ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Březen – Duben 2022
Lilien Ema Musilová – 1. občánek Velké Bíteše roku 2022.

Foto: Rodinný archiv

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v pondělí 7. února se uskutečnilo zasedání zastupitelstva. Průběh zastupitelstva dokumentuje zápis,
jeho celé znění je veřejně přístupné na webu města
www.vbites.cz . Ze zápisu vyjímám:
Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 14:32 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. …dle prezenční listiny (příloha č. 1
zápisu) je přítomna nadpoloviční většina (15 členů zastupitelstva města), zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné.
Pan Mgr. Aleš Koubek: … Navrhuji doplnění programu o bod 3: Změna jednacího řádu Zastupitelstva
města Velká Bíteš. Číslování ostatních bodů by se
posunulo. Chtěl bych návrat začátku zasedání na 17.00 hodinu. Návrh změny jednacího
řádu vám byl předložen na stůl. Je to nová úprava textu čl. 3 odst. 1 (příloha č. 2 zápisu).
Pan starosta dal nejdříve hlasovat o návrhu programu dle Mgr. Koubka.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 2, zdržel se 7, nehlasoval 0.
Návrh usnesení nebyl přijat.
Následně dal pan starosta hlasovat o původním návrhu programu zveřejněném na úřední
desce.
Před hlasováním přítomno: 16 členů ZM.
1.
Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
2.
Schválení programu zasedání
3.
Zrušení termínu zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 14. 2. 2022
4.
Rozpočtové opatření č. 15/2021 na vědomí
5.
Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2021
6.
Rozpočtové opatření č. 1/2022 ke schválení
7.
Poskytnutí dotací z rozpočtu města
8.
Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
9.
Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce – JV obchvat
10. Úplatný převod částí pozemků p.č. 226/1, 231/1 v k.ú. Košíkov
11. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2265/2, 2263/5 v k.ú. Velká Bíteš
12. Informace o zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
13. Projednání činnosti výborů ZM
14. Diskuze
15. Závěr
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Výsledek hlasování: pro 10, proti 4, zdržel se 2, nehlasoval 0
Návrh usnesení nebyl přijat.
Vzhledem k tomu, že nebyl schválen program zasedání, ukončil pan starosta zasedání
zastupitelstva města v 14:42 hodin s tím, že se bude konat náhradní zasedání zastupitelstva
města v termínu schváleném radou města.
Zastupitelstvo tak bylo ukončeno přesně za deset minut. Program byl dle mého názoru, naprosto bezkonfliktní. Obsahoval navíc body, týkající se projednání poskytnutí
dotací pro hokejisty a fotbalisty, smlouvu s Krajem Vysočina o postupu v další části
obchvatu nebo též upřesnění letošního rozpočtu města. Koalice však měla v okamžiku
hlasování o programu jen 10 přítomných členů a z opozice nikdo nehlasoval pro původní program.
Původně mělo být zastupitelstvo o týden později. Protože na Bítešsku byly v tomto
termínu jarní školní prázdniny a řada ze zastupitelů má malé děti, považovali jsme
na radě města za výhodnější posunout zasedání o týden dříve. Druhým důvodem termínu zastupitelstva 7. února byla plánovaná odstávka elektrické energie na radnici dne
14. 2. 2022, museli bychom svolávat úředníky z home-office. Opozice již delší dobu
trvá na tom, aby zasedání zastupitelstva začínala v pravidelně v 17.00 hodin, podle
posledního návrhu, aby byl tento čas zakotven v jednacím řádu. Zatím je určen jenom
den, nikoli čas. Svolání zastupitelstva je v pravomoci starosty. V některých městech
jsou zasedání zastupitelstva i v dopoledních hodinách, já považuji za výhodnou dobu
odpoledne, kdy ještě můžeme bez problému pozvat pracovníky jednotlivých odborů
radnice na zasedání. O čase zasedání jsme na zastupitelstvu jednali už vícekrát. Jaký
byl skutečný důvod nepodpoření původního programu opozicí, a tím pádem ukončení
zasedání, bohužel nevím.
V lokalitě U Stadionu byly zahájeny stavební práce na druhé etapě rekonstrukce
a rozšíření městských sítí, splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu. Součástí stavby
bude i rekonstrukce vozovky, chodník a veřejné osvětlení na konci Tyršovy ulice od křižovatky s ulicí Lánice. Firma Eurovia CS začala se skrývkou ornice a hrubými terénními
pracemi. Jejich rozsah je nezbytný pro přípravu tras hlavních vedení inženýrských sítí
v této oblasti a související odstranění, a tím pádem ochránění, ornice v těchto trasách.
Ve stejné oblasti navíc byly zahájeny developerem budoucího bítešského supermarketu
při ulici Vlkovská zemní práce na přeložce vysokotlakého plynového potrubí.
Návrhu podoby nového městského parku v lokalitě U Stadionu bude věnována další
veřejná prezentace. Představení dalšího z městských záměrů nových volnočasových
přírodních ploch se uskuteční v pondělí 7. března v 15.30 v kulturním domě. Za účasti
autora architekta Zdeňka Sendlera a jeho týmu spolupracovníků a pracovníků odboru
investic a rozvoje MÚ Velká Bíteš.
Od rekonstrukce Masarykova náměstí uplyne letos již osm let. Za tuto dobu užívání
náměstí jsou znát určité známky opotřebení. V polovině února jsme se proto sešli s architektem Alešem Burianem, autorem projektu, a probrali jsme společně témata, co je
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potřeba opravit, a co by šlo vylepšit. Jedná se například o opravu míst s lokálně sedlou
dlažbou, o kapacitnější nádoby na odpad, nebo doplnění mobiliáře. Chceme navíc přidat
ochranné elementy ke stromům. Vše bychom chtěli stihnout do konce prázdnin.
Rekonstrukce a rozšíření mateřské školky pokračuje podle plánu. V polovině února
jsme schvalovali barvu fasády, barvu soklu. Řešíme tedy už příjemnější, estetické záležitosti. V souvislosti se stavbou jsme se rovněž sešli s památkáři, abychom se dohodli na nové podobě fasády domu č. 85, ve kterém je umístěna městská knihovna.
Chtěli bychom jí v budoucnu vrátit historickou podobu – včetně šambrán, náznaků
sloupů, kamenné podezdívky. Vycházeli jsme z historických fotek, jednání nebylo jednoduché, ale věřím, že v březnu budeme znát finální podobu. V letošním roce bychom
chtěli dokončit výměnu zbývajících oken objektu do dvora a provést úpravu osazení
oken do Masarykova náměstí a repasi hlavních vstupních vrat. Práce na uliční fasádě by
přišly na řadu v příštím roce. Nová fasáda by měla samozřejmě nejen vylepšit vzhled
náměstí, ale měla by být i technickým vylepšením současného stavu.
Obsazování volných míst praktických lékařů a praktických dětských lékařů v ordinacích měst, zejména těch menších, je tématem, které se na úrovni státu a krajů řeší již
delší dobu. Bohužel bez praktického výsledku. Již více jak dva roky proto komunikuji
v této věci s ředitelem bítešské polikliniky, který hledá řešení pro získání nových praktických lékařů na polikliniku. V této situaci dojde během letošního roku k ukončením
praxe jedné z dětských lékařek bítešské polikliniky. Vedení města jedná po vzoru dalších měst okresu a kraje (Žďár nad Sázavou, Jemnice, Kamenice..), o nastavení podmínek pro případné zájemce o otevření nové ordinace ve Velké Bíteši, které by ho mohly
motivovat pro zahájení praxe. Jedná se například ve spolupráci s krajem, o možnou
finanční podporu vysokoškolských studentů medicíny a jejich akreditačních vedoucích
lékařů, finanční bezúročné půjčky na zařízení ordinace a zahájení provozu praxe nebo
nabídku městského bytu. V případě získání nového samostatného praktického dětského
lékaře a jeho nové ordinace je to navíc běh na téměř pět let. Pokud bychom získali
některého z dětských lékařů ze stávajících dětských nemocnic, byl by problém vyřešen
během jednoho roku. Při zvyšujícím se nedostatku těchto lékařů i v dalších městech,
je však zásadní věcí fakt, že rozhodnutí o tom, zda bude vést praxi v našem městě,
musí učinit lékař sám, na základě svého rozhodnutí.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Od 21. února do 3. března 2022 otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin
KNIŽNÍ BAZÁREK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Městskou knihovnou
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Od 1. března do 15. srpna 2022
„TAJEMSTVÍ“ – fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks zasílat na email program@bitessko.com,
uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt.
Vyhlášení výsledků se uskuteční v září v rámci Tradičních bítešských hodů.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pondělí 7. března 2022 od 15.30 hodin
POZVÁNKA NA VEŘEJNOU PREZENTACI S DISKUZÍ K PROJEKTU
„MĚSTSKÝ PARK“ V LOKALITĚ U STADIONU
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Městský úřad Velká Bíteš
Pondělí 7. března 2022 od 17.00 hodin
PREZENTACE „ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA“
pohledem brněnského ateliéru architekta Ing. Zdeňka Sendlera pro širokou veřejnost
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Městský úřad Velká Bíteš
Pondělí dne 7. března 2022 v 17.00 hodin
ESTONSKO, ZEMĚ HRADŮ A DÁVNÝCH EPOSŮ
Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši
Úterý 8. března 2022 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – Kytarové duo Vít Dvořáček a Adam Trunečka
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Sobota 12. března 2022 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S DAVIDEM
Vstupné: 50 Kč, maska zdarma
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 15. března 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Středa 16. března 2022 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Hostem bude starosta města Ing. Milan Vlček
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek 17. března 2022 v 17.00 hodin
JAK NA ZDRAVOU STŘEVNÍ MIKROFLÓRU – přednáška Evy Grégrové
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Od 17. března do 29. dubna 2022
KRASLICE VRATISLAVA BĚLÍKA - Velikonoční výstava
Vernisáž výstavy ve středu 16. března od 17.00 hodin.
Malý výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč
Čtvrtek 21. března 2022 v 17.00 hodin
BESEDA/TALKSHOW S MARKÉTOU HARASIMOVOU
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Sobota 26. března 2022 v 15.00 hodin
„NA KOUZELNÉM PALOUČKU“ – loutková revue herecké skupiny „Loudadlo“
Vstupné: dítě 50 Kč, dospělý 90 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle 27. března 2022
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Akce se uskuteční dle celkové aktuální situace.
Pro zájemce po vlastní trase pojede z ul. Za Potokem ve Velké Bíteši
linkový autobus IDS JMK č. 401 do obce Domašov v 9.38 hodin.
(Masarykovo náměstí bude z důvodu cyklistického závodu uzavřeno).
Organizuje: Obecní úřad Javůrek
Neděle 27. března 2022
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Favorit Brno ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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Od 30. března do 5. dubna 2022 od 9.00 do 16.30 hodin,
úterý 5. 4. – otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 hodin
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA SPCCH
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, keramika,
patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné
výrobky a mnoho dalších drobností. Výběr výrobků bude 28. 3. od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Sobota 2. dubna 2022 v 9.00 hodin
„UKLIĎME VELKOU BÍTEŠ 2022“
Sraz v 9.00 hodin před saunou TJ Spartak, Tyršova ul, 617 ve Velké Bíteši.
S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv.
Kontaktní osoba: Magda Holíková, tel. 731 927 882, mracek@email.cz,
více informací na FB „Ukliďme Velkou Bíteš 2022“.
Organizuje: Magda Holíková
Sobota 2. dubna 2022 od 19.00 do 21.00 hodin
VEČER PÍSNÍ A CHVAL
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš
Úterý 5. dubna 2022 od 9.00 do 16.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Základní škola a Praktická škola, p.o., Tišnovská 116, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Praktická škola, p.o., Velká Bíteš
Čtvrtek 7. dubna 2022 v 17.00 hodin
VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ – dokumentární film Dalibora Stacha o lidech,
kteří přežili svou smrt
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Úterý 12. dubna 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 12. dubna 2022 v 19.00 hodin
KONCERT BHP
vystoupí bratři Eduard a Richard Kollertovi i se svým otcem Jiřím Kollertem
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Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Středa 20. dubna 2022 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Divadelní přednáška – Senior bez nehod
Kulturní dům Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje. Seniorklub
Pátek 22. dubna 2022 od 12.00 do 15.00 hodin
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ
A PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ
Základní škola a Praktická škola, p.o., Tišnovská 116, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Praktická škola, p.o., Velká Bíteš
Sobota 23. dubna 2022 od 7.00 hodin
NOMEN RUN – BĚŽECKÁ ŠTAFETA URČENÁ PRO ŽENY
Start 8. etapy: Borovník, Konec úseku: Velká Bíteš ZŠ Sadová cca v 16.00 hodin.
Startujeme od 7.00 hodiny ranní, první týmy v cíli očekáváme kolem 16.00 hodiny.
88 km rozdělené do 8 úseků, mezi kterými dochází k předání štafety.
Více informací: www.nomenrun.cz
Organizuje: NoMen Run, z.s. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem 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
Sobota 29. dubna 2022 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE
trasa výletu – Velká Bíteš – Bělizna – Jedov – Náměšť nad Oslavou –
– Otradice – Velká Bíteš
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Sobota 30. dubna 2022 v 17.00 hodin
BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER
Areál Kynologického klubu Velká Bíteš, U Cihelny
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Kynologickým klubem
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PŘIPRAVUJEME:
Čtvrtek 5. května 2022 v 18.00 hodin
„JAK SE DĚLÁ ŠOUBYZNYS“ PETRA JABLONSKÉHO A NIKOLY VOTRUBOVÉ
Zábavná show plná převleků, písní, dialogů a scének
Vstupné: 250 Kč. Předprodej vstupenek v Informačním centru,
Masarykovo náměstí 88 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 16. května do 27. května 2022 otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin
„KRÁSNÝ SVĚT“ – výtvarná výstava dětí ze Základní školy
Slavnostní vernisáž: pondělí 16. května v 16.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Čtvrtek 19. května 2022 v 15.00 hodin
MARTIN MAXA A MILAN PITKIN
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 88 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1. 1. 2022
Dospělí

