
MĚSTOMĚSTO VELKÁ BÍTEŠ VELKÁ BÍTEŠ

ZPRAVODAJZPRAVODAJ

Foto: Otto HasoňNový betlém z dílny Lubomíra Laciny na Masarykově náměstí. 

Leden – Únor 2022





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

3Leden – Únor 2022  |

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
vstupujeme společně do nového roku, ve kterém 
na podzim bude vedení města i celé zastupitelstvo 
předkládat svým občanům rekapitulaci své práce 
ve prospěch našeho města za uplynulé čtyřleté vo-
lební období. Dokončení rekonstrukce mateřské školy 
na Masarykově náměstí, rekonstrukce ulice Rajhrad-
ské a realizace inženýrských sítí U Stadionu a dílčí 
rekonstrukce koncového úseku ulice Tyršova při ulici 
Lánice budou z tohoto pohledu jistě nejvýznamněj-
šími stavbami města roku 2022. Zlepšení života ob-
čanů však jistě přinesou i na příští rok plánované další 
drobné akce ve městě a místních částech. Se všemi vás 
v následujících měsících na stránkách Zpravodaje se-
známí pracovníci odboru investic a rozvoje MÚ a majetkového odboru MÚ.

Předpokladem pro zdárný vstup města do letošního roku bylo schválení rozpočtu města 
na rok 2022. Toto se uskutečnilo na posledním loňském zasedání zastupitelstva města  
13. prosince 2021. Během jednání zastupitelé odsouhlasili nejen rozpočet města, ale i střed-
nědobý výhled rozpočtu města na období let 2023 a 2024. Dále pak strategický plán města 
obecně řešící oblasti zájmových aktivit a investic města v následujících letech. Poměrně 
rozsáhlou pak byla část zasedání, ve které byly řešeny majetkoprávní body, týkající se jak 
prodeje dalších dvou bytů z nejstarších bytových domů v lokalitě U Stadionu jejich ná-
jemníkům, tak i koupě, prodeje a směny pozemků ve Velké Bíteši a místní části Ludvíkov. 

Pro město a jeho obyvatele bylo významné schválení Obecně závazné vyhlášky  
č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. I přes mezi-
roční nárůst nákladů na sběr komunálního odpadu, velkoobjemové odpady ve sběrném 
dvoře, zvýšení cen ve spalovně a nárůst likvidace nebezpečných odpadů bylo na návrh 
rady města, která v tomto návrhu zohlednila aktuální překotný růst cen a životních nákladů 
obyvatel města, odsouhlaseno zastupitelstvem zachování ceny za komunální odpad ve výši 
800 Kč/osobu/rok i pro rok 2022.

Jedním z dalších bodů pak bylo rovněž projednání a odsouhlasení smlouvy o budoucím 
majetkoprávním vypořádání k pozemkům města, na kterých budou investorem obchodní 
zóny a supermarketu LIDL při ulici Vlkovské vybudovány v příštím roce inženýrské sítě 
a komunikace. Následně po vybudování dopravní a technické infrastruktury předpokládá 
developer dobudování obchodních objektů a zahájení vlastního prodeje od července 2023. 
Tím by tak měla být definitivně ukončena dlouhotrvající debata veřejnosti o reálnosti či 
nereálnosti výstavby supermarketu ve Velké Bíteši.



4 |  Leden – Únor 2022 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší do nového roku 2022. Úspěchy v osobním 
a profesním životě a pevné zdraví vám a vašim blízkým.

Milan Vlček, starosta města

Vážení spoluobčané, milí Bítešáci,
rok 2021 dospěl ke svému konci. Mám ráda, a možná čím jsem 
starší, tak o hodně raději, právě tohle období. Svým tichým způ-
sobem nás vede k sobě. Čas zastavení. Probíráme se vším, co se 
stalo. I co se, chválabohu, nestalo. A povětšinou jde o věci, které 
ovlivnit sami často ani nemůžeme. Co ale můžeme, tak pokusit se 
neztratit svou víru. Vždyť je jedním z nejsilnějších hybatelů v na-
šich životech. 

Mé přání pro vás proto bude o ní. O síle, která je v nás a umožní 
nám zvednout hlavu, až se někdy ocitneme ve tmě. Která nám dá pochopit, že mnohé těžké 
události vstupují do našeho života ne proto, aby nás oslabily, ale posílily. I že je v pořádku, 
když to někdy neumíme poznat hned, protože i bolest, trápení či únava, chtějí svůj čas. 

Do nového roku 2022 vám tedy přeji silnou víru! A k tomu jednu úplně lidsky oby-
čejnou věc – buďme si nablízku. Vždyť vědomí, že nás má někdo rád, je tím největším 
štěstím. 

Alena Malá, místostarostka města 

ZVEME VÁS

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

Středa 5. ledna 2022 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – WALTER HOFBAUER
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

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
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Čtvrtek 13. ledna 2022 v 17.00 hodin
BUDOUCNOST PREVENTIVNÍ MEDICÍNY – ZMĚNA PŘÍSTUPU 
KE ZDRAVÍ – přednáška Evy Grégrové 
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš, vstup zdarma
Organizuje: Městská knihovna ve Velké Bíteši

Čtvrtek 27. ledna 2022 v 17.00 hodin
MŮJ AFRICKÝ PŘÍBĚH – beseda v knihovně s Hanou Hindrákovou
Beseda s úspěšnou spisovatelkou nejen o psaní knih o Africe, 
ale také o jejích vlastních zážitcích z Keni. Vstup zdarma
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna ve Velké Bíteši

Úterý 1. února 2022 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – WIHANOVO KVARTETO
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Úterý 8. února 2022 od 16.30 do 19.30 hodin
HOMEOPATIE JAKO DOMÁCÍ LÉKÁRNA A BYLINKY 
PRO KAŽDODENNÍ VYUŽITÍ – přednáška s Drahomírou Šmídovou 
Vstupné: 260 Kč. Omezený počet účastníků. 
Přihlášky na tel. č. 607 007 620 nebo email program@bitessko.com. 
Klub kultury 1. patro, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Drahomírou Šmídovou

Pondělí 14. února 2022 od 17.00 hodin
ANGLIE, SKOTSKO A WALES
Přednáška manželů Márových
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Čtvrtek 17. února 2022 v 17.00 hodin
„CESTY OPAČNÝM SMĚREM ANEB 20 LET DOBRODRUŽSTVÍ 
OD BALKÁNU PO KAMČATKU” – cestopisná přednáška s Romanem Januszem
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna ve Velké Bíteši

Od 21. února do 3. března 2022 otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin
KNIŽNÍ BAZÁREK
Máte doma nepotřebné knihy a je Vám líto je jen tak vyhodit? Můžete donést k pro-



6 |  Leden – Únor 2022 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

deji na Klub kultury (1. patro) na Masarykovo náměstí 5 na výstavu knih do 16. února.  
Více informací na tel. č. 607 007 620 nebo e-mail program@bitessko.com.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Městskou knihovnou

Úterý 22. února 2022 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

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 

ZPRÁVY Z RADNICE

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 14. února ve 14.30 hodin koná zasedání 
Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. 482. Pro-
gram zasedání bude veřejnosti upřesněn na webových stránkách města před jeho konáním.

Velká Bíteš

ŠKOLY

OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDVÁNOČNÍM ČASEM V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE LÁNICE A MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Období adventu je časem tajemna, očekávání, klidu a především těšení se na jeden z nej-
krásnějších svátků v roce – Vánoce. Tento předvánoční čas jsme se snažili v naší školce 
vyplnit rozmanitým a kouzelným programem.
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Nejdřve jsme se připravovali na ná-
vštěvu sv. Mikuláše. Celý týden se 
nesl ve znamení příprav a těšení se 
na tuto návštěvu. S dětmi jsme si 
ve třídách povídali o sv. Mikuláši, 
hledali odpovědi na různé otázky, vy-
ráběli výzdobu, různé andílky, čertíky, 
čertovské řetězy, učili se zábavné čer-
tovské písničky a básničky. V přízemí 
budovy v Lánicích se dokonce obje-
vilo peklíčko. Kdo se nebál, mohl se 
v pekle i vyfotit.

V pátek 3. prosince nadešel dlouho 
očekáváný den. Protože jsou ve školce především hodné děti, obešel jednotlivé třídy jen 
Mikuláš s Andělem. Chvíli sice bylo slyšet řinčení čertovského řetězu, ale to bylo vše, 
děti ve školce nezlobí. Mikuláš děti pochválil za to, jak pěkně se k sobě chovají, ale také 
jim připomenul, že někdy je potřeba se trochu polepšit. Poslechl si básničky a písničky, 
za které děti odměnil balíčkem se sladkostmi a ovocem.

Další hezkou adventní tradicí je Ježíškova pošta. Do schránky si mohly děti vhodit svůj 
dopis s přáními a Ježíšek jim ho po přečtení orazítkoval a poslal zpátky do školky. 

Po celý čas adventu zněl ve školce zpěv vánočních písniček a koled, děti vyráběly různá 
přáníčka či malé dárečky pro své kamarády nebo členy rodiny, seznamovaly se s tradicemi 
a zvyky. A také si užily Cestu za vánočním světlem. Aby toto světlo děti získaly, musely 
splnit několik úkolů (například namalovat anděla, vyrobit vánoční ozdobu, foukat do plo-
voucí lodičky nebo zazpívat nějakou vánoční koledu). Na splnění úkolů dohlížel Andílek, 
který je celou dobu doprovázel. Na konci cesty bylo vánoční (betlémské) světlo, které si 
potom děti odnesly do třídy. Kdo chtěl, mohl si je pak odnést i domů. Ve třídě si pak děti 
uspořádaly štědré dopoledne s vánoční nadílkou a hostinou.

