 2021“ na realizaci projektu „Oprava komunikace v místní
části Jestřabí“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 10. 2021
36/99/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Urbanistickým střediskem Jihlava, spol.
s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava, IČO: 463 44 314 na rozšíření předmětu plnění „Zpracování nového
Územního plánu Velká Bíteš“ o dokumentaci SEA s navýšením ceny díla o 114.950 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 12. 11. 2021
37/99/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú.
Košíkov, obec Velká Bíteš za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, minimálně za 327.150 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021
38/99/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu určitou
od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
39/99/21/RM schvaluje s účinností k 1. 11. 2021 Ceník úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 11. 2021
40/99/21/RM bere na vědomí navrhované řešení ve věci lepší průjezdnosti ulice Peroutkova
ve Velké Bíteši.
41/99/21/RM bere na vědomí aktualizovanou cenovou nabídku dodavatele E.ON Energie, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201 na dodávky plynu a elektřiny městu
Velká Bíteš a jím zřízeným a založeným organizacím na roky 2022 a 2023.
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Rada města Velká Bíteš pověřuje odbor majetkový vyvolat jednání se zástupci dodavatele E.ON
Energie, a.s. za účelem vyjasnění cenové nabídky a vyžádat cenové nabídky i od dalších dodavatelů
plynu a elektřiny, které budou předloženy na dalším jednání rady města dne 8. 11. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 11. 2021
42/99/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ 63362767, a uzavřít s ním předloženou
smlouvu na zpracování dokumentace pro územní řízení na „Úprava území v lokalitě Babinec, Velká
Bíteš, a na zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení „Dopravní hřiště ZŠ“
za celkovou cenou 340.000 Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 10. 11. 2021
43/99/21/RM schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury
Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7129/21.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
44/99/21/RM bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvkové organizace o zajištění lunaparku pro rok 2022.
45/99/21/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
schvaluje zprávu o přezkoumání roční účetní uzávěrky za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok
2020 v předloženém znění.
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
46/99/21/RM – bere na vědomí materiál předložený jednatelem Technických služeb Velká Bíteš
spol. s r.o., týkající se aktualizace využití pozemků bývalé cihelny pro následné období včetně záměru možného využití ploch pro vybudování kompostárny.

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 100/2021 KONANÉ DNE 8. LISTOPADU 2021
2/100/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 99/2021 ze dne 25. 10. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 8. 11. 2021
3/100/21/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 13/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2021
4/100/21/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 14/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 22. 11. 2021
5/100/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 1186/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
6/100/21/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít mezi městem Velká Bíteš a dohodu o zrušení
věcného předkupního práva k pozemku p.č. 84/14 zahrada a pozemku p.č. 84/15 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 25, rod. dům vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká
Bíteš zřízeného ve prospěch města Velká Bíteš. Náklady na výmaz věcného předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí žadatel.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
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7/100/21/RM bere na vědomí účetní závěrky k 30. 9. 2021 příspěvkových organizací zřízených
městem Velká Bíteš.
8/100/21/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu na ulici Družstevní 584, Velká Bíteš
ke dni 30. 11. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021
9/100/21/RM rozhoduje uzavřít předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o správě sportovního zařízení
– areálu fotbalového stadionu města Velká Bíteš s Technickými službami Velká Bíteš, spol. s r.o.,
IČ: 25594940, se sídlem Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, a to s účinností ke dni uzavření
dodatku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021
10/100/21/RM rozhoduje jmenovat komisi pro otevírání nabídek kupní ceny týkající se prodeje
pozemku p.č 4625 v k.ú. a obci Velká Bíteš o výměře 5363 m2 při splnění podmínek usnesení č.
10/95/21/RM ve složení:
starosta města, ředitel Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace, člen Rady města Velká Bíteš,
vedoucí odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš, vedoucí majetkového odboru MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 11. 2021
11/100/21/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4,
Michelská 300/60, 140 00, IČ: 272 57 843.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021
12/100/21/RM rozhoduje uzavřít Dodatek Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení,
uzavřené dne 30. 7. 2007 se společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8,
Praha 4, 143 00, IČO 273 73 231.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021
13/100/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr směnit část pozemku p.č. 691/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 125 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021
14/100/21/RM bere na vědomí návrh Zadání Územního plánu Velká Bíteš a doporučuje ZM jeho
schválení.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 13. 12. 2021
15/100/21/RM schvaluje upravený odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Základní školy Velká
Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7356/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2021
16/100/21/RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2022 a střednědobého výhledu města
na roky 2023-2024 a schvaluje konání pracovního semináře Zastupitelstva města Velká Bíteš k projednání uvedených návrhů dne 22. 11. 2021 v 14:30 hodin.
odpovědnost: odbor finanční termín: 22. 11. 2021
17/100/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/203 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. 7850/87120 a spoluvlast-
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nický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7850/87120
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.489.430,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021
18/100/21/RM schvaluje ceník pro využití optické sítě města Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 11. 2021
19/100/21/RM doporučuje ZM rozhodnout podat společnou žádost s Obcí Ruda, IČ: 00842567,
Ruda č.p. 32 o zpevnění komunikace na p.č. 1195 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí, p.č. 6106 v k.ú.
Tasov, p.č. 5473, p.č. 5474, , p.č. 5475, p.č. 5476, p.č. 5477 vše v k.ú. Holubí Zhoř, p.č. 2660, p.č.
2677 v k.ú Ruda u Velkého Meziříčí, a to na základě dokončených komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Holubí Zhoř, Ruda u Velkého Meziříčí, Tasov, Lhotka u Velkého Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
20/100/21/RM bere na vědomí aktualizovanou cenovou nabídku dodavatele E.ON Energie, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201 na dodávky plynu a elektřiny městu
Velká Bíteš a jím zřízeným a založeným organizacím na rok 2022.