Děti

Celkem

Velká Bíteš

3 378

905

4 283

Bezděkov

50

15

65

Březka

84

27

111

Holubí Zhoř

115

42

157

Jáchymov

75

14

89

Jestřabí

28

9

37

Jindřichov

56

19

75

Košíkov

146

46

192

Ludvíkov

35

6

41

Pánov
Celkem

13

3

16

3 980

1086

5 066
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Děti narozené v roce 2021
Celkem 69 dětí, z toho 38 chlapců a 31 děvčat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velká Bíteš
Bezděkov
Březka
Holubí Zhoř
Jáchymov
Jestřabí
Jindřichov
Košíkov
Ludvíkov
Pánov

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

56 dětí (30 chlapečků, 26 holčiček)
0 dětí
1 chlapeček
4 děti (2 chlapečci, 2 holčičky)
1 chlapeček
1 chlapeček
2 děti (1 chlapeček, 1 holčička)
3 děti (2 chlapečci, 1 holčička)
1 holčička
0 dětí

Sňatky v roce 2021
Sňatky uzavřené před Matričním úřadem Velká Bíteš v roce 2021 – celkem 23 sňatků.
V obřadní síni 14 sňatků, Římskokatolická církev - v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké
Bíteši 6 sňatků, v kostele sv. Bartoloměje v Košíkově 1 sňatek, Sbor Církve adventistů
sedmého dne 1 sňatek, na jiném vhodném místě v KÚ Matričního obvodu Velká Bíteš
1 sňatek.
Z toho:
• oba snoubenci z obvodu Velká Bíteš – 9
• alespoň jeden ze snoubenců z obvodu Velká Bíteš – 9
• oba snoubenci z jiného obvodu – 5
• sňatek s cizincem/cizinkou (z 23 sňatků uzavřených v obvodu Velká Bíteš) – 5
Úmrtí v roce 2021
V roce 2021 zemřelo celkem 69 občanů, z toho 34 mužů a 35 žen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velká Bíteš
Bezděkov
Březka
Holubí Zhoř
Jáchymov
Jestřabí
Jindřichov
Košíkov
Ludvíkov
Pánov

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

51 občanů (27 mužů, 24 žen)
0
2 občané (1 muž, 1 žena)
5 občanů (3 muži, 2 ženy)
3 ženy
2 muži
1 žena
5 občanů (4 muži, 1 žena)
0
0
Iva Němcová, Milena Janštová, MěÚ Velká Bíteš
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MÍSTNÍ POPLATKY
Zastupitelstvo města Velká Bíteš se na svém zasedání, konaném dne 13. prosince 2021,
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Sazba poplatku, dle této nové vyhlášky, nebyla oproti loňskému roku zvyšována,
a tak od 1. ledna 2022 i nadále činí 800 Kč.
Poplatek, pokud se platí jednorázově, je splatný nejpozději do 31. března 2022.
Městský úřad Velká Bíteš, jako správce poplatku, dále upozorňuje na skutečnost,
že od 1. ledna 2022 se zpoplatňují poplatníci přihlášení v sídle ohlašovny Masarykovo
náměstí 87, Velká Bíteš.
Předmětnou obecně závaznou vyhlášku naleznou poplatníci na webových stránkách města
Velká Bíteš (www.vbites.cz), nebo je k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu
Velká Bíteš.
Rovněž místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31. března 2022.
Ve stejném termínu žádáme držitele psů o nahlášení vzniku své poplatkové povinnosti
(držení psa staršího tří měsíců), dokud tak ještě neučinili.
Martina Frolková, Finanční odbor MěÚ Velká Bíteš