Děkujeme za poskytnutou přízeň ve formě finančních i věcných darů, které dětem z obou 
budov naší MŠ zpříjemnily Vánoce a vykouzlily mnoho úsměvů: BDS spol. s r.o., Velká 
Bíteš, Flexipal a.s. z Křoví, ITW Pronovia, s. r. o. Velká Bíteš, PBS a.s. Velká Bíteš, Most 
Vysočiny, o.p.s., Velké Meziřičí.

Děkujeme také všem rodičům, sponzorům a dalším za podporu a přízeň v průběhu ce-
lého kalendářního roku. 

Štastný a úspěšný rok 2022 přejí zaměstnanci MŠ Masarykovo náměstí a Lánice.

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU ŠKOLY
 
Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Janě Klímové a Marcele Čadíkové z Ja-

vůrku za jejich finanční dar. Škole věnovaly 4 827 Kč.a tento příspěvek bude využit 

Mikuláš v MŠ.  |  Foto: Archiv MŠ
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na zakoupení potřebných 
pomůcek pro žáky. 

Naše poděkování též 
patří firmě GoodData  

s. r. o., která po domluvě s paní Petrou Opič-
kovou zajistila pro naše žáky mikulášské ba-
líčky. Cena balíčků byla ve výši 7 136 Kč. 
Paní Opičková se školou spolupracuje již ně-
kolik let a dříve jezdila na Mikuláše do školy 
se svými kolegy z Moneta Money Bank. Její 
přízně si moc vážíme a těšíme se na další spo-
lupráci. 

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, 
příspěvková organizace

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Preventivní programy 
V průběhu listopadu proběhly na naší škole preventivní programy u žáků od 4. – 9. roč-

níku, které zajišťovalo Centrum prevence ze Žďáru nad Sázavou. 
Ve 4. ročníku se v rámci bloku „Vandal je barbar“ děti seznámily s pojmem vandalství, 

přemýšlely o tom, jaké důvody mohou člověka k takovému chování vést nebo jaké postihy 
mohou vandala potkat. Cílem programu pro žáky 5. ročníku „Já a třída“ bylo vést děti 
ke vzájemné komunikaci a spolupráci v rámci třídního kolektivu. 

Žáci ze 6. ročníku si v rámci výukového programu „On-line svět“ povídali s lektory 
o používání internetu, byly jim dány rady o vhodném chování v on-line světě a doporu-
čeno, co nedělat.

„Třída a její svět“ byl program pro žáky 7. ročníku, který se věnoval tématu vztahů 
mezi chlapci a děvčaty v rámci třídního kolektivu. Žáci posuzovali, jak jsou světy obou 
pohlaví odlišné nebo naopak podobné. V programu „Dvě strany mince“ se žáci 8. ročníku 
společně zamýšleli nad tematikou legálních a nelegálních drog, nad důvody jejich užívání 
a možnými následky. 

„Já a moje finance“ byl program zaměřený na finanční gramotnost žáků 9. ročníku. Cí-
lem bylo otevřít se žáky téma peněz, jejich hodnoty, financí a rozpočtu. 

Motivační hry s nakladatelstvím THOVT
V letošním školním roce jsme si opět pro žáky z prvního stupně pozvali paní Radanu 

Sedláčkovou z pražského nakladatelství Thovt, která pro děti připravila několik moti-
vačních her. Žáci druhého ročníku si ve čtenářské dílně s tématem „Kamarádi z lesa“ 
pohráli s písmenky, naučili se jednoduchá přísloví a po přečtení příběhu dokázali doplnit 

Mikuláš ve škole.  |  Foto: Archiv školy
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informace do textu. Třeťáci a čtvrťáci 
si v první části programu „Pravěk“ 
s paní nakladatelkou společně po-
povídali nejen o pravěku, ale také 
o vzniku naší planety a dinosaurech. 
Pro získání bodů musely děti vyhle-
dávat informace v knihách o pravěku, 
takže si perfektně procvičily orien-
taci v textu a jeho porozumění. Žáci 
pátých ročníků si v rámci programu 
„Starověk“ poslechli poutavé vyprá-
vění o starověkých civilizacích. Poté 
se žáci rozdělili do tří skupin před-
stavující tři nejvýznamnější starověké civilizace - Řecko, Řím a Egypt. Vyhledávali 
v knihách informace týkající se dané civilizace. Za správné odpovědi získávali symboly 
těchto starodávných zemí.

Dětem se motivační hry moc líbily, odnesly si hodně nových poznatků a zjistily,  
že v knihách se skrývá spousta zajímavých a zábavných informací.

Informatický bobřík 2021
Ve dnech 8. – 19. listopadu se žáci 

naší školy zúčastnili celostátní sou-
těže „Bobřík informatiky“. Tato sou-
těž je cílena na bystré žáky se zájmem 
o svět technologií. Soutěžící odpoví-
dali na otázky z oblasti informatického 
myšlení, algoritmizace, porozumění 
informacím, řešení problémů a digi-
tální gramotnosti. V soutěžním testu se 
žáci snažili nalézt strategii řešení v za-
peklitých úlohách a porozumět růz-
ným grafickým strukturám. Soutěžili 
v kategoriích Mini, Benjamín a Kadet. 

V kategorii Mini (4. a 5. ročník) si 
nejlépe vedli: Metoděj Vojtěch (4. C), 
Michal Jelínek (4. D), Matěj Mička (5. A), Štěpánka Blažková (5. A), kteří dosáhli plného 
počtu bodů.

V kategorii Benjamín (6. a 7. ročník) dosáhli pěkných výsledků: Matěj Hekal (7. D), 
Ráčková Beatrice (7. D) a Novotná Karolína (7. C).

Za kategorii Kadet (8. a 9. ročník) se nejlépe umístili: Adam Brzobohatý (8. C), Pavel 
Šustáček (9. C), Jana Ondráčková (9. C), Natálie Jelínková (9. C) a Filip Hamřík (9. A).

Motivační hry s nakladatelstvím THOVT.  |  Foto: Iva Syslová 

Informatický bobřík 2021.  |  Foto: Iva Syslová 



10 |  Leden – Únor 2022 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Florbalové okrskové kolo mladších žákyň
V úterý 16. listopadu se ve Velkém 

Meziříčí konalo okrskové kolo kategorie 
mladších žákyň. Na tomto florbalovém 
turnaji měla své zastoupení i naše škola 
a vedla si výborně.

Vybrané žákyně 6. a 7. ročníku s pře-
hledem vybojovaly 1. místo, a tím i po-
stup do okresního kola. Vynikající výkon 
předvedla především nejlepší střelkyně 
Monika Antalíková (7. B), ale i ostatní 
děvčata odvedla skvělou práci a přispěla 
ke zisku zlaté medaile. Bohužel vytou-

žené okresní kolo se již za současné epidemiologické situace nemohlo konat, stejně 
tak i okrsek starších žákyň.

Hrátky se dřevem
Žáci 5. ročníku se ve dnech 22. a 23. listopadu vydali do ekologického centra Baliny 

u Velkého Meziříčí, kde absolvovali výukový program „Hrátky se dřevem“. Cílem této 
aktivity bylo rozvíjet zručnost žáků, která v dnešní době dětem znatelně chybí.

Během programu se všichni učili rozlišovat základní typy dřeva z nejrůznějších 
druhů stromů a seznámili se s různými tesařskými nástroji. Vrcholem programu bylo 
zkusit si vlastnoručně vyrobit pohyblivou hračku ze dřeva. Všem se to podařilo a hrdě 
si vše odvezli domů.

Slavnosti slabikáře
Dne 24. listopadu se uskutečnila v prvních třídách slavnostní akce. Naši nejmenší byli 

pasováni na čtenáře slabikáře. Jak je již mnohaletou tradicí, ceremoniál probíhal ve spo-
lupráci se žáky devátého ročníku. Ti nejdříve prvňáčky vyzkoušeli, do jaké míry jsou 
vnímaví při poslechu pohádky. Rychlé a správné odpovědi ukázaly, že děti poslouchaly 
opravdu pozorně. Následoval kaleidoskop různých kvízů na pohádkové téma. Deváťáky 
mnohdy překvapila správná odpověď prvňáčků i na otázky, které byly docela těžké. Starší 
žáci museli konstatovat, že děti si slabikář zcela zaslouží. Závěrečné pasování žáků prv-
ních tříd v duchu středověkého rytířského ceremoniálu, předání slabikáře a společné focení 
utvořily symbolickou tečku za zdařilou akcí.

Beseda a výtvarný workshop se sochařem
Ve středu 24. listopadu nás svojí návštěvou poctil MgA. Václav Kyselka. Jeho tvorba 

zahrnuje dřevěné a kamenné sochy i objekty do exteriérů zahrad i veřejných prostranství. 
Tento umělec si připravil pro žáky 7.C zajímavou přednášku s obrazovou prezentací. Se-
známil je s tím, co vše musí sochař udělat, než dokončí sochu, která se potom stane součástí 

Florbalové okrskové kolo mladších žákyň. 
Foto: Naděžda Malcová
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krajiny, náměstí, zahrad. Děti, inspi-
rované vyprávěním sochaře pana Ky-
selky, se pokusily pod jeho vedením 
z dřívek a špachtliček sestavit sochař-
ský mini objekt. Mladí výtvarníci si 
vedli přímo skvěle. Kde bylo třeba, 
odborník dopomohl profesionální 
radou, a tak se všichni stali na chvíli 
moderními sochaři.