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 101/2021 KONANÉ DNE 10. LISTOPADU 2021
2/101/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 100/2021 ze dne 8. 11. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 10. 11. 2021
3/101/21/RM – doporučuje ZM
a) vzít na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná
půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb
„Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“
za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.658,- Kč/m2 včetně DPH, při jejímž určení bylo vycházeno mimo jiné ze znaleckého posudku č. 2842-01/2021 ze dne 14. 1. 2021, se splatností kupní
ceny po kolaudaci stavby tohoto zařízení sociálních služeb, při složení kauce ve výši 5.000.000,- Kč
před podáním nabídky kupní ceny
• se závazkem kupujícího:
-	Realizace sociálního objektu na výše uvedeném pozemku, přičemž sociální služby, které budou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat svojí povahou, druhem
a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká
Bíteš“ městem Velká Bíteš připravovány. Projekt je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí
na Městském úřadu Velká Bíteš.
-	Vybudovat veřejně přístupné parkoviště o 19 parkovacích stáních a zpevněné plochy, které
bude sloužit také pro potřeby objektu sociálních služeb, a to na části pozemku p.č. 4622 v k.ú.
Velká Bíteš, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované APC SILNICE s.r.o., se sídlem
Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 60705981, která byla městem Velká
Bíteš doložena dne 16. 7. 2020 Odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká
Bíteš, a to jako příloha písemné žádosti k žádosti o zahájení územního řízení předmětné stavby.
Pro potřeby výstavby parkoviště a zpevněných ploch na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká
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Bíteš bude příslušná část poskytnuta kupujícímu k dočasnému užívání bezplatně. Parkoviště i zpevněné plochy se stanou po jejich dokončení součástí pozemku ve vlastnictví města,
a to bez jakéhokoliv dalšího nároku kupujícího na jakékoliv majetkové vyrovnání. Parkoviště
a zpevněné plochy dle tohoto bodu musí být dokončeny nejpozději současně s objektem sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Projektová dokumentace je pro zájemce
o podání nabídky k nahlédnutí na Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.
-	Podpisu kupní smlouvy na prodej předmětného pozemku v případě souhlasu zastupitelstva
města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do 30. 11.
2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku účinnosti kupní smlouvy s tím,
že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování objektu sociálních služeb „Domov pro
seniory a DZR Velká Bíteš“.
-	Úhrady městem již vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši
1.300.000,- Kč včetně DPH, a to do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
-	Zahájení výstavby objektu na převáděném pozemku nejpozději do 31. 5. 2023. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný, prokáže-li kupující, že prodlení vzniklo z důvodu
na straně správních orgánů nedodržením lhůt pro vydání rozhodnutí a stanovisek.
-	Zkolaudování objektu nejpozději do 24 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního
povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty
uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí
právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město
oprávněno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených smluvních pokut a nad rámec náhrady škody smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč.
Město je oprávněno započítat složenou kauci ve výši 5.000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího, vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy. Při odstoupení od smlouvy
bude kupující povinen vrátit pozemky městu bez jakýchkoliv právních vad a závazků třetích
osob, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10.000.000,- Kč nad rámec náhrady škody.
-	Provozování minimálně 80% lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 40 let
k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši 30.000.000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.
-	Zřízení reálného břemene zatěžujícího pozemek p. č. 4625 spočívajícího v závazku vlastníka
pozemku jako povinného z reálného břemene užívat pozemek včetně všech jeho součástí a příslušenství výhradně za účelem provozování sociálních služeb, které budou odpovídat svojí
povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory
a DZR Velká Bíteš“ a činností s takovými sociálními službami souvisejících (např. provoz kuchyně pro stravování seniorů v domově či pro stravování seniorů s rozvozem), a to ve prospěch
města Velká Bíteš, přičemž reálné břemeno bude zřízeno jako věcné právo vložené do katastru
nemovitostí na dobu určitou 25 let a bezúplatně.
-	Převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.
a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného
objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném
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objektu. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný i v případě, že uvedení zaměstnanci odmítnou výkon práce pro nového zaměstnavatele, kupujícího.
-	Přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina v rámci možností daných aktuálními
právními předpisy.
-	Úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR Velká
Bíteš“.
byly doručeny 2 nabídky kupní ceny,
b) rozhodnout přijmout nabídku společnosti Domovy seniorů BeneVita s.r.o., IČ: 08207364, se
sídlem č.p. 134, 463 44 Radimovice a úplatně převést pozemek p.č. 4625 orná půda o výměře 5363
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory
a DZR Velká Bíteš“ se všemi výše uvedenými závazky za cenu 2.800,- Kč/m2 do jejího vlastnictví,
náklady související s koupí pozemku hradí kupující,
c) rozhodnout nepřijmout nabídku kupní ceny doručenou společností SeneCura Holding s.r.o.,
IČ: 28245211, se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, Slivenec, 154 00 Praha 5.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 11. 2021
5/101/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr směnit pozemek p.č. 2933/2 orná půda o výměře 267 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 20. října 2021 se dožil 80 roků
pan
Jan ANDRLÍK,
dlouholetý vedoucí České pošty ve Velké Bíteši.
Pevné zdraví a ještě mnohá šťastná a v pohodě
prožitá léta mu ze srdce přeje rodina,
zaměstnanci České pošty a členky SPOZ.