ABY POD LAMPOU NEBYLA TMA

Nové osvětlení v ul. Pod Hradbami. | Foto: Autorka článku
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Milí obyvatelé města,
děkujeme vám za kladné ohlasy, které se
k nám dostaly za nově provedené veřejného osvětlení vedle bývalého transformátoru v ul. Pod Hradbami. Nasvětlení tohoto
úseku jistě přispělo ke zvýšení bezpečnosti
chodců v blízkosti krajské silnice II/602.
Nové pouliční osvětlení přibylo v loňském
roce také v ulicích Za Potokem a Strmá
a rovněž v rámci rekonstrukce komunikace
Nové čtvrti. V současné době v rozvaděčích
těchto nově budovaných vedení instalujeme
chytrá zařízení, která v případě výpadku
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veřejného osvětlení sama informují správce veřejného osvětlení, Technické služby Velká
Bíteš spol. s r.o., o tomto stavu zasláním SMS. Tím je minimalizována doba potřebná
k odstranění vzniklé poruchy. Pokud se zařízení osvědčí, budeme postupně instalovat tato
zařízení při rekonstrukcích osvětlení i v ostatních částech města.
Naše kroky jsou vedeny snahou o zlepšení stavu systému veřejného osvětlení na území
města, rádi proto uvítáme vaše náměty a připomínky ke zpříjemnění života ve městě v této
oblasti.
Hana Žáková, odbor investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 11. dubna 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

INFORMACE KE ZPRAVODAJI MĚSTA
Zpravodaj města Velké Bíteše bude vydáván do září 2022 jako dvojčíslo březen/duben,
květen/červen, červenec/srpen. Uzávěrka pro články bude vždy do cca 15. dne v měsíci
před vydáním.
Hromadí se nám stížnosti s nedodáním nebo pozdním dodáním Zpravodaje do poštovních
schránek. Prosíme občany, pokud Zpravodaj nebude dodán v prvním týdnu daného měsíce, o sdělení adresy na tel. č. 607 007 620 nebo pište na e-mail: program@bitessko.com. Upozorňujeme
občany, že Zpravodaj chodí do domácností (ne bítešských podniků) rodinného domu s číslem
popisným pouze 1x, i když v rodinném domě bydlí např. 2 rodiny (rodiče a děti s rodinou), netýká
se bytových jednotek, kam půjde Zpravodaj v jednom výtisku každému do bytové jednotky.
Děkujeme za pochopení.
Redakce Zpravodaje

ŠKOLY
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE
ZIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Pondělky během ledna a února patřily sportu. Chodili jsme si s dětmi zacvičit do haly
TJ Spartak. Naučili jsme se nové cviky a pohyby, podporovali zdravý životní styl
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a kladný vztah ke sportu. Tuto možnost
jsme rádi uvítali, jelikož byla završením
našich vzdělávacích tematických celků
o lidském těle a zimní olympiádě.
Tento mezinárodní sportovní svátek,
včetně atmosféry a sportovního zápolení,
jsme se snažili dětem přiblížit na vlastní
kůži a uspořádali jsme ve školce dětskou
zimní olympiádu. S vlastnoručně vyrobenými olympijskými kruhy a za doprovodu olympijské hymny i povzbuzování
Sportovní odpoledne. | Foto: Archiv MŠ
kamarádů se děti seznámily s různými
zimními sporty a také si je samy vyzkoušely. Děti ze Sluníček nejvíce zaujal biatlon a při
překonávání dráhy ve stopě a následné střelbě na terče se do fandění kamarádům nadšeně
zapojila celá třída včetně paní učitelek! A co by to bylo za olympiádu bez slavnostního
předávání medailí? Děti si jako památku na olympijský týden odnesly nejen tu medaili,
ale snad i zážitek a pěknou vzpomínku. Naopak v Motýlcích byly zase děti nadšené z hokeje a bruslení, vyzkoušely si lyžování a dokonce i curling. Ve třídě Soviček si děti užily
zahajovací ceremoniál, zapálily olympijský oheň a dokonce měly ve třídě i pandu, která je
maskotem olympijských her.
Na poznatky o lidském těle jsme navázali povídáním a učením se o dávných časech,
kdy měly děti možnost porovnat život v současnosti a dávné minulosti. Lovili jsme mamuty, vyráběli oštěpy, náhrdelníky ze zubů zvířat a jeskynní malby. V čase jsme se přenesli
ještě dále a podívali se i za dinosaury. Děti zažily i výbuch sopky, kterou jim paní učitelky
zprostředkovaly nejen za pomoci videa, ale i vědeckého pokusu.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Lánice a Masarykovo náměstí

JAKÉ BUDE JARO V MŠ LÁNICE A MASARYKOVO NÁMĚSTÍ?
Vážení spoluobčané, milí rodiče,
podobně jako mnozí z vás, tak i my v mateřské škole netrpělivě čekáme na jaro a na to,
co nového nám přinese. Doufáme, že spolu s jarem odezní, alespoň částečně, virus Covid-19, který nás všechny hodně potrápil.
Coronavirus provázel život v mateřské škole celé dva roky. Podíváme-li se na činnost školy z pohledu jejího vedení, nebylo to období vůbec jednoduché. Přibylo spoustu
nové administrativy, zpřísnění hygienických podmínek, vydávání pokynů, neustálé sledování opatření a změn. Museli jsme se naučit testovat děti i zaměstnance, odesílat různá
hlášení, atd., atd.
Mrzí nás, že jsme museli zrušit všechny akce a aktivity, které jsme dříve pro děti, rodiče
i veřejnost pořádali. Děti z jednotlivých tříd se spolu prakticky nevídaly. S mnohými rodiči
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se kvůli pandemii prakticky skoro neznáme, protože děti z MŠ vyzvedával vždy pouze
jeden z nich, a to ještě v respirátoru.
Co nás čeká dále? Jako jiné školy doufáme, že se alespoň částečně uvolní opatření,
a tím i možnost účastnit se, ale i pořádat různé aktivity a akce. Naše MŠ se ale především
připravuje na nové pracoviště.
Rekonstrukce MŠ na Masarykově náměstí je v plném proudu. V létě nás čeká přestěhování jedné třídy MŠ z dočasného pracoviště na ulici Sadová. Nyní plánujeme novou
organizaci provozu, připravujeme potřebné administrativní úkony, vybavení tříd, personální obsazení, atd.
Kolektiv školy se od září rozšíří o čtyři nové paní učitelky, pracovníka ve výdejně
stravy a úklid. Koncem dubna budou probíhat výběrové pohovory, do kterých se budou
moci zájemci o místo přihlásit. Požadavky na jednotlivé pracovní pozice budou v nejbližší
době zveřejněny na webových stránkách školy www.skolkabites.cz a uchazeči o místo budou moci od března zasílat své životopisy na Hana.Sedlakova@skolkabites.cz. V souvislosti s rozšířením MŠ vám nabízíme možnost zapojit se do výběru názvů pro dvě nové třídy
v anketě zveřejněné na našich webových stránkách www.skolkabites.cz.
Počátkem května 2022 bude probíhat zápis na nový školní rok 2022/2023 do obou našich mateřských škol. Veškeré informace budou pro rodiče připraveny na webových stránkách školy. Uvidíme, jak bude letos zápis realizován, zda pouze on-line nebo budeme moci
rodiče s dětmi již přivítat v MŠ osobně.
Na závěr bychom nám všem chtěli popřát pevné zdraví a krásné jaro.
Hana Sedláková, ředitelka MŠ

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY U STADIONU
NAŠE ŠKOLKA VE ŠKOLCE BRUSLENÍ
Bruslení patří mezi dětmi k nejoblíbenějším zimním sportům. Jelikož vloni sportovat
v hale v těchto měsících bylo nemožné, o to víc jsme letos ocenili nabídku miniškolky
ledního bruslení od HC Spartak a s radostí ji přijali. Malým zájemcům tak byla nabídnuta
možnost absolvovat 10 lekcí, a to každou středu v dopoledních hodinách. „Naše“ děti tak
docházely od října do poloviny ledna na zimní stadion za doprovodu učitelek ve dvou
skupinkách, aby bylo možné organizačně zvládnout nejen výuku, ale i zapůjčení ledních
bruslí, helem a chráničů od hokejového klubu. Pro některé děti byla první lekce zkouškou
odvahy a dopomoc učitelek byla nutná. Díky zapůjčeným „hrazdičkám“ strach z kluzkého
ledu však brzy pominul a k mému překvapení většina dětí už při třetí lekci zvládala udržet
rovnováhu bez opory. Děti jsou velmi učenlivé a díky nápaditým hrám zkušených trenérů
mnohé z nich velmi rychle na obavy zapomenuly v „zápalu“ hry. Naši malí sportovci potrénovali nejen rovnováhu, obratnost a postřeh, ale pokaždé odcházeli s nabytým sebevědomím, že jsou umění na ledu zase o kousek blíž. Byla to zábava, a ač se zpočátku ovládání
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bruslí zdálo obtížné, zvládly to všechny děti (s pády i bez) s radostí a motivací pro příští
bruslení. I menší děti, které je na poslední lekci přišly jako diváci povzbudit, se už teď těší,
že to za rok také zkusí. Doufejme, že situace pro zimní sporty v hale bude od příštího podzimu opět příznivá a naše, letos již druhá, úspěšně zakončená sezóna miniškoličky bruslení
bude mít ve spolupráci s hokejovým klubem pokračování.
Děkujeme HC Spartak za zapůjčení veškeré dětské lední výstroje, díky které byl vstup
na led pro děti bezpečný, a panu Ing. Budínovi a panu Urbánkovi za organizaci a velkou
trpělivost při výuce.
Martina Forejtová za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