Návštěva planetária
 V pondělí 29. listopadu žáci 6. roč-

níku navštívili planetárium v Brně na Kraví hoře. Sluneční soustava byla hlavním tématem 
programu.

Než se šesťáci vydali po toulkách planetami, prohlédli si společně s panem lektorem 
hvězdnou oblohu a ukázali si základní vesmírné objekty, které mohou vidět na současné 
noční obloze.

Procházka planetami byla velmi zajímavá. Žáci si mohli vybrat z nepřeberného množ-
ství informací. Na úplný závěr byla možnost prohlédnout si dalekohledy, z nichž se pozo-
ruje noční obloha.

Pythagoriáda 2021
Po loňské odmlce proběhlo letos v listopadu školní kolo Pythagoriády – matematické 

soutěže určené žákům 6. – 9. ročníku základní školy. Školního kola se zúčastnilo celkem 45 
dětí. Soutěžící řešili 15 úloh zaměřených na prostorovou představivost a logické myšlení. 

 Úspěšným řešitelem byl každý, kdo získal 10 a více bodů. Podařilo se to pouze třem 
soutěžícím – Davidovi Šumberovi, Zdislavě Chadimové (oba 8. ročník) a Marii Hrdlič-
kové (6. ročník). Tito úspěšní řešitelé se nominovali do okresního kola.

Mikulášská nadílka u prvňáčků
Ticho. Prvňáčci se pilně učí. Najednou… co to? Kdo to řinčí řetězy? To nic, pouze 

deváťáci, převlečení za Mikuláše a jeho tradiční doprovod, přišli potěšit své mladší 
spolužáky.

Do tříd nakoukne andílek, za ním vážným krokem vkráčí Mikuláš a další sbor andělů. 
Dětem se rozzáří oči a pozorují, zda nejsou někde schovaní i čerti. Za ten půlrok každý 
prvňáček alespoň trošku zazlobil. Paní učitelka se ptá, zda může pustit do třídy také čer-
tíky. Kluci hrdinně odpovídají, že ano. Takže nakonec do třídy symbolicky strčí střapaté 
hlavy houf čertíků. U většiny prvňáčků mizí obavy a na tvářích se objevuje úsměv. Vždyť 
jsou to jen hodní čerti, žádní zlí raraši! Mikuláš pozorně vyslechne básničky, které se naši 
nejmenší naučili, v některých třídách dojde dokonce na písně a taneček. Čerti s anděly 
musí uznat, že takové šikovné děti si určitě zaslouží nějakou odměnu. A tak přijde na řadu 

Beseda a výtvarný workshop se sochařem.  |  Foto: Veronika Bártová 
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i nadílka. Perníčky, samolepky i omalovánky jsou rozdány. Mikuláš se svojí družinou se 
loučí a prvňáčci se již začínají těšit na další překvapení, které jim v letošním školním roce 
deváťáci připraví.

Beseda o cestování
V úterý 7. prosince naši školu navštívil pan Kocůrek. Postupně žáky všech ročníků dru-

hého stupně seznámil s poznatky a fotografiemi ze svých cest. Pro žáky šestého a sedmého 
ročníku si připravil prezentaci o Kanadě a Aljašce, pro jejich starší spolužáky o Izraeli. 
O Kanadě a Izraeli existuje v médiích obrovské množství obrázků a videí, ale nic nenahradí 
klasické povídání z cest spojené se zajímavými zážitky. 

 
Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ Velká Bíteš 

KULTURA

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ ŘEDITELE ICKK

Vážení čtenáři Zpravodaje Města Velké Bíteše,
dovolte mi, abych vám za sebe a kolektiv pracovníků Informačního centra a Klubu kultury 
Města Velké Bíteše popřál v následujícím roce 2022 hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky. 
Celý svět se více jak dva roky pere s koronavirem a v těchto nelehkých dobách je vidět 
na každém kroku stres, obavy o zdraví nás a našich blízkých, podrážděnost a někdy i aro-
ganci v jednáních občanů. Zkusme v tom roce plných dvojek se na sebe pousmát, sdělme 
si pěkné zážitky a radujme se z každé pěkně strávené chvíle. Já pevně doufám, že doba kdy 
jsme byli nuceni zrušit téměř všechny kulturní a společenské akce bude minulostí a slibuji 
za celý kolektiv pracovníků ICKK, že se budeme snažit po celý rok vám připravit různo-
rodé akce tak, aby si každý našel to, co je mu blízké. 

Josef Jelínek 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S PŘEKVAPENÍM

První adventní neděli 28. listopadu v 17.00 hodin jsme za účasti p. starosty města 
Ing. Milana Vlčka, faráře římskokatolické církve Bohumila Poláčka a ředitele Klubu 
kultury Ing. Josefa Jelínka rozsvítili vánoční strom na Masarykově náměstí ve Velké Bí-
teši. Tentokrát bylo pro návštěvníky připraveno překvapení - nový nádherný vyřezávaný 
betlém od bítešského řezbáře Lubomíra Laciny, který ve spolupráci s Ing. Pavlem Ga-
izurou z Technických služeb vše do detailu připravil. Celý rok pak vše společně tajili. 
Další novinkou byla také Ježíškova pošta a nový vánoční zvon. Děti si mohly napsat nebo 
nakreslit Ježíškovi své přání pod stromeček, vložit dopis se zpáteční adresou a známkou 
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do poštovní schránky u betléma na náměstí. 
Ježíšek pak všechny dopisy přečetl a napsal 
všem dětem odpověď. Se svým vystoupením 
se zúčastnili také žáci ze základní umělecké 
školy a svými vánočními písněmi nás krásně 
naladila vynikající zpěvačka a herečka Klára 
Jelínková. Za ozvučení i osvětlení děkujeme 
Aloisi Špačkovi, všem účastníkům překva-
pení i návštěvníkům, kteří se v této současné 
situaci nebáli přijít a podpořili tuto krásnou 
a vydařenou akci.

Silvie Kotačková, Informační centrum 
a Klub kultury

OZVĚNY BÍTEŠSKÉHO PŮLKRUHU

Zdravím čtenáře Zpravodaje a přináším 
krátké ohlédnutí za koncertem BHP. Na pro-
sinec bylo připraveno vystoupení violonce-
llistky Anety Šudákové s doprovodem kla-
víru Evgenii Vorobyeva, avšak pro nemoc 
klavíristky byl zrušen. Nicméně se podařilo 
na poslední chvíli sehnat náhradu a koncert 
nakonec tedy byl. Z Brna nám přijel zahrát 
Kostiantyn Tyshko, který zahrál všech 24 
preludii Frederyka Chopina a přidal ještě dvě 
jeho jiná preludia. Opravdu obdivuhodný vý-
kon, avšak poměrně náročný na poslech a pouze výběr z preludií by byl asi vhodnější. 
Nicméně provedení bylo na vysoké úrovni, jen místy jsme se báli, jestli náš klavír vydrží 
takový nápor. Klavírista nám opět pochválil nástroj, jako to interpreti u nás vždy činí. 
První půlku koncertu pak uzavřela první věta houslové koncertu G dur W. A. Mozarta, 
kterou za doprovodu klavíru provedla Barbara Tolarová, jež za námi též přijela z Brna. 
Po pauze pak pianista provedl komplet Dětských Scén op. 15 Roberta Schumana a kon-
cert pak ukončilo houslové duo, ve které se k Barbaře Tolarové přidala Antonina Tyshko 
a zahráli spolu Duo J. W. Kalliwody op. 181. Účast na koncertu byla kvůli nynějším okol-
nostem velmi komorní a publikum bylo tentokráte jen v počtu asi třiceti posluchačů. My 
se už těšíme na lednový koncert, na kterém by měl již na třetí pokus vystoupit vynikající 
trumpetista Walter Hofbauer; srdečně tímto na koncert zvu. Program vypadá moc hezky 
a přední český trumpetista je zárukou vynikajícího hudebního zážitku. 

Ondřej Sedlák

Vánoční strom a nový betlém na náměstí.  
Foto: Silvie Kotačková

Poděkování na závěr.  |  Foto: Otto Hasoň
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NOVOROČNÍ KONCERT BHP

Rok 2022 zahájíme v Bítešském hudebním půlkruhu netradičně ve středu 5. ledna 
v 19.00 hodin v sále kulturního domu. Trumpetista Walter Hofbauer u nás měl hrát již 
dvakrát. Pevně doufám, že napotřetí už to „klapne“ a my tohoto mladého talentovaného 
umělce konečně uslyšíme.

Walter Hofbauer se narodil v roce 1994 v Třešti u Jihlavy do hudební rodiny. V osmi 
letech začal hrát na trubku a již po dvou letech studia získal několik prvních cen v celo-
státních kolech soutěží ZUŠ. Později pokračoval ve studiu na Pražské konzervatoři a poté 
na AMU u profesora Vladimíra Rejlka. V roce 2021 magisterské studium úspěšně zakon-
čil. V průběhu studentských let exceloval na mnoha tuzemských i mezinárodních soutěžích 
– např. Concertino Praga, Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů v Brně, 
Soutěžní přehlídka konzervatoří a gymnázií v ČR, aj. Jako sólista vystupoval například 
s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orches-
trem hl. m. Prahy. V současnosti je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Or-
chestru Opery Národního divadla a od roku 2020 také členem České filharmonie. Věnuje 
se též sólové i komorní hře. S žesťovým kvintetem Prague Brasstet vyhrál v roce 2019 
mezinárodní soutěž v Jižní Koreji. 