Dne 23. října 2O21 se dožila úctyhodných sta let
bítešská rodačka paní Božena TEPEROVÁ
rozená Babáková, která od roku 1969 žije v Kanadě.
I my se připojujeme ke gratulaci a přejeme ji ještě hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
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TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. přeje vše nejlepší
k významnému životnímu jubileu naší dlouholeté členky,
trenérky a nadšené sportovkyně, paní Evě SVOBODOVÉ.
Do další práce přejeme mnoho sil a elánu.
Výbor TJ Spartak
Píše se 19. prosince 1931 a v třeskuté zimě se narodila naše
Emča, Emilka,
Emílie KINCLOVÁ
Drahá maminko, babičko a čtyřnásobná prababičko, přejeme
ti k 90. narozeninám pevné zdraví, stálou mysl pedagoga a neodmyslitelný svižný krok tělocvikáře.
S láskou tvá rodina
Naše milá paní třídní Emilko Kinclová!
Za všechny spolužáky Vám k významnému životnímu jubileu z celého srdce
přejeme zdraví a pohodu, ať neztrácíte dobrou náladu, kterou jste nás při
každoročním setkání naší třídy vždy potěšila.
Zůstaňte ještě dlouho milá a veselá. Věříme,
že se s vámi ještě setkáme na dalším srazu.
Máme Vás rádi!
S gratulací jubilantům se připojuje také redakce Zpravodaje.

VZPOMÍNÁME
31. prosince 2021 uplyne 10. výročí od úmrtí
Martina HORKÉHO, kdo jste ho měli rádi a nezapomněli,
vzpomeňte s námi.
„Bez tebe už slunce nesvítí, slzy zastřou i nebe, kamkoli oči
pohlédnou, stále hledají tebe“
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Komerční sdělení / Inzerce

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Palivové dřevo, i suché, tel. č. 608 065 337.
Nabízíme zpracování kůrovcové těžby a současně výkup vytěženého dřeva za maximální
možnou cenu. Vykupujeme dřevo všech jehličnatých i listnatých dřevin nastojato i vyrobené na odvozním místě. Odpovíme na všechny nabídky. Konzultace, kalkulace nabídek
a odborné poradenství v rámci zakázky poskytujeme zdarma. Volejte na tel. č.: 606 049 193
nebo napište na: info@tilian.cz.

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 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 leden 2022: 14. prosince 2021. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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