ZDRAVÉ A HRAVÉ SVAČINKY
Ve školní kuchyni naší mateřské
školy kuchařky využívají při přípravě
pomazánek ne vždy tradiční ingredience (pohanku, jáhly, červenou
čočku,…). Děti díky tomu mohou vyzkoušet nové chutě a potraviny. Samozřejmě jim strava také poskytuje
vyváženou výživu pro podporu jejich
zdraví. Každodenní součástí dětských
svačinek jsou zeleninové nebo ovocné
přílohy. Ty paní kuchařky občas naZdravé svačinky. | Foto: Archiv MŠ
aranžují na chléb a vytvoří tak veselý
motiv. Děti tak nacházejí na svačince sluníčko, domeček, smajlíka atd. Říká se, že se jí
i očima, a nad takto nazdobenou svačinkou se jen sbíhají sliny.
Martina Forejtová za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

COVIDOVÁ SITUACE V MŠ U STADIONU
Pomalu se blížíme do jarního období a všichni netrpělivě vyhlížíme „lepší časy“ a pokud
možno bez covidu, resp. bez restrikcí a nařízení s ním spojených... Ač jsme totiž chtěli
nebo ne, covid nás všechny svým způsobem zasáhl.
I v naší mateřské škole jsme cítili jeho zákeřné působení, které se projevovalo nízkými
počty dětí v jednotlivých třídách a občasnými absencemi učitelek z důvodu karantény.
A i když máme téměř 100% proočkovanost všech zaměstnanců, nemoc COVID-19 se nevyhnula dvěma z nich.
Všechny třídy školky ale byly v provozu po celou dobu (od začátku školního roku)
bez přerušení, pouze v měsíci únoru bylo 5 dní v karanténě několik dětí z Modré třídy.
Ale zvládli jsme to a za to jsme rádi.
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Dětí chodilo v zimních měsících málo. Na jednu stranu bylo opravdu možné se dětem
individuálně věnovat, na druhou stranu dětem chyběla větší parta kamarádů. S dětmi jsme
maximálně pobývali venku, k tomu jsme uzpůsobovali i náměty činností pro jejich rozvoj. Pokud byl sníh, hned jsme ho využili k zimním radovánkám, v hale TJ Spartak jsme
sportovali s Víťou Kratochvílem. Koncem měsíce února jsme si ve třídách uspořádali masopustní oslavy a reje.
A naše plány do budoucna? COVID nás naučil žít více přítomným okamžikem a do budoucna moc velkých akcí neplánovat. Ono to ani dost dobře nejde, protože člověk míní…..
covid mění. Ale přece jenom nějaké akce v blízké budoucnosti naplánované máme. Těšíme
se, že s dětmi navštívíme místní knihovnu, užijeme si „Včeličkování“, jarně se vyfotíme
a přiložíme ruku k dílu při akci Čistá Vysočina.
Naděžda Burianová, učitelka MŠ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL VE VELKÉ BÍTEŠI
t.j. Mateřské školy U Stadionu a Mateřské školy Masarykovo náměstí (včetně MŠ
Lánice), na školní rok 2022/2023 proběhne v souladu se zákonnou úpravou v termínu
od 2. května do 16. května 2022.
Upřesnění konkrétního dne a základní informace pro rodiče budou zveřejněny od poloviny měsíce dubna na:
• www.msbites.cz
MŠ U Stadionu
• www.skolkabites.cz. MŠ Masarykovo náměstí, Lánice
• www.bitessko.com
kulturně společenský informační portál Velké Bíteše
a dále pak v květnovém Zpravodaji města a Exitu 162.
V letošním školním roce opět připravujeme pro zjednodušení a urychlení celého procesu
Zápisu tzv. Elekronický předzápis, který umožní před termínem řádného zápisu z pohodlí
domova vyplnit elektronickou žádost.
Informace k tomuto systému budou rovněž zveřejněny na výše uvedených webových
serverech.
Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Projekt Média
V závěru roku 2021 proběhl na naší škole ročníkový projekt Média. Deváťáci vytvářeli
vlastní třídní časopisy. Prvním krokem bylo ustanovení třídní redakční rady a vymyšlení
názvu časopisu. Každý žák dostal nějaký úkol od svého šéfredaktora a vydal se buď na obchůzku po škole, kde zjišťoval informace pro různé ankety, prováděl rozhovory se spolu-
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žáky, fotografoval nebo se přesunul do učebny informatiky. Zde se pomalu rodily časopisy.
Tato tvořivá práce s sebou přinesla nutnost kooperovat, aktivně vzájemně komunikovat
a promýšlet následnost jednotlivých úkonů. Pro deváťáky byla jakýmsi vhledem do činnosti pracovních kolektivů, které je čekají v budoucnosti.
Cesta Sluneční soustavou
Ve čtvrtek 20. 1. 2022 se vydala druhá polovina šesťáků do Planetária Brno. V úvodu lektor představil hvězdnou oblohu, základní vesmírné objekty - planety, hvězdy a souhvězdí,
které můžeme pozorovat na obloze v tomto ročním období. Poté žáci zhlédli výukový
program Cesta Sluneční soustavou. První zastávkou byl Měsíc, jediné vesmírné těleso,
na kterém dosud přistáli lidé. Dalším cílem se stal Mars, planeta, která je velmi blízko,
navíc se ze všech ostatních planet nejvíce podobá Zemi. Výprava pokračovala k plynným
obrům – Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Poté následovalo prolétnutí kolem kometárního jádra – kosmického ledovce, jehož složení odpovídá materiálu, ze kterého před 4 a půl
miliardami roků vznikla celá Sluneční soustava. A nakonec čekala trpasličí planeta Pluto.
Jediná sonda, která jej v roce 2015 navštívila, nám ukázala podivuhodný svět s tmavými
krátery a zasněženými ledovci.
Lyžařský výcvikový kurz
Naše škola pořádá každoročně pro žáky sedmého ročníku povinný lyžařský výcvikový
kurz. Vzhledem k loňské mimořádné situaci absolvoval nynější osmý ročník kurz dodatečně na Fajtově kopci. Celá akce byla dobrovolná a zúčastnilo se jí celkem 38 žáků.
Hned v pondělí začali zdatnější lyžaři sjíždět hlavní sjezdovku. Žáci, kteří stáli na lyžích
poprvé, začali výuku v mírnější části areálu. Nicméně i úplní začátečníci zvládli základní
techniku lyžování.
Lyžařský týden proběhl bez problémů a páteční krásné počasí bylo odměnou za ostatní
ne příliš vlídné a někdy i deštivé dny.
Bruslení