Ve Velké Bíteši se Walter Hofbauer představí jako sólista za klavírního doprovodu Alice 
Voborské. Můžeme se těšit na skvělý program. Mimo jiné zazní např. Suita pro trubku 
a klavír D dur G. F. Händela a známé Adagio g moll T. Albinoniho. Neméně zajímavá bude 
jistě Labuť v úpravě pro trubku a klavír C. Saint-Saënse a jako opravdové lahůdky na závěr 
se dočkáme Benátského karnevalu pro trubku a klavír J. B. Arbana.

Nenechte si tedy ujít příležitost a přijďte si poslechnout jednoho z našich nejtalento-
vanějších mladých trumpetistů. Podobná šance už se nemusí opakovat. Na posledních 
koncertech jsme zaznamenali úbytek našich stálých posluchačů. Je to zřejmě důsledek 
nelehkého období, které prožíváme už skoro dva roky. Ale věřte, že když se odhodláte přijít 
a překonáte některé nepříjemnosti v podobě roušek a různých potvrzení, nebudete litovat. 
Hudba je totiž nejlepší lék na všechny splíny a těžkosti. A to platí již po staletí.

Marika Kašparová

BYLO – NEBYLO – BUDE WIHANOVO KVARTETO

Na pátém koncertu 25. sezóny Bítešského hudebního půlkruhu v úterý 1. února se 
představí Wihanovo kvarteto v pěti.

Bítešský hudební půlkruh je letos v jubilejní 25. sezóně a s některými posluchači se 
skutečně od prvního koncertu pravidelně potkáváme. Ti také určitě nezapomněli na skvělé 
výkony Wihanova kvarteta v 10., 11. a 18. sezóně a stejně jako mně jim bylo vloni a před-
loni líto, když se plánovaný koncert kvůli hygienickým opatřením neuskutečnil. Každý te-
lefonát se sekundistou kvarteta Janem Schulmeisterem je příjemný a většinou nabízí něco 
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zajímavého. O Wihanovce se běžně „přetahu-
jeme“ nejen s Rudolfinem, ale i s anglickými 
koncertními síněmi jako je londýnská Wigmore 
Hall. Tam prý mívají plno. A letošní program 
pro Anglii zahrnuje třeba Pucciniho Chryzan-
témy (Crisantemi) a Brahmsův smyčcový kvar-
tet a moll. O Brahmsových kvartetech se píše, 
že jsou formálně i invenčně vybroušené jako 
drahokamy a patří ke kmenovému repertoáru 
nejlepších světových kvartet. A navíc uslyšíme 
Mozartův klavírní koncert A dur K 488. Ne, ne-
spletl jsem se.

Vraťme se ve vzpomínání ještě dál – až 
do března 2004. Tehdy v Půlkruhu hrála mladá 
okouzlující klavíristka Martina Merunková, 
kterou jsme vybrali z listiny Nadace Českého 
hudebního fondu mladých perspektivních 
umělců. Okouzlila nejen nás, ale později i Jana 
Schulmeistera. Spolu vychovávají mladšího 
Jana Schulmeistera, skvělého patnáctiletého 
klavíristu, vítěze mnoha mezinárodních soutěží. 
Jedním z nejčerstvějších úspěchů je druhé místo 
v loňském ročníku prestižní soutěže Concertino 
Praga. Tak jsme se s panem Schulmeisterem do-
mluvili, že kvarteto s mladým klavíristou bude 
ještě přitažlivější.

Myslím, že jen zcela pošetilý milovník 
hudby by si dobrovolně nechal ujít tento záži-
tek. Na shledanou v bítešském kulturním domě 
v úterý 1. února v 19.00 hodin se těší Leoš Če-
pický, Jan Schulmeister – housle, Jakub Če-
pický – viola, Michal Kanka – violoncello a Jan 
Schulmeister mladší – klavír.

Otto Hasoň

BUDOUCNOST PREVENTIVNÍ MEDICÍNY – ZMĚNA PŘÍSTUPU 
KE ZDRAVÍ

Městská knihovna Velká Bíteš srdečně zve na přednášku paní Evy Grégrové. Budeme se 
opět zabývat chronickými záněty v těle a hledat jejich příčinu. Povíme si o následcích dlou-
hodobého neléčeného zánětu i o tom, jak se před záněty dlouhodobě a efektivně chránit.

Wihanovo kvarteto.  |  Foto: Archiv Wihanova kvarteta

Jan Schulmeister mladší.  |  Foto: Rodinný archiva
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Neléčený chronický zánět v těle se může stát „tichým zabijákem“, být rozhodujícím 
faktorem, který vede ke vzniku kardiovaskulárních chorob, rakoviny, poruchám zažívání, 
diabetu, depresím, poruchám imunitního systému a dalším život omezujícím stavům.

Paní Grégrová se tématem zabývá již řadu let a má s problematikou bohaté osobní zku-
šenosti. Sama si prošla cestou hledání příčiny svých zdravotních potíží a ráda by svoje 
znalosti předala dále. Spolupracuje s lékaři, fyzioterapeuty, od ledna 2020 získala také 
podporu České lékařské komory. Mimo jiné vám poradí, jak své tělo dostat do rovnováhy 
a jak dlouhodobě posílit svou imunitu.

Přednáška se uskuteční dne 13. 1. 2022 v 17.00 hodin v prostorách Městské knihovny 
ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí 85.

Monika Ulmanová

MŮJ AFRICKÝ PŘÍBĚH – BESEDA V KNIHOVNĚ S HANOU 
HINDRÁKOVOU

Městská knihovna zve na poutavou besedu spisovatelky Hany Hindrákové. Můj af-
rický příběh je jakousi zpovědí nejen pro autorčiny čtenářky a čtenáře, které zajímá, 
jak se dostala do Afriky a k psaní knih z afrického prostředí. Inspirovat a motivovat 
může i milovníky Afriky, cestovatele, snílky, dobrovolníky či začínající spisovatele. 
Dozvíte se také, proč se autorka z nadšeného dobrovolníka, který chtěl spasit celou 
Afriku, stala téměř odpůrcem rozvojové pomoci, nebo jak se jí podařilo během něko-
lika let vydat devět románů u tří renomovaných nakladatelství, zaplnit diář besedami 
a stát se první českou spisovatelkou publikovanou v Keni. Nebudou chybět ani vtipné 
příhody z afrického putování, situace, kdy šlo Haně o život, nebo informace ze zákulisí 
jednotlivých románů.

Akce proběhne dne 27. 1. 2022 od 17.00 hodin v prostorách Městské knihovny Velká 
Bíteš. Vstup je zdarma.

Monika Ulmanová

PŘEDNÁŠKA MANŽELŮ MÁROVÝCH V BÍTEŠSKÉM MUZEU
Anglie, Skotsko a Wales

V předjarním období se s námi opět přijedou podělit o své zážitky z cest Alena a Jirka 
Márovi. Letošní únorovou přednášku manželů Márových si Městské muzeum a Městská 
knihovna pro zájemce připravili na pondělí 14. února od 17.00 hodin ve velkém výstav-
ním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Cestovatelé Alena a Jirka Márovi nám představí to nejzajímavější ze svých výprav 
do Velké Británie. Společně se podíváme do celé řady měst, budeme se toulat překrásnou 
přírodou i ochutnávat místní speciality. Dozvíme se rovněž, jak probíhají skotské hry a kde 
žije lochnesská příšera. Odhalíme detaily úžasných setkání s fotbalisty Chelsea a britskou 
královnou Alžbětou, jejím manželem Philipem a princem Charlesem. Promítané fotografie 
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a videoukázky doprovodí humorný i dramatický komentář. Jiří Mára je autorem cestopis-
ných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.

Ivo Kříž, Městské muzeum

CESTY OPAČNÝM SMĚREM ANEB 20 LET DOBRODRUŽSTVÍ 
OD BALKÁNU PO KAMČATKU – POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Městská knihovna ve Velké Bíteši vás zve na multimediální cestopisnou přednášku 
„Cesty opačným směrem aneb 20 let dobrodružství od Balkánu po Kamčatku“ Ro-
mana Janusze, která se uskuteční ve čtvrtek 17. února 2022 v 17.00 hodin v Městské 
knihovně. 

Přednáška mapuje 20 let společných cest, 20 let neskutečných dobrodružství v magic-
kých zemích kdesi na samém konci světa. Přijďte si poslechnout inspirativní vyprávění 
o místech oplývajících nevšední krásou, která přesto nepatří k těm často navštěvovaným. 

Čeká vás nezapomenutelný zážitek plný mistrovských fotografií a videí, poutavého vy-
právění a autentické hudby. Budete moci obdivovat okouzlující panenskou přírodu, od-
vážné dobývání vrcholů, nezapomenutelná setkání, svéráz národního transportu, mizející 
světy……

Monika Ulmanová

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 od-
povědí je 15. 2. Vylosujeme a odměníme dva z vás se 
správnou odpovědí. Tu všem čtenářům prozradíme v ná-
sledujícím čísle Zpravodaje města Velké Bíteše.

Otázka pro tento měsíc:
Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?

V prosincovém Zpravodaji byla zveřejněna soutěžní 
otázka, kde se nachází místo zobrazené na fotografii. 
Správná odpověď: „Pítko“ je umístěné na upraveném 
prostranství za radnicí ve Velké Bíteši. Členové redakce Zpravodaje dne 15. prosince vylo-
sovali ze správných odpovědí dva výherce. Těmi se stali Jarmila Hlavínková a Jaroslav 
Jelínek. Výhercům, kterým byla předána malá pozornost, gratulujeme. 