Bruslení. | Foto: Věra Robotková
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V průběhu zimních měsíců chodili
žáci z prvního stupně bruslit na zimní
stadion. Někteří byli na ledě jako
doma, jiní stáli na bruslích poprvé nebo
po delší době. Učitelé tělesné výchovy
s nimi pilovali základní i pokročilejší
dovednosti – třeba chůzi po ledě, bezpečné pády, jízdu vpřed a vzad, brzdění
i přešlapování. V jednotlivých lekcích
nechyběly hry nebo jízda na čas. Většina dětí absolvovala čtyři dvouhodinové lekce, na jejichž konci byly po-
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kroky doslova hmatatelné. Na ledě vládla veselá nálada a bruslení na prázdném stadionu
si opravdu všichni užili.
Děkujeme městu za možnost bezplatného využití ledové plochy, rodičům za pomoc
s obouváním a hokejovému klubu za možnost využívat pestrou paletu pomůcek na trénování.
Odborník ve výuce
V měsíci lednu měli žáci čtvrtého ročníku možnost přivítat mezi sebou odborníka
v oboru lesnictví pana Ing. Tomka. Tato akce se uskutečnila v rámci Šablon II. Do aktivity byl zapojený odborník z praxe, který pro děti připravil velice poutavou prezentaci
nejen o seznámení se s pojmem lesnictví / lesník, ale i o zoologii, kynologii a myslivosti.
Vše bylo doplněno názornými ukázkami listů, větví, šišek, odřezků stromů a výrobků.
Všichni se podrobně seznámili s „cestou“ dřeva, jako je těžba, zpracování kulatiny,
výroba řeziva, ale také škůdci a dýhou. O křehkosti dýhy se mohli žáci následně přesvědčit
při výrobě dekorace ve tvaru zvířátka. Velkým zážitkem pro děti byla také prohlídka trofejí
a ukázka termokamery.
Po dopoledním pestrém programu všichni odcházeli s hlavou plnou nových vědomostí,
dovedností a cenných rad o lese a lesnictví.
Ronja, dcera loupežníka
V úterý 1. února jeli žáci 3. ročníku do dětského Divadla Radost v Brně, aby zhlédli
napínavé představení Ronja, dcera loupežníka. Příběh vychází z oblíbené dětské knihy
švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Pro divadelní jeviště ho zpracovali tvůrci,
kteří patří k současné špičce dětského divadla v Polsku, například skladatel Piotr Klimek.
Příběh dvou znepřátelených loupežnických rodin má tematicky blízko k příběhu Romea a Julie. Dvojice zamilovaných však zde má, na rozdíl od shakespearovského dramatu,
dobré zakončení. Námět inscenace je příležitostí k rozvíjení dialogu s dětským publikem
na téma „jinakosti“ a tolerance. Charakter představení skvěle využil hudebního potenciálu souboru Divadla Radost. Děti byly doslova unešené fantazií, proměnlivými kulisami
a skvělou hudbou.
Čtení pomáhá
Žáci prvního ročníku jsou letos společně se svými třídními učitelkami zapojeni do charitativního projektu „Čtení pomáhá“. Tento projekt pomáhá rozdělit každý rok 10 milionů
korun na dobročinné účely. Paní učitelky dětem předčítají knižní tituly vybrané odbornou porotou v čele se Zdeňkem Svěrákem, snaží se je tím také podpořit v lásce ke čtení.
Společně pak zodpoví na zadané otázky, knížky zpracovávají v projektu a hlasují o tom,
kdo obdrží jejich pomoc.
Setkání se školní psycholožkou
Naši prvňáčci se se několikrát za pololetí setkali se školní psycholožkou, která pro ně
vytvořila programy zaměřené na seznamování, naslouchání a porozumění svým emo-
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cím. Děti se při různorodých aktivitách
a hrách vzájemně poznávaly a učily se
spolu vycházet. Setkání byla také zaměřena na podporu komunikace, atmosféry
spolupráce a zdravých vztahů ve třídě.
Přednáška o kyberšikaně
Kyberšikana je označení forem šikany
prostřednictvím elektronických médií,
jako je internet a mobilní telefony,
které slouží k agresivnímu a záměrnému
Čtení pomáhá. | Foto: Milada Sklenářová
poškození uživatele. Stejně jako tradiční
šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi agresorem a obětí.
O tomto tématu přišla v měsíci únoru za žáky pátých ročníků pohovořit a diskutovat
naše školní metodička prevence. Žáci si ujasnili, od kolika let se smí využívat různé sociální sítě, dozvěděli se o nebezpečích, které se mohou skrývat na internetu, a dostali praktické rady, jak při tomto problému postupovat a chránit se.
Lyžařský výcvikový kurz – Karlov pod Pradědem
Po roční pauze způsobené epidemií pořádala naše škola v Jeseníkách lyžařský výcvikový kurz pro sedmý ročník. Volba padla opět na lyžařské středisko Karlov pod Pradědem.
V neděli 30. 1. 2022 se žáci rozloučili s rodiči a vyrazili na pětidenní pobyt plný sportu
a nových zážitků. Hned odpoledne byli žáci rozděleni do skupin podle svých lyžařských
schopností a následujícího dne se začalo s výcvikem.

Lyžařský výcvikový kurz. | Foto: Kateřina Slavíčková

Dny plynuly ve znamení pilování sjezdařského stylu. Počasí nebylo vždy ideální,
každý den sněžilo, přesto se stále lyžovalo. Večer se děti bavily při společenských hrách,
vycházce, či společné „koulovačce“.
Uteklo to jako voda. Děti dorazily domů se zážitky, na které budou jistě vzpomínat
na každém třídním srazu.
Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ Velká Bíteš
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ZVEME PŘEDŠKOLÁKY NA ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Předběžné informace:
Termín zápisu: středa 20. dubna 2022 od 14.00 do 17.00 hodin
Místo konání: budova ZŠ Velká Bíteš – vstup od sochy J. A. Komenského
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku.
– zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
– zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce nejpozději
do 30. dubna 2022
– s sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte
– paní učitelky se budou během zápisu věnovat dítěti, zaměří se na úroveň řečového
projevu, matematických představ (barvy, tvary, orientace v ploše, čísla), držení tužky,
adaptaci apod., pomohou vyplnit formulář se základními údaji a důležité informace o dítěti
– pokud se nemůžete z vážných důvodů dostavit k zápisu, můžete po předchozí domluvě
využít dodatečný zápis (tel.: 566 789 412, skola@zsbites.cz)
– seznam potřebných dokumentů naleznete na webu školy v dostatečném předstihu
– pokud epidemiologická situace neumožní prezenční formu zápisu, budete informováni
o náhradním způsobu a průběhu zápisu na webových stránkách školy.
Věra Kroutilová, ředitelka ZŠ

SOUČASNÝ PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ
Dovolte mi, abych zde krátce zhodnotila nedávný a současný provoz naší školy. Podle
mého názoru se za poslední dobu vývojem situace ohledně pandemie ze škol staly spíše
úřední, administrativní a poradní instituce. Bohužel vzhledem k opakovanému testování,
karanténám tříd a zaměstnanců a s nimi souvisejících povinností, navýšení administrativních úkonů a dalších záležitostí, které si tato doba žádá, se vedení školy a její zaměstnanci
věnují většinu času spíše evidenci, vykazování a potvrzování výsledků testování, distribuci testů a přizpůsobování se neustále se měnícím pokynům a opatřením. Nezbývá tolik
času na běžné činnosti, týkající se výchovně vzdělávacího procesu. I přes náročnou situaci
během ledna a začátku února, kdy byl vysoký počet pedagogických i provozních zaměstnanců v pracovní neschopnosti a současně šest pedagogů absolvovalo lyžařský výcvik,
jsme pokračovali ve výuce a nebyli okolnostmi donuceni využít ředitelské volno. Jsme
velice rádi, že i přes toto složité období se nám podařilo zrealizovat plánované aktivity,
zejména pobytový lyžařský výcvik. Touto cestou děkuji všem zaměstnancům za pracovní

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Březen – Duben 2022  | 21

nasazení v této nelehké době a pevně věřím, že se situace ohledně pandemie začne zklidňovat a umožní nám fungovat bez restrikcí, od druhé poloviny února již bez povinnosti testování, a že škola bude moci plnit její nejdůležitější poslání, a to bez omezení poskytovat
všeobecné vzdělání, rozvíjet osobnosti žáků a motivovat je k celoživotnímu učení.
Věra Kroutilová, ředitelka ZŠ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY
VELKÁ BÍTEŠ
PODĚKOVÁNÍ ZA ZAKOUPENÍ DATAPROJEKTORU
DO SNOEZELENU
Rádi bychom poděkovali manželům Pospíšilovým z Rašova
za zakoupení přenosného dataprojektoru, který věnovali naší
škole. Dataprojektor je vybaven
důležitými funkcemi, kromě toho,
že se dá připojit ke klasickému
počítači, je možné jej použít
i po připojení externího disku nebo
„flashky“. Další velkou výhodou
je možnost zavěsit jej do stojanu či položit na pevnou plochu,
Dataprojektor v ZŠ. | Foto: Archiv školy
díky čemuž ho můžeme využít
ve všech třídách, kde projektor nemáme. Tento dar přispěje nejen ke zkvalitnění výuky,
ale i ke zpestření volného času ve školní družině či kroužcích. Velké uplatnění nalezne
především ve snoezelenu, kde se bude spolu s dalšími prvky podílet na stimulaci smyslů,
dotvoření prostředí dle tématu a celkové relaxaci našich žáků.
Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
3D TISKÁRNA VE SPECIÁLNÍ ŠKOLE
V říjnu se naše škola přihlásila do projektu Průša pro školy. Tento projekt vznikl díky Josefu Průšovi, jenž je zakladatelem nyní celosvětově
známé firmy zabývající se 3D tiskem. Využitím nové a velice populární
technologie 3D tisku si můžete vytvořit téměř vše, na co si vzpomenete. Tyto 3D tiskárny
se staly velice žádané po celém světě. Naše žádost byla schválena a škola tak získala 3D
tiskárnu Original Prusa MINI+. V této chvíli je již podepsána smlouva a čekáme na vypsání
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termínů školení. Tohoto školení se zúčastní dva pedagogové, kteří budou moci tiskárnu
po zaškolení aktivně využívat a zároveň informace předají i ostatním kolegyním. Výhodou
projektu je i možnost přístupu do databáze projektů, poradenství od expertů na 3D tisk,
technická podpora pro školy a výše zmíněné školení pro pedagogy. Tiskárnu využijeme
především na výrobu pomůcek do vyučování, které jsme doposud vyráběli různými způsoby svépomocí. Tyto pomůcky budou moci být vyrobeny našim žákům na míru, což nám
usnadní výuku a práci v hodinách.
Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ
Kromě zápisu do první třídy proběhne 22. dubna 2022 též zápis
do přípravného stupně základní školy speciální. Přípravný stupeň v naší
škole nabízí možnost vzdělání žákům se středně těžkým či těžkým mentálním postižením i dětem s poruchami autistického spektra či kombinovaným postižením
více vadami.
Důvodů, proč si rodiče raději zvolí, aby jejich dítě navštěvovalo přípravný stupeň než
klasickou mateřskou školu, bývá hned několik. Ve třídě přípravného stupně může být maximálně šest dětí, takže dětem můžeme zajistit individuální přístup a péči speciálního pedagoga, který vždy hledá cesty, jak dítěti usnadnit takovou velkou změnu, jako je nástup
do školky. Přípravný stupeň mohou navštěvovat žáci od 5 let věku a rodiče jsou velice rádi,
že si jejich potomci mohou zvykat v menším kolektivu dětí. Často k nám přechází i děti,
které nejprve navštěvovaly běžnou mateřskou školu, kde měly problémy se začleněním
do velkého kolektivu a nedařilo se jim zvyknout si na nový režim. Rodiče také oceňují nabídku kroužků, příměstský tábor o letních prázdninách nebo zapojení do aktivit ve školní družině.
Jsme vybaveni pomůckami pro práci
se žáky s tělesným postižením, jako je
třeba schodišťová plošina, elektrický
zvedák nebo polohovací vaky a klíny.
Prioritou je pro nás nastavení komunikačního systému, rozvoj rozumových
dovedností a smyslového vnímání, dodržování hygienických návyků, rozvoj
pracovních schopností a dovedností
a mnohé další. Paní učitelky jsou vyškoleny v oblasti logopedie, alternativní i augmentativní komunikace,
Přípravný stupeň – logopedie hravě. | Foto: Michaela Voborná
znaku do řeči, polohování žáků s těles-
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ným postižením či třeba v konceptu bazální stimulace. Naší odměnou a motivací do další
práce je každý pokrok dítěte a projevený zájem o nové poznatky. Škola nabízí žákům
využívat ve výuce certifikovanou přírodní ukázkovou zahradu, multisenzorickou místnost
snoezelen, cvičnou kuchyňku nebo dílnu s keramickou pecí.
Po ukončení docházky do přípravného stupně je možné, aby dítě přešlo na takovou
formu vzdělávání, která pro něj bude nejvhodnější. Může být tedy individuálně nebo
skupinově integrováno či může pokračovat ve vzdělávání na základní škole speciální.
Pokud byste se chtěli dozvědět více informací, podívejte se na naše webové stránky:
www.specskolabites.cz, kde naleznete i všechny potřebné kontakty.
Eva Ulmanová, učitelka ZŠ a PŠ Velká Bíteš

ZPRÁVY ZE SOŠ JANA TIRAYE
ŘEMESLO VYSOČINY – KRAJSKÁ SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ
V OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ
Dne 9. 2. 2022 se žáci naší školy Daniel Pávek a Martin Liška zúčastnili krajského kola
soutěže odborných dovedností s názvem Řemeslo Vysočiny, která se konala ve Žďáře nad
Sázavou. V konkurenci 12 soutěžících jsme
zásluhou Daniela Pávka obsadili 2. místo v jednotlivcích. To znamená postup do státního kola,
které proběhne 6.–8. 4. 2022 ve Žďáře nad
Sázavou. Martin Liška se umístil na 9. místě,
což stačilo na to, abychom se v družstvech umístili na 3. místě mezi středními školami na Vysočině. Na celostátní soutěž se budeme opět pečlivě připravovat, abychom v ní také uspěli.

Ocenění žáci. | Foto: Archiv SOŠ

Petr Hřebačka,
ředitel Střediska praktického vyučování PBS

ŘEMESLO VYSOČINY 2022 – MECHANIK SEŘIZOVAČ
Dne 9. 2. 2022 se na škole VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou konala soutěž zručnosti ŘEMESLO VYSOČINY – KOVO JUNIOR 2022. Akce byla pořádána jako krajské kolo
v rámci celostátní přehlídky ČESKÉ RUČIČKY, a to pro žáky studijního oboru Mechanik
seřizovač. Program proběhl pod patronací RNDr. Jana Břížďaly, radního Kraje Vysočina
pro oblast školství, mládeže a sportu.
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Soutěže se zúčastnilo 7 škol z Vysočiny a každou z nich reprezentovali dva žáci oboru
Mechanik seřizovač, kteří byli nominováni jednotlivými školami. Naši školu tentokrát reprezentovali studenti třetího ročníku, a to Adam Tunkr a Aleš Batelka.
Prvním úkolem soutěžících bylo napsat program dle zvoleného řídicího systému SINUMERIK 840D nebo HEIDENHAIN 530 dle výkresové dokumentace. Druhým úkolem
bylo měření vybraných rozměrů zadané součásti a zaznamenání naměřených údajů do měřicího protokolu, rozbor uložení a výpočet otáček ze zadaných hodnot.
V kategorii družstev naši žáci Adam Tunkr a Aleš Batelka obsadili 3. místo za SŠŘS
Moravské Budějovice. Vítězem se stala VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. V kategorii jednotlivců obsadil Adam Tunkr 5. místo a Aleš Batelka 6. místo. Dokázali, že v kraji Vysočina
patří mezi přední studenty oboru Mechanik seřizovač. Tímto je chci pochválit a poděkovat
jim za vzornou reprezentaci naší školy na veřejnosti.
Vladimír Marek, učitel odborného vzdělávání

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ
NA SOŠ JANA TIRAYE
V rámci realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy se naše škola stala příjemcem
podpory v programu Doučování žáků škol. Tato investice účinně reaguje na potřebu dalšího vzdělávání žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem v důsledku distanční výuky.
Vláda ji nařídila v průběhu pandemie onemocnění Covid-19.
Doučování bude realizováno od února do června 2022 a je určeno žákům závěrečných
ročníků - maturitního oboru a učebních oborů. Tyto cílové skupiny se budou více vzdělávat
v odborných předmětech a také ve všeobecně vzdělávacích předmětech, které jsou součástí
společné a profilové části maturitní zkoušky a závěrečných zkoušek.
Projekt bude mít jistě pozitivní vliv na úspěšnost žáků u závěrečných zkoušek a maturitní zkoušky. Žáci si díky němu prohloubí své znalosti a budou mít větší motivaci pro
zdárné absolvování svého studia.

Vedení SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

AKTUÁLNÍ SITUACE NA SOŠ JANA TIRAYE
V SOUVISLOSTI S COVID-19
Po distanční výuce je v tomto školním roce věnována pozornost opakování učiva v teoretické výuce i praktickém výcviku, motivaci žáků ke studiu a individuálnímu přístupu
k žákům ohroženým školním neúspěchem.
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V souvislosti s onemocněním koronaviru nařídila vláda testování žáků. To probíhalo
pravidelně, nejprve jedenkrát týdně v pondělí, později dvakrát týdně (v pondělí a ve čtvrtek). Lze konstatovat, že testování neodhalilo mnoho případů covid pozitivních žáků.
Od 19. února 2022 došlo ke zrušení povinného testování žáků, nicméně mají možnost
nechat se otestovat v prostorách školy, a to individuálně, po domluvě.
Vedení SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