Redakce

Kde se nachází místo zobrazené na fotografii? 
Foto: Ivo Kříž
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HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 47 a 420:

Než došlo ve druhé polovině 20. 
století k vyčlenění části domu s no-
vým číslem popisným 420 z čp. 47, 
patřil dům trvale k největším země-
dělským usedlostem ve městě. Kon-
cem 16. století, v roce 1594, držel 
dům s větším množstvím rolí, lou-
kou a zahradou Matěj Nejezchleba. 
Roku 1598 zdědil dům „s rolimi 
a nábytky všemi, kteréž při něm 
a k němu sou (kromě louček dvou, 
kteréž k Nepštichu leží, těch podle 
kšaftu aby [dědicové společně] uží-
vali)“ v ceně 500 zlatých Matějův 
syn Šimon Nejezchleba. Splácet 
měl dům, který byl nejdražším v Lá-
nicích, po vejruncích deseti zlatých.

Neznámo kdy přešel dům na Ne-
jezchlebova dědice Matěje Kle-
páčka, který roku 1629 prodal dům, 
aby se přestěhoval na protější dům 
čp. 42 bez pozemků v ceně pouhých 
20 zlatých. Bylo to „s případnostmi 
a rolimi k témuž gruntu přináležejí-
cími, s připrodáním cokoliv s lidmi 
na poli má osetýho všecko i co sám 

dvě měřice žita zasel, koní dví, vozu jednoho, koleček, pluhu, radla, bran dvouch, vše s že-
lezím, žita sutýho 1 míry, ječmene 1 míry, po 10 mandelích slámy a sena i což hřebíkem 
přibito“. Vymínil si ale jednu roli a připrodal to, co se najde v sirotčích registrech, že bylo 
vyplaceno Šimonem Nejezchlebem i Klepáčkem. Kupující Matouš Šťastný pořídil dům 
stále v ceně 500 moravských zlatých, přičemž zavdal 10 zlatých a vejrunky měl platit nižší 
po osmi zlatých. Za pokračující třicetileté války ovšem odprodal několik polností a koupil 
jen roku 1632 od Jeremiáše Tomšíčka (čp. 28) „kus zahrady ležící prostřed zahrady téhož 

Dům čp. 47 a z něj vyčleněné čp. 420 (vlevo) v současnosti.  
Fota: Jan Zduba
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Matouše za sumu 4 zlaté“. Po několika desetiletích, roku 1667, následující držitel domu 
Václav Šťastný odprodal jednu roli za 18 rýnských zlatých „pro svou velikou důleži-
tou potřebu a chudobu od kruntu zvrchu psaného, budouce pohořelý a k vyzdvižení toho 
kruntu“. Další roli prodal roku 1671 za 5,5 rýnských zlatých. V roce 1674 mu dle lánského 
rejstříku zůstávalo ještě 33 ¾ měřic rolí.

Roku 1685 městský úřad prodal na místě Václava Šťastného dům po Matouši Šťastném 
„s připrodáním jednoho valacha i což hřebíkem přibito, se všemi rolimi, Padělky, ouvary 
a loukami tak, jakž se nyní před rukami vynacházejí“ Jiříku Pakostovi. Z původní ceny 
500 moravských zlatých bylo sleveno na 400 zlatých „poněvadž týž krunt velmi zpustlý 
jest [...] an i některý roli od téhož že odprodaný jsou“. Bylo to navíc „s vymíněním jednoho 
kousku zahrady za brankou, kteráž však bez vůle hospodáře od kruntu dokonce odprodána 
býti nemá, nýbrž zase k témuž připrodána býti má. Hospodář nynější z pouhé lásky ještě 
Václavovi předešlému hospodáři půldruhý míry ozimního žita, když sobě semeno zaopatří, 
až do jeho smrti každoročně seti připovídá, an i taky při sobě bytu jemu i s manželkou jeho 
do jeho libosti Václava aby jemu přál“. Koupě proběhla bez závdavku a vejrunky byly sta-
noveny na pět moravských zlatých. Navzdory připsanému výměnku Václav Šťastný dožil 
u svého zetě Lukáše Kukly (čp. 49), kde skonal počátkem roku 1686. 

Po Jiříku Pakostovi zdědil dům, aniž by byl pořízen zápis, nejspíše roku 1698 jeho syn 
Vavřinec Pakosta. Později roku 1726 zdědil dům rolník Filip Pakosta, který měl podle 
testamentu svého otce zaopatřit výměnek pro svou macechu Johanu. V roce 1749 dle te-
reziánského katastru náleželo k domu 12 rolí (47 měřic 2 achtele), zahrada u domu (1,5 
měřice) a louka u rybníka. Roku 1763 zdědil dům Filipův syn, též rolník Václav Pakosta, 
který se měl postarat o svou mateř a sestru Johanu a platit vejrunky po pěti zlatých. Splatit 
dům se mu podařilo roku 1779, kdy od městského úřadu skoupil pohledávku ještě stále 
v původní výši 400 zlatých za hotových 110 rýnských zlatých (94 mor. zl. 20 kr.).

Roku 1785 chtěl koupit dům po Václavu Pakostovi za 600 rýnských zlatých (514 mor. 
zl. 20 kr.) Matěj Dvořák pro Ondřeje Macka, který by tím obdržel povinnost postarat se 
o sirotka Václava. Ale ještě téhož roku byl dům v přítomnosti Matěje Dvořáka, vdovy 
Barbory Pakostové a poručníka Pakostových sirotků Antonína Kratochvíly připsán nastá-
vajícímu manželi vdovy, rolníku Josefu Jochovi, do té doby, než mladý Václav Pakosta 
dosáhne 24 let, aby se mohl ujmout dědictví. Rolník Václav Pakosta zdědil dům roku 
1822. Později roku 1869 Markéta Pakostová postoupila dům Barboře Horkové. Ta jej 
roku 1885 postoupila zatím nezletilému Hynku Horkovi, který během tří let dosáhl věku 
dospělosti. Následně roku 1925 byl dům postoupen novomanželům rolníku Leopoldu 
a Ludmile Horkovým.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 17, 48, 101, 
104, 137, 150, 172; kn. č. 11788, fol. 166; kn. č. 11789, fol. 123; kn. č. 11794, fol. 24; kn. č. 11893, 
fol. 127. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká 
Bíteš Lánice, č. kn. vl. 25.

Jan Zduba
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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 ZA VALY.

Městské opevnění se již ve  
13. či 14. století skládalo z ků-
lové hradby, nejspíše počátkem 
16. století nahrazené kamennou 
zdí, vstupních bran a branek, pří-
kopu a valu. Zahlazování příkopů 
a valů započalo vznikem hřbi-
tova u kostela počátkem 70. let 
18. století a ukončeno bylo o dvě 
století později vznikem silnice 
Na Valech.

Josefinský katastr z 80. let 18. 
století zaznamenal tři tratě, je-
jichž název byl odvozen od valů. 
Třetí trať předměstí Lánice se 
nazývala „V městských valích“, 
následující trať téhož předměstí 
a pátá trať předměstí Růžová 

ulice se nazývaly kupodivu shodně „Za valy“.
1) V městských valích. Třetí trať předměstí Lánice zahrnovala 6 položek. Byly to dvě 

kuchyňské zahrádky o rozloze pouze 6 x 2 sáhy (čp. 69 a 65; 1 sáh = cca 1,9 metru), obecní 
kuchyňská zahrádka o rozloze 17 x 2 sáhy v trvalém pronájmu (čp. 70), městské obecní 
valy sloužící jako pastva hus (200 x 13 sáhů), podobně obecní pastva hus se nacházela 
u stodol Františka Šmejserly (čp. 82) a Jakuba Zelinky (čp. 78) (13 x 5, 12 x 6, 12 x 3 sáhy), 
poslední položkou byla cesta jdoucí městskými valy.

2) Za valy. Čtvrtá trať předměstí Lánice zahrnovala 13 položek. Nacházely se tu dva 
měšťanské domy (čp. 109 a 110) a městská obecní pastouška (čp. 108). K lánickému čp. 
27 náleželo loučné místo u stodoly (3 x 3 sáhy), k čp. 13 na náměstí lékaře Jana Seky role 
(18 x 18 sáhů) spolu s loučným místem (20 x 1 a 39 x 1 sáh) a ovocnou zahradou s neoby-
dleným domkem číslo 42 (36 x 24 sáhů, domek byl v gruntovnicích zván jako „lusthaus“), 
k pastoušce čp. 108 patřila role (13 x 9 sáhů) s loučným místem (7 x 5 sáhů) a kuchyňskou 
zahrádkou (4 x 2 sáhy). Vedle „Za kostelem“ se nacházelo stavební místo sloužící jen jako 
pastva hus (20 x 10 sáhů), u čp. 109 byla ovocná zahrádka (50 x 7 sáhů), k čp. 112 náležela 
louka (3 x 3 sáhy) a k čp. 111 též (1 x 1 sáh), u čp. 110 ležela role (22 x 12 a 7 x 3 sáhy), 
za ní další role náležející k čp. 134 na náměstí (38 x 11 a 11 x 2 sáhy) a další k čp. 84 rovněž 
na náměstí (42 x 11 sáhů), obecní pastva hus (24 x 4 sáhy) a dvě pojezdné cesty směrem 
na Tišnov a Vlkov.