PRVNÍ POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ V ZŠ LÍPA
Žáci ze základní školy Lípa dostali 31. 1. 2022 svoje první pololetní vysvědčení. Na tom
by nebylo nic neobvyklého, ale ti z vás, kteří naši školu sledují, již ví, že děti v Lípě nedostávají známky. Jak ale vypadá takové vysvědčení bez známek? Děti dostávají slovní
hodnocení, které má vzhledem k obsáhlosti větší vypovídající hodnotu než pouhá známka.
V hodnocení jsou vyzdvižené schopnosti, dovednosti, znalosti i sociální kompetence,
které dítě ovládá, respektive které v daném pololetí získalo. Zároveň je však každý díky
slovní zpětné vazbě motivován a nasměrován k tomu, na co se příští pololetí má soustředit,
aby přiměřeně dál rozvíjel svůj potenciál. Nedílnou součástí vysvědčení je sebehodnocení,
které děti samy vyplňují na konci pololetí.
Motivací k dalšímu studiu tak nejsou známky jako takové, ale vlastní touha naučit se
něco nového a prožívat radost z poznání. Děti nejsou porovnávány mezi sebou, ale oceněna je jejich vlastní současná úroveň znalostí a dovedností, čímž dochází opět k podpoře
vnitřní motivace ke vzdělání. Krásným příkladem, jak děti reagují na tuto formu hodnocení, je reakce jednoho prvňáčka, který se doma po přečtení vysvědčení zamyslel a říká:
„No jo, to fakt všechno umím, to jsme opravdu všechno dělali a já se to naučil.“
Kromě dětí slovní způsob hodnocení vítají rodiče, kteří ocenili pedagogy jak za individuální, obsáhlý a všeříkající výstup, tak za velkou časovou dotaci, kterou museli učitelé při
psaní věnovat každému jednotlivému dítěti.
I přes náš popis si neumíte takové
vysvědčení představit? Níže si můžete
na ukázky reálných vysvědčení napříč
všemi ročníky podívat a posoudit jejich vypovídající hodnotu oproti prosté známce.
Občas se ve Tvých textech a v diktátech objeví nějaké chyby, ale procvičováním je časem můžeš odstranit.
Písmo máš čitelné a úhledné. Tvoje
domácí příprava je výborná. Ve skupinové práci jsi vždy ochotný pomoci.
Pololetní vysvědčení v ZŠ Lípa. | Foto: Archiv ZŠ Lípa
Oceňuji Tvůj citlivý a empatický pří-
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stup ke spolužákům. Umíš vycítit náladu druhého, všimneš si, když někdo není ve své kůži.
Dokážeš vyjádřit podporu. Pomáháš ve třídě vytvářet atmosféru, kde se ostatní cítí bezpečně a příjemně. Chováš se s úctou k druhým i k sobě. Přeji Ti hodně úspěchů a nadšení
do další práce. (žák 3. třídy)
………………
V matematice jsi udělala velký pokrok. Zvládáš záznam nejen čárkami, ale i pomocí číslic, které píšeš čitelně, ale občas obráceným směrem (to určitě docvičíš v dalším pololetí).
Bezpečně si poradíš se sčítáním a odčítáním do 10, u vyšších čísel umíš využít krokovacího
pásu nebo jiných pomůcek. Ke správným výsledkům v matematice Ti pomáhá Tvoje pečlivost a trpělivost. Neboj se zeptat a věř si, protože pracuješ, jak umíš nejlíp. (žákyně první
třídy)
………………
Máš zájem o anglický jazyk. Většinou porozumíš a zareaguješ na pokyny ve třídě. V poslechu obvykle rozpoznáš známá slova. Zpravidla správně pojmenuješ čísla od jedné do deseti, základní tvary i barvy. Velkou část známých slov srozumitelně vyslovuješ a s malou
dopomocí je i dobře přečteš. Při samostatném psaní děláš občas chyby. Víš, co potřebuješ
pro soustředěnou práci, ale ta se ti zatím ne vždy daří.
Baví Tě používat pomůcky, které Ti pomáhají pochopit a procvičit jazykové jevy a pravopisná pravidla. Dokážeš pracovat soustředěně sám, ale umíš i spolupracovat ve skupině.
Vyjádříš svůj názor, myšlenku nebo zkušenost, umíš naslouchat. Máš dobré nápady, nabízíš
kreativní řešení úkolů nebo problémů. Také ve čtení jsi pokročil. Poutavě vyprávíš děj,
najdeš hlavní postavu a myšlenku. Čteš pomalu, ale souvisle. Každodenní hlasité čtení Ti
pomůže, abys četl plynuleji. (žák druhé třídy)
………………
Dobře chápeš, že jsme každý jiný, jinak se domlouváme a chováme. Přesto se Ti ne vždy
daří předejít konfliktům, a když se vyskytnou, vyřešit je v klidu. K úspěšnému učení patří
také schopnost hodnotit vlastní práci, své pokroky. V sebehodnocení jsi velmi objektivní
a dokážeš správně ocenit i práci ostatních a vážit si jí. (žák čtvrté třídy)
………………
Marcela Brožová a kolektiv pedagogů ZŠ Lípa

KULTURA
JEŽÍŠKOVA POŠTA ODESLALA 150 DOPISŮ
Od 28. listopadu 2021 se na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši rozsvítil vánoční
strom. Bylo zde přichystáno překvapení v podobě nově vyřezávaného betlému od bítešského řezbáře Lubomíra Laciny s vánočním zvonem, ale také další novinkou byla Ježíškova pošta. Do Ježíškovy schránky se dostalo kolem 150 dopisů od dětí i dospělých. Ježí-
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šek všechny dopisy přečetl a napsal všem dětem odpověď. Děti ve svých přáních myslely
nejen na sebe a hračky, ale přály si dárky i pro sourozence, maminku, tatínka, babičky
i dědečky. Byly zde i přání, které se týkaly současné covidové situace. Děti i dospělí si
přáli, aby zůstali zdraví a aby se vše dostalo opět do normálu a svět byl lepší. Byla zde
i krásná přání přímo pro Ježíška, aby byl zdravý a spokojený. Ježíška všechny dopisy
i přání moc potěšily a všem moc děkuje. K Ježíškovi se také dostaly krásné obrázky namalované od dětí z 1. B ze Základní školy ve Velké Bíteši, které Ježíškovi udělaly také velkou
radost. Ježíšek moc děkuje.
S Ježíškovou poštou se opět „setkáme“ na Masarykově náměstí v první adventní neděli
letošního roku.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

NOVOROČNÍ OSLAVY

Novoroční oslavy na Masarykově náměstí. | Foto: Otto Hasoň

V sobotu 1. ledna v 17.00 hodin se opět
na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši
uskutečnily Novoroční oslavy. Program
zahájil ředitel Klubu kultury Ing. Josef
Jelínek a starosta města Ing. Milan Vlček,
kteří přivítali všechny přítomné a popřáli
jim všechno nejlepší do nového roku. Poté
následoval již tradiční nádherný několikaminutový novoroční ohňostroj v produkci
bítešského ohňostrůjce Miloše Janečka,
za který patří velký dík.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
V úterý 11. ledna se po covidové pauze uskutečnil v kulturním domě ve Velké Bíteši
několikrát přeložený zábavný pořad filozofa, básníka, kulturního publicisty a scenáristy
PhDr. Ivo Šmoldase. S sebou si přivezl také hosty, a to herce, muzikanta, moderátora
a skladatele Václava Koptu a italského zpěváka Andrea Andrei. Pořad byl založený
na humorném a originálním vyprávění životních příběhů jak ze soukromého, tak pracovního života. Zazněly také písně a hra na klavír v podání Václava Kopty. Zpěvák Andrea
Andrei zpříjemnil večer svými italskými písněmi a „malou diskotékou“. V sále se po celý
večer nesla příjemná a milá atmosféra. Velké poděkování patří všem účinkujícím, ale i návštěvníkům, kteří po tak dlouhé době přišli. Skvělý kulturní zážitek určitě stál za to.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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WALTER HOFBAUER – TROUBÍCÍ PAGANINI
Nový rok 2022 jsme zahájili v Bítešském hudebním
půlkruhu 5. ledna plni optimismu a naděje. Někdy se důvody k radosti hledají těžko,
poslední dobou nám ale ke štěstí
stačí poměrně málo. Plánovaný
koncert se na třetí pokus uskutečnil, sál byl relativně zaplněn
dychtivými posluchači a hlavní
protagonista Walter Hofbauer se
představil ve skvělé formě. SpoZ koncertu. | Foto: Otto Hasoň
lečně s klavíristkou Alicí Voborskou nám připravili velmi zajímavý program. Takže co víc si přát?
Na úvod zazněla barokní Suita pro trubku a klavír D dur G. F. Händela z cyklu Vodní
hudba. Walter Hofbauer hrál tuto skladbu na tzv. piccolo trubku, jejíž délka je poloviční
oproti klasické trubce, a tudíž je schopna hrát o oktávu vyšší tóny. Krásný jiskřivý zvuk
tedy přispěl ke vkusné dobové interpretaci a k celkovému vyznění skladby. Známé Adagio
g moll T. Albinoniho nám trumpetista bravurně „vystřihl“ na křídlovku. První polovinu
koncertu uzavřelo Cantabile et scherzetto pro trubku a klavír francouzského skladatele
P. Gauberta. Dílo z období romantismu si zahrál W. Hofbauer již na klasickou trubku.
Nechal zde vyniknout krásný tón tohoto nástroje, předvedl skvělou techniku a velké dynamické rozlišení. Následovala krátká přestávka a po ní jsme vyslechli Solus pro trubku amerického skladatele S. Friedmana, což je typická ukázka hudby 20. století. Skladba velmi
zajímavá, vtipná, se spoustou zvukových efektů a rytmických zvratů. Walter Hofbauer
zde plně využil svoji excelentní techniku, aby demonstroval vše, co trubka dokáže. Následovala Labuť C. Saint-Saënse v úpravě pro křídlovku a klavír, kde jsme opět obdivovali
krásný a kultivovaný tón mladého umělce. Vrchol večera patřil Benátskému karnevalu pro
trubku a klavír J. B. Arbana. Známé variace na lidovou píseň Pes jitrničku sežral v podání
Waltera Hofbauera posluchače nadchly. Není divu, že svým výkonem probudil v člověku
představu hrajícího Paganiniho, kterému místo houslí vložili do rukou trubku. Nelze též
přehlédnout, že téměř polovinu svého repertoáru hrál zpaměti, což u hráčů na dechové nástroje nebývá obvyklé. V tomto případě se ovšem nabízí otázka, zdali by např. v „jitrničce“
stačil všechny noty vůbec přečíst…
Na rozloučenou jsme si vyslechli ještě Air J. S. Bacha, který byl milým pohlazením
po duši.
Děkujeme Walteru Hofbauerovi za krásný umělecký zážitek a doufám, že ho ve Velké
Bíteši zase někdy uslyšíme.
Marika Kašparová
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WIHANOVO KVARTETO