V josefinském katastru na předměstí Lánice se nacházela trať „V městských 
valích“ (1) a „Za valy“ (2). Na předměstí Růžová ulice se rozkládala polní 
trať „Za valy“ (3), kde se dvě prostřední větší role nazývaly „Niva“ (a),  
na severní straně ležela obecní louka „Babinec“ a větší obecní role téhož názvu 
(b), dvě role na okrajích byly umístěné „na Babinci“ (c), stejně tak obecní dolní 
stodola (e). Do mapy stabilního katastru z roku 1825 zakreslil autor.



POZVÁNKA NA VEŘEJNOU 

PREZENTACI S DISKUZÍ 

K PROJEKTU VOLNOČASOVÝCH 

PLOCH V LOKALITĚ BABINEC
 Vážení spoluobčané,
v listopadovém Zpravodaji jsme Vás seznámili se zamýšlenou podobou archi-
tektonicko-urbanistické studie využití území v lokalitě Babinec ve Velké Bíte-
ši. Rada města Velká Bíteš  rozhodla o zpracování dalšího stupně projektové 
dokumentace na pozemcích ve výhradním vlastnictví města, na kterých bude 
navržena výsadba keřů a stromů a umístěny drobné herní prvky, doplňující ře-
šené území.
 V současné době intenzivně pracujeme na úpravě tohoto stupně dokumen-
tace. Ten bychom vám chtěli představit na veřejném projednání ve středu 
19. ledna 2022 od 15.30 hodin v kulturním domě na ul. Vlkovská ve Velké Bíteši. 
 S návrhem volnočasových a odpočinkových ploch v prostoru lokality Babince 
vás seznámí a na dotazy odpoví autor celého projektu Ing. arch. Milan Nytra se 
svými spolupracovníky a rovněž budou přítomni zástupci města Velká Bíteš.
 Pokud se zajímáte o dění ve městě a chcete vědět, co nového město Velká 
Bíteš připravuje a jaká změna lokalitu na Babinci čeká, máte tak možnost se-
známit se s projektem a rovněž o něm diskutovat přímo s jeho autory.

Ing. Hana Žáková
Odbor investic a rozvoje MÚ Velká Bíteš







PLOCHY A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
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V městských pozemkových knihách se tato část města označovala několika způsoby. 
„Za zdí“ se nacházela za stodolou chmelnice (1601) či zahrady (1612). „Podle cesty ve-
dle valů městských“ ležely zahrady i stodola (1595). Nejčastějším označením pro tuto 
lánickou trať „Za valy“ však bylo „Za kostelem“, což ostatně byl název celého severního 
předměstí města. Mezi lety 1587–1743 byly takto „Za kostelem“ označeny kromě množ-
ství stodol také zahrady a přilehlé role dosahující až ke Křivé cestě. Toto území tak bylo 
součástí tratě, která byla v josefinském katastru označena jako „Za kostelem proti farské 
stodole“. Přesto se „za kostelem“ mohla v roce 1669 nacházet i role „nivka“ s ouvarem (tj. 
zamokřeným pozemkem s drobnou vodotečí) naproti Přednímu mlýnu.

3) Za valy. Pátá trať předměstí Růžová ulice čítala 28 položek, téměř všechny byly role. 
Část z nich, které přiléhaly k zahradám domů na horní straně Růžové ulice, náležely k týmž 
domům. U položky č. 19 měl Matěj Ondrák (čp. 145) dvě role a u nich louku, následující 
položky č. 20 a 21 Václava Blahy (čp. 134) a Matěje Dvořáka (čp. 84) byly role „na Nivě“. 
Název těchto dvou velkých rolí je překvapivý, neboť dle slovníku staré češtiny (https://
vokabular.ujc.cas.cz) byl nivou níže položený nezalesněný pozemek. Položkou č. 26 byla 
větší obecní role „Babinec“ (111x54 a 65x63 sáhů). Nad ní role Antonína Veselého (pů-
vodní čp. 80) a pod ní role předního mlynáře Václava Perného se nazývaly „Na Babinci“. 
Pod obecní rolí se nacházela pojezdná cesta k mlýnům.

Též podle pozemkových knih velká trať „Za valy“ obsahovala dvě oddělené části. 
Ta větší, dnes při nové výstavbě označovaná jako Babinec, se vztahovala jak k valům, 
tak k rybníku Hadr. V roce 1414 byla v městské knize zmíněna role za dvorem (čp. 117, 
dnešní ZUŠ) na městském příkopu („hinder dem hoff auf dem statgraben“). V roce 1587 
se „na šancích“ nacházela lazebníkova role. Nejčastějším místním názvem ovšem bylo 
„U Hadru“. Takto byla v roce 1625 označena jedna role, v letech 1714–1727 chmelnice 
(„podle zahrady a naproti Nivce Filipa Housera /čp. 134/ blíž rybníka Hadru“, „u Hadru 
pod stezkou“, „k Hadru“). Již zmíněná větší role „Niva i s ouvarem blíž obecního rybníka 
Hadru“ náležející k čp. 84, byla vlastnicky převáděna v letech 1701 a 1745. V roce 1775 
byly prodány tři role „u Hadru Niva řečené“, dvě pod dvě míry, třetí pod 11 mír výsevku. 
Možná se tu nacházela rovněž role „nad Hadrem“ (čp. 92, 1621).

Druhou částí byl „Babinec“. Tento název nesla obecní louka při dnešní cestě k čistírně 
odpadních vod a nad ní obecní větší role, dosahující k dnešní ulici K Mlýnům. Louka Ba-
binec byla zmíněna v soupise platu z luk již v roce 1624, jindy v roce 1639 byla jmenována 
zahrada Za kostelem vedle louky Babince. V roce 1607 byla uvedena chmelnice i s rolí 
podle Babince s ouvarem, v roce 1696 zahrada „k Babinci, když se od města jde, po levé 
straně“, roku 1784 role u Babince. V roce 1778 se svobodná zahrada mezi tišnovskou 
cestou a loukou Babinec, níže dnešní Základní školy Tišnovská, nazývala též „Babinec“. 
V říjnu 1790 obec prodala v dražbě řezníku Františku Šmejserlovi (náměstí čp. 82) louku 
Babinec o rozloze 8 měřic (1,53 ha) za 265 rýnských zlatých (zlr.), čtyřem bítešským sou-
sedům roli Babinec o rozloze 18 měřic (3,45 ha) za 91 zlr. a dvěma sousedům stodolu dolní 
na Babinci za 44 zlr. Do té doby obec pobírala z role 36 zlr. nájmu ročně, z louky 24 zlr. 
Vyvolávací cena role byla 90 zlr. (18 x 5 zlr.) a usilovali o ni pouze jedni zájemci, v pří-
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padě louky byla vyvolávací cena 100 zlr. (8 x 12,5 zlr.) a tato byla po 45 příhozech výrazně 
navýšena. Zájem o louky byl v té době při zemědělské konjunktuře obzvlášť silný kvůli 
chovu dobytka, dokonce byly tehdy kvůli senu vysoušeny rybníky, a nepodmáčených luk 
bez kyselé trávy bylo poměrně málo.

Jak název obecní role a louky vznikl, zůstává záhadou. Podle slovníku staré češtiny 
slovo „babinec“ znamenalo totéž, co nadávka „baba“. Označovalo zbabělce, slabocha, 
vetchého starce, případně zženštilce. Název „Babinec“ ovšem trvale zůstával silným po-
místním názvem; v současnosti dokonce do té míry, že vytlačil již pozapomenuté názvy 
„Za valy“ či „U Hadru“.

Jan Zduba

SPORT

ŠACHOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE VE VELKÉ BÍTEŠI

Dne 27. 11. 2021 se ve Velké Bíteši uskutečnil šachový turnaj, kterým se pořádající 
šachový klub TJ Spartak Velká Bíteš snažil obnovit tradici šachových turnajů konaných 
v našem městě. Turnaj byl určen pro mladé šachisty ve věku do 12 let. Partie se hrály tem-
pem 2 x 10 minut + 10 s/tah. 

Kolem 8.30 se v sále kulturního domu začali scházet první účastníci. Jelikož je opět epi-
demiologická situace poměrně špatná, museli jsme přijmout několik omluvenek původně 
přihlášených hráčů. Nakonec se turnaje zúčastnilo celkem 13 hráčů, kteří navzájem soupe-
řili o co nejlepší umístění v 9 kolech. Šachisté byli ještě dále rozděleni do podkategorií dle 
věku a pohlaví pro bližší hodnocení, nicméně vzhledem k počtu kol a účastníků si zahrál 
téměř každý s každým. V turnaji převažovali domácí hráči, zúčastnili se ale i hráči napří-
klad z Jihlavy či Žďáru nad Sázavou.

Z turnaje.  |  Foto: Archiv oddílu
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V 9.00 byl turnaj zahájen a mladí bojovníci se již od prvního tahu snažili vyzrát na svého 
soupeře. Trenéři, rozhodčí či rodiče mohli sledovat pěkné partie, které se však neobešly bez 
chyb či nekorektních výměn, myslím si ale, že je hráčům můžeme vzhledem k jejich věku 
a poněkud rychlejšímu hernímu tempu prominout. V polovině turnaje se v první polovině 
průběžného pořadí nacházeli téměř výhradně domácí hráči. Turnaji po celou dobu dominoval 
Ladislav Vojtěch ml. (TJ Spartak Velká Bíteš), který nenašel přemožitele a tedy zaslouženě 
obsadil první místo, na druhém místě skončil Filip Šorf (TJ Žďár nad Sázavou z.s.), vítěznou 
trojici uzavřel Metoděj Vojtěch (TJ Spartak Velká Bíteš), kterého porazil pouze jeho bratr.

Na závěr zbývalo předat poháry vítězům jednotlivých kategorií či památeční figurku 
ostatním účastníkům. Navíc si soutěžící mohli ještě i vybrat cenu z poměrně široké na-
bídky a všichni tedy nakonec odcházeli ze sálu s úsměvem.

Gratulujeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným, společně se těšíme na příští rok 
a doufáme, že se nám snad v lepší době podaří uspořádat ještě větší turnaj.

Za šachisty TJ Spartak Velká Bíteš 
Radek Bárta

OSTATNÍ

NOVÝ ROK

Stojíme na začátku dalšího roku s otázkou, co je před námi? Bude tento rok lepší nebo 
horší než ten minulý? Jak se bude vyvíjet situace kolem nemoci Covid-19, jak na tom bude 

Ceny pro vítěze.  |  Foto: Archiv oddílu
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ekonomika, jak zvládneme zdražování energií…? Mohou nás přepadnout obavy z nejisté 
budoucnosti, z výzev, které před námi stojí. Možná máme plány pro příští rok a bojíme 
se, jestli se podaří uskutečnit. Zvládneme to? S Boží pomocí jistě. V Bibli, 1. listu Janově, 
ve 4. kapitole, verši 18 se píše:
V  lásce není  strach,  ale  dokonalá  láska  strach  zahání;  vždyť  strach  působí muka, 

a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. O jaké dokonalé lásce se zde píše? Jen Bůh je 
schopen dokonale milovat každého člověka i s jeho chybami a nedostatky. Každý se může 
stát milovaným Božím dítětem, pokud o to stojí. 

Pokud vás toto téma zajímá, přijďte si o něm popovídat. Pokud máte z něčeho radost, přijďte 
se s námi o ni podělit a společně Bohu poděkovat. Pokud před sebou máte nějakou výzvu, která 
vás naplňuje obavami, přijďte a budeme se společně modlit za Boží moudrost a vedení pro vás. 
Nebo si přijďte jen promluvit o tom, jaká máte očekávání od začínajícího roku. 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 celý nový rok Věra Pokorná

666

Korona, korona Štěpáne, co to neseš ve džbáně… To zní asi jako docela nepovedený rádoby 
humorný úvod, ovšem nabírá docela mrazivého významu ve spojení s číselným názvem mého 
příspěvku. Letos na druhý svátek vánoční uplynulo přesně - a vlastně také neuvěřitelně - celkem 
666 dní, kdy se objevil první případ covidu v ČR. Nevím, co všechno vám rychle probleskne 
hlavou při vzpomínání na to všechno, ale příjemného toho bude nejspíš pomálu. 

Když celá situace před téměř dvěma roky začala, hodně jsem přemýšlel, asi stejně jako vy 
všichni ostatní, jak se bude šíření toho nešťastného covidu vyvíjet a kdy skončí. Protože moc 
nedám na věštění z křišťálové koule ani na odhady z lógru anebo nějaké hospodské moudrosti, 
nezbývalo, než si to spočítat. A ukázalo se, že s klidnou hlavou jde hodně vyřešit. 

Řekl jsem si tedy, že matematicky popsat něco podobného už musel někdo přede mnou, 
vždyť šíření infekce je v podstatě docela obyčejný biologický proces, což dneska prak-
ticky víme skutečně skoro všichni. Tak jsem hledal v odborné literatuře, až jsem se dostal 
k úplně první vědecké práci na dané téma. Našel jsem původní článek z roku 1927 (?!?) 
od autorů Kermack- McKendrick, kteří naprosto vyčerpávajícím způsobem popsali teorii 
šíření nemocí. Jenomže co s tím dál? V článku bylo rovnic jenom o něco méně, než je 
po setmění hvězd na nebi. No ale když už jsem si dal práci s hledáním, tak jsem to i přečetl. 
Tou dobou předloni na jaře už platila první uzávěra, tak se stejně vlastně nedalo nic moc 
dělat. Poté co jsem práci přečetl, nenapadlo mě nic jiného, než rovnice ještě vyřešit. Vzalo 
to tak sobotu a půl neděle, ale zvládl jsem to. Z internetu jsem si potom začal opisovat ka-
ždé ráno denní přírůstky nakažených a dosazovat je do svých vyřešených rovnic a brzy se 
ukázalo, že to sedí jako hrnec na „podbederní část těla“. 
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No a tak to od té doby zpravidla nepravidelně publikuji na svém Facebooku, kde si to 
můžete naprosto svobodně přečíst i s patřičnými komentáři. Spočítal jsem si tedy vývoj 
toho všeho a záhy se ukázalo, že dovedu dokonce vývoj šíření dost přesně odhadovat i ně-
kolik týdnů až měsíců dopředu. A teď tedy chápete, proč přesně vím, že to bylo zrovna 666 
dní od 1. března, protože prostě každé ráno vyrábím svoje grafy. 

Dá se tedy ukázat, že šíření epidemie má dopředu jasný průběh a ten jde naprosto přesně 
odhadovat, a nebude snad troufalé, když zde napíšu, že poslední podzimní vlnu jsem od-
hadoval s přesností na týden už někdy začátkem září. Jak vidíte na grafu, ty hladké křivky 
jsou moje odhady, které dost věrně kopírují skutečný vývoj šíření covidu. A mohu vám 
s klidem sdělit, že moje výpočty vůbec neznají pojem téměř magického reprodukčního 
čísla R, které je ve smyslu okamžitého chápání šíření skoro k ničemu. Stejně tak dnes víme, 
že v jistém ohledu jsme z podzimní vlny už venku, ale do konce ledna se budeme pomalu 
pomalinku blížit k normálu. Otázka ale bude, co budeme jednou rozumět pod pojmem 
normál… Jestli vás nakonec zajímá, proč to vyšlo mně a proč to nevycházelo těm, kterým 
to mělo vycházet, budete asi muset na ten můj Facebook. A jak říká staré čínské přísloví, 
obrázek za tisíc slov. Tak končím s psaním a přidávám jeden obrázek.

Na závěr jak jsem kdysi napsal – „Přátelé, buďte v klidu, už se nic moc strašného ne-
stane, teda pokud se nic nestane...“ A hlavně vás prosím, abyste byli zdrávi, ještě to pár 
týdnů bude skutečně potřeba. 

Buďte zdrávi!! …Stejně vám nic jiného nezbývá.
Libor Kotačka 

Covidový graf.  |  Foto: Libor Kotačka
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 102/2021 KONANÉ DNE 15. LISTOPADU 2021

2/102/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 101/2021 ze dne 10. 11. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 15. 11. 2021
3/102/21/RM schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš ve dnech 23. 
12. 2021 - 31. 12. 2021.
odpovědnost: knihovnice termín: 23. 12. 2021
4/102/21/RM schvaluje přerušení provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěv-
kové organizace v době vánočních prázdnin, tj. od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23. 12. 2021
5/102/21/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 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 17. 12. 2021.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 26. 11. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 103/2021 KONANÉ DNE 29. LISTOPADU 2021