Wihanovo kvarteto v KD. | Foto: Otto Hasoň

Na únorovém koncertu Bítešského hudebního půlkruhu
se představilo Wihanovo
kvarteto. Hrají ve složení
Leoš Čepický – 1. housle, Jan
Schulmeister – 2. housle, Jakub Čepický – viola a Michal
Kaňka – violoncello. Ve Velké
Bíteši si zahráli již počtvrté,
ale tentokrát se k nim připojil syn sekundisty Jana Schulmeistera – teprve 15letý klavírista Jan Schulmeister ml.
Společně nám připravili záži-

tek, na který budeme dlouho vzpomínat.
Hned po zahájení vstoupil na podium Jan Schulmeister ml. a za doprovodu kvarteta
nám přednesl Klavírní koncert A dur K 488 W. A. Mozarta. Od prvních tónů tohoto
mladého pianisty bylo jasné, že nás čeká něco mimořádného. Jeho pojetí Mozarta mělo
snad vše, co by si autor mohl přát. Neuvěřitelná technika, krásný kultivovaný tón a hra
zpaměti, dnes jaksi patří ke „standardní“ výbavě velkých dětských talentů. Ovšem
jeho neuvěřitelné nasazení, radost ze hry, hravost, muzikalita a především vzájemné
propojení a souhra mezi ním a kvartetem bylo zcela nadstandardní a fascinující. Nutno
říci, že „Wihanovci“ dělali Janovi skvělý orchestr a společně vytvořili úžasný hudební
celek. Po tomto čísle zazněla ještě Kvartetní věta c moll F. Schuberta. Prolínají se zde
expresivní prvky se zpěvnou lyrikou a interpreti obojí skvěle zdůraznili. Následovala
přestávka, v níž si zájemci mohli zakoupit CD, nechat si podepsat program, či se vyfotit se všemi hráči. Druhá polovina koncertu patřila Smyčcovému kvartetu a moll op. 51
č. 2 J. Brahmse. Toto náročné dílo o čtyřech větách, trvající skoro 45 min., je formálně
i invenčně dotažené k dokonalosti a náleží mezi stěžejní repertoár všech světových
kvartetních uskupení. Střídají se zde líbezné i dramatické pasáže a divák má často
pocit až „symfonického“ zvuku, který se Wihanovu kvartetu podařilo vytvořit. Po této
náročné a skvěle zahrané skladbě následoval ještě krátký přídavek v podobě Valčíku
A dur A. Dvořáka.
„Wihanovci“ s Janem Schulmeisterem ml. sklidili nadšené ovace publika,
které po dlouhé době zaplnilo sál kulturního domu. A myslím, že nikdo z příchozích
své návštěvy nelitoval. Osobně považuji tento koncert za jeden z vrcholů letošní sezony. Ale nebuďte smutní. Jak se říká: „není všem dnům konec“ a možná, že skutečný
vrchol ještě přijde…
Marika Kašparová
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KYTAROVÉ DUO V PŮLKRUHU
Přiblížil se další koncert BHP a my se můžeme těšit na dvakrát šest strun v podání
kytarového dua Vít Dvořáček a Adam Trunečka. Pojďme si toto duo krátce přiblížit.
Vít Dvořáček vystudoval Konzervatoř v Brně u Vladislava Bláhy a poté pokračoval ve studiích na Akademii múzických umění v Praze u Pavla Saidla. Absolvoval řadu kurzů u známých
kytaristů z celého světa a uspěl v řadě soutěží. Od roku 2018 působí jako pedagog na konzervatoři Jaroslava Ježka a od roku 2019 i na konzervatoři Jana Deyla v Praze. Já si Vítka pamatuji ještě jako mladého talenta a žáka základní školy, vyslechl jsem tehdy jeho hru na soutěži
v Brně v rámci kytarového festivalu a již tehdy bylo vidět, že má hezky našlápnuto.
Adam Trunečka je rovněž absolventem Konzervatoře v Brně, kde kytaru studoval u Marie Hovorkové. V dalších letech pak pokračoval ve studiích na JAMU ve třídě Vladislava
Bláhy a Martina Myslivečka. Vystupuje sólově i v komorních obsazeních, např. PF Guitar
quartet. Na našem koncertu zazní hudba napříč slohovými obdobími, kytaristé nám zahrají
sólově i spolu. V první části uslyšíme výběr ze suity č. 7. G. F. Händela, dále pak No hubo
remedio od M. Castelnuovo-Tedesca a před pauzou potom J. S. Bach a výběr z cellové
suity BVW 1009. Ve druhé půlce zazní výběr z pěti klavírních skladeb op. 1 Vítězslavy
Kaprálové, Sonata giocosa od Joaquína Rodriga, dále pak tři kusy od F. Schuberta a závěrem potom Preludium a fuga č. 4 od M. Castelnuovo-Tedesca. Jakožto kytarista se na koncert velmi těším a srdečně vás na něj tímto zvu. Věřím, že se sejdeme v hojném počtu
v úterý 8. března 2022 v 19.00 hodin v bítešském kulturním domě.
Ondřej Sedlák

MLADÍ TALENTI V PŮLKRUHU
Na duben jsme pro vás připravili něco výjimečného. Vystoupí bratři Eduard a Richard
Kollertovi i se svým otcem Jiřím Kollertem. Pojďme si toto rodinné uskupení představit. Eduard se narodil v roce 2002 v Praze. Po koncertu mistra Josefa Suka s otcem se
rozhodl hrát na housle a klavír. V necelých 7 letech se začal učit v Hudební škole hl. m.
Prahy na housle a zároveň na klavír u svých rodičů. Již po dvou letech hrál s velkým
úspěchem s PKF-Prague Philharmonia houslový koncert J. S. Bacha a klavírní koncert L.
van Beethovena během jednoho večera. Následovalo pozvání španělské královské rodiny
k vystoupení v Paláci El Pardo v Madridu se sólovým programem pro housle i pro klavír.
Den poté ho organizátoři koncertu představili profesoru Zakharu Bronovi a ten ho pozval
do své houslové třídy na právě vznikající Zakhar Bron Academy ve švýcarském Interlakenu. Od té doby u něj studuje, v současnosti třetím rokem na Vysoké hudební škole královny Sofie v Madridu. Eduard je laureátem cen řady prestižních mezinárodních soutěží,
účastník mnoha festivalů a má za sebou již bohatou koncertní činnost.
Richard se narodil v roce 2008 a začal hrát na housle v pěti letech. Již po půl roce hrál
Vivaldiho Koncert pro housle a orchestr na večeru s PKF-Pražskou komorní filharmonií
a vystoupil na několika festivalech v České republice, Švýcarsku a v Belgii. Dále pak již
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jeho koncertní činnost jen kvetla. Obrovského úspěchu Richard dosáhl na Mezinárodní
televizní soutěži pro mladé hudebníky v Moskvě, kde získal nejen skvělou 2. cenu, ale ještě
dvě zvláštní ceny – vystoupení na festivalu maestra Vl. Spivakova v Moskvě a celostránkové interview v magazínu Musical Life. Jiří Kollert se narodil v rodině hudebního skladatele. Po studiích na konzervatoři a AMU v Praze rozvíjel svůj talent v Paříži u skvělého Eugena Indjice a profesorky Conservatoire National Superieure de Paris Germaine Mounier.
Své hudební vzdělání si rozšiřoval u pedagoga The Juilliard School Jerome Lowenthala
a u dalších špičkových umělců. Jiří Kollert vystupuje především v Evropě a často také
v Japonsku. Spolupracuje s významnými dirigenty a orchestry, je účastníkem festivalů
a nahrává. Zcela jedinečným úspěchem bylo zvolení Kollertových nahrávek do výběru
Sony Music International. V současnosti kromě koncertní činnosti je také zván pro vedení
mistrovských kurzů a do porot mezinárodních soutěží.
Myslím, že nás čeká velmi výjimečný a nádherný koncert. Srdečně zvu a těším se
na shledanou 12. dubna 2022 v sále KD Velká Bíteš, jako vždy v 19.00 hodin.
Ondřej Sedlák

ESTONSKO, ZEMĚ HRADŮ A DÁVNÝCH EPOSŮ
Městské muzeum společně s městskou knihovnou zvou na přednášku Mgr. Libora Drahoňovského, která proběhne v pondělí 7. března od 17.00 hodin ve velkém výstavním
sále muzea na Masarykově náměstí 5. Přednáška spojená s promítáním fotografií a poutavým vyprávěním přednášejícího nás provede zajímavými i krásnými místy jednoho z pobaltských států - Estonska.
Převážně rovinaté Estonsko se na první pohled může jevit poměrně fádní zemí. Zdání
je však klamné. Málokde na severu Evropy najdeme tolik rozmanitých přírodních zajímavostí i památek, jako právě tady. Přes polovinu rozlohy Estonska pokrývají lesy, které střídají menší pole či louky, a většinu vesnic tvoří roztroušené samoty. Davy turistů tu většinou
nepotkáte, i když historických pamětihodností a přírodních krás je zde opravdu požehnaně.
Během besedy si kromě dochovaného středověkého jádra metropole Tallinu prohlédneme
například starobylé hrady křižáků, hodnotné gotické kostely, dobré zámečky, větrné mlýny
i majáky na mořském pobřeží. Estonsko představuje pozoruhodnou směsici národnostních
i kulturních vlivů. Své stopy zde zanechali Němci, Dánové, Švédové i Rusové. Východní
část Estonska představuje důležitý průmyslový