2/103/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 102/2021 ze dne 15. 11. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 29. 11. 2021
3/103/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 
2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201 na dodávky plynu městu Velká Bíteš a jím zřízeným 
a založeným organizacím na rok 2022 a uzavřít s tímto dodavatelem příslušnou smlouvu o dodávce plynu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 12. 2021
4/103/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 
2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201 na dodávky elektřiny městu Velká Bíteš a jím zří-
zeným a založeným organizacím na rok 2022 a uzavřít s tímto dodavatelem příslušnou smlouvu 
o dodávce elektřiny.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 12. 2021
5/103/21/RM pověřuje odbor investic a rozvoje zpracováním návrhu využití náhradních zdrojů 
energie na budovách a pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 1. 2022
6/103/21/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje nákup použitého vozidla - hákového nosiče kontejnerů a nové sekačky na trávu dle speci-
fikace uvedené v předložených cenových nabídkách.
odpovědnost: jednatel společnosti termín: 31. 12. 2021
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7/103/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti APC silnice s.r.o., Jana Babáka 
11, 612 00 Brno, IČ: 60705981 na vypracování projektové dokumentace změny stavby před dokon-
čením „Chodník Velká Bíteš – ul. Tišnovská“ ve výši 75.625,- Kč včetně DPH a práce objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2021
8/103/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy, IČ: 01360094 na opravu pravé lávky 
Za Potokem (ve směru příjezdu do města) ve výši 452.818,30 Kč včetně DPH a práce objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2021
9/103/21/RM doporučuje ZM navýšit příspěvek na provoz v rozpočtu města na rok 2021 pro Zá-
kladní školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci o 6.500,- Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 12. 2021
10/103/21/RM bere na vědomí informace o přípravě a průběhu realizace jednotlivých akcí v loka-
litě U Stadionu ve Velké Bíteši.
11/103/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 1529 ostatní plocha, zeleň 
o výměře 10 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2, na dobu neurčitou s výpo-
vědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
12/103/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 9 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 10. 2012 
mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o.,  
IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních 
pozemků ve vlastnictví města ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran 
o nájemném za pronájem lesní půdy pro rok 2021 ve výši 1 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty 
z pronajatých lesních pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
13/103/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zkapacit-
nění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ se zhotovitelem GEOSAN GROUP a.s., 
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČ 28169522, kterým se mění lhůta dokončení stavby na 398 dnů, 
předmět plnění a navyšuje se cena díla o 3.289.181,80 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 12. 2021
14/103/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/1 v budově č.p. 
276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, 
který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5450/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 
796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5450/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.288.460,- Kč se 
splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického 
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
15/103/21/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 524/1 oddělenou geometric-
kým plánem č. 3310-163/2021 a nově označenou p.č. 524/6 orná půda o výměře 519 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 524/2 oddělenou geometrickým 
plánem č. 3310-163/2021 a nově označenou p.č. 524/7 zahrada o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Velká 
s tím, že městu bude uhrazen doplatek za rozdíl cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým 
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posudkem ve výši 551.280,- Kč a pozemek p.č. 524/6 nebude na hranici s p.č. 524/1 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš oplocován. Dále se smluvně zaváží, že pokud bude město státem nuceno uhradit mu 
cenu pozemku p.č. 524/1 orná půda o výměře 873 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš stanovenou podle 
cenového předpisu platného k 02.05.2012, uhradí tuto částku městu, jinak může město od směnné 
smlouvy odstoupit.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
16/103/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/203 v budově 
č.p. 283 na 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 spoluvlastnický 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 se splatností kupní ceny před 
podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovi-
tostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
17/103/21/RM rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa, na ploše před do-
mem čp. 277 v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Vyhrazené parkovací místo bude využíváno pouze pro vozidlo technicky způ-
sobilé k provozu, SPZ 4J47697.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2021
18/103/21/RM doporučuje ZM rozhodnout o tom, že ulice nacházející se na částech pozemků p.č. 
4606/1, p.č. 4609/3 a p.č. 4609/11 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Pod Kotelnou“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 13. 12. 2021
19/103/21/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 691/1 oddělenou geometric-
kým plánem č. 3309-166/2021 a nově označenou p.č. 691/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
125 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 538/2 oddělenou 
geometrickým plánem č. 3309-166/2021 a nově označenou p.č. 538/14 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 49 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že uhradí městu Velká 
Bíteš doplatek za rozdíl cen částí pozemků stanovených znaleckým posudkem ve výši 97.280,- Kč 
a náklady související s jejich směnou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
20/103/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt části pozemků p.č. 4616, p.č. 4630/2, 
p.č. 4610/1 oddělené geometrickým plánem č. 3303-168/2021 o výměře 49 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, Veveří, 602 00 
Brno do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 32.000,- Kč. 
Kupující uhradí náklady související s nabytí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
21/103/21/RM
a.  bere na vědomí informaci o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu se společností 

OC HRADBY s.r.o., K Terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469 týkající 
se stavby „Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš – ul. Vlkovská”. Uzavření smlouvy je v sou-
ladu s usnesením č. 24/13/14/RM ze dne 28.05.2014.
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b.  doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Smlouvu o budoucím majetkoprávním vypořádání k po-
zemkům se společností OC HRADBY s.r.o., K Terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno, 
IČO: 03524469 týkající se stavby „Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš – ul. Vlkovská”.

c.  bere na vědomí informaci o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných bře-
men se společností OC HRADBY s.r.o., K Terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno,  
IČO: 03524469 týkající se stavby „Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš – ul. Vlkovská”. Uza-
vření smlouvy je v souladu s usnesením č. 24/13/14/RM ze dne 28. 5. 2014.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 13. 12. 2021
22/103/21/RM rozhoduje
a. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš ke dni 31. 12. 2021.
b.  uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 1. 2022 

do 31. 12. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se 
svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. 
e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
23/103/21/RM rozhoduje
a. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 281, Velká Bíteš ke dni 30. 11. 2021.
b.  uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 1. 12. 2021 

a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 12. 2021
24/103/21/RM bere na vědomí předložený „Rozvojový plán města Velká Bíteš“ a doporučuje ZM 
jeho schválení.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 13. 12. 2021
25/103/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 1. 2022
26/103/21/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou Velká Bíteš, příspěv-
kovou organizací, Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací 
a Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací od MOST Vysočiny, o.p.s. 
dle žádosti č. j. MÚVB/7834/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
27/103/21/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 84/1 oddělenou geometric-
kým plánem č. 94-143/2021a nově označenou p.č. 84/18 orná půda o výměře 791 m2 v k.ú. Ludvíkov 
u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 84/14 odděle-
nou geometrickým plánem č. 94-143/2021 a nově označenou p.č. 84/19 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. 
Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že uhradí městu 
Velká Bíteš doplatek za rozdíl cen směňovaných částí pozemků stanovených znaleckým posudkem 
ve výši 670.650,- Kč a náklady související se směnou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
28/103/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemky p.č. 130 zahrada o výměře  
36 m2 a p.č. 139 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš 
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z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 52.670,- Kč. Ná-
klady související s nabytím pozemků uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
30/103/21/RM rozhoduje uzavřít se společností EG.D, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na částech pozemků p.č 840, 751, 849/2, 
844, 847/1, 857/1, 3009/30, 4602, 2295/21, 4618/5, 4650, 2288/1, 4609/1, 4609/9 v k.ú. Velká Bíteš, 
obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci obnovy zemního kabelového vedení VN z důvodu jeho 
dožití za jednorázovou úhradu ve výši stanovené dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene 
na majetku města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2022
31/103/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu 
neurčitou od 1. 12. 2021 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 12. 2021
32/103/21/RM schvaluje odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku na rok 2021 
dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. 
MÚVB/7855/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
33/103/21/RM schvaluje uzavření provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, 
příspěvkové organizace v době vánočních svátků 2021 dle návrhu ředitelky školy.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23. 12. 2021
34/103/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo č. 2021-100211129 na realizaci ko-
vaného plotu u ZŠ Tišnovská 115 se společností LAMARK s.r.o., Pražská třída 850/110, Hradec 
Králové, IČ: 27467473, kterým se snižuje cena díla na částku 44.498 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 17. 12. 2021
35/103/21/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě týkající se 
směny části pozemku p.č. 2933/2 orná půda o výměře cca 240 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnic-
tví města Velká Bíteš do spoluvlastnictví (id. 1/3), (id. 9/24) a (id. 7/24) za část pozemku p.č. 2933/1 
orná půda o výměře cca 240 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš (id. 1/3), (id. 9/24) a (id. 7/24) do vlastnictví 
města Velká Bíteš. Náklady související se směnou uhradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
36/103/21/RM schvaluje s účinností od 1. 12. 2021 platový výměr ředitele Základní umělecké školy, 
Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 12. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 20/2021 KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2021

1/20/21/ZM určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Jelínka a pana Vojtěcha Pernicu.
3/20/21/ZM 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 seni-
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ory 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 do-

končení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou soci-
álním 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 Bí-
teš, 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 pří-
loha 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“.

-  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 ku-
pujícího 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 po-
volení 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 staveb-
ního 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, vyplývají-
cím 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.
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-  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 uve-
deného závazku.

-  Zřízení reálného břemene zatěžujícího pozemek p. č. 4625 spočívajícího v závazku vlastníka po-
zemku jako povinného z reálného břemene užívat pozemek včetně všech jeho součástí a příslu-
šenství 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 stravo-
vání 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 ob-
jektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu. 
Tento závazek kupujícího bude považován za splněný i v případě, že uvedení zaměstnanci odmít-
nou 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 kraj-
ské 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.

4/20/21/ZM schvaluje podle § 47 odst. 5 stavebního zákona a v souladu se zákonem o obcích Zadání 
Územního plánu Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 10. 12. 2021

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 18. prosince oslavila své 90. narozeniny
paní

Vlasta VEČEŘOVÁ
z Velké Bíteše

Dne 19. prosince oslavila své 90. narozeniny
paní učitelka

Emilie KINCLOVÁ
z Velké Bíteše

Komerční sdělení / Inzerce
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Členky Sboru pro občanské záležitosti blahopřejí oběma jubilantkám,
děkují za jejich celoživotní práci, za výchovu dětí a přejí jim 

ještě mnohá šťastná léta prožitá mezi svými blízkými.

VZPOMÍNÁME

Dne 7. ledna 2022 uplyne rok, co nám náhle odešla milovaná 
maminka, manželka, babička a prababička
paní Zdeňka Macholánová z Velké Bíteše.

Vzpomeňte společně s námi. Stále je v našich srdcích.
Manžel František, dcera Ludmila a synové Zdeněk  

a Milan s rodinami.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše ptáci pějí. Své drahé zde 
člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací.

Dne 10. ledna 2022 vzpomeneme 2. smutné výročí, co nás na-
vždy opustila naše milovaná drahá dcera, maminka, přítelkyně, 

sestra a neteř paní Zdeňka Bláhová z Velké Bíteše.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají maminka, dcery Katka a Terezka, přítel Aleš,  
bratr Stanislav s rodinou a rodiny Loukotovy.

Dne 31. ledna 2022 uplyne sedm let od úmrtí naší milované 
maminky, 

paní Heleny Hlaváčkové.
Kdo jste ji znali, věnujte ji s námi tichou vzpomínku.

Stanislav a Helena – děti s rodinami

Dne 10. ledna a 24. června 2022 uplyne dvacet pět let od úmrtí
Josefa Hladíka a Štěpánky Hladíkové.

Stále vzpomínají dcery Iva a Jana s rodinami.

Komerční sdělení / Inzerce
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INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Nabízíme zpracování kůrovcové těžby a současně výkup vytěženého dřeva za maximální 
možnou cenu. Vykupujeme dřevo všech jehličnatých i listnatých dřevin nastojato i vyro-
bené 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 březen/duben 2022: 15. února 2022. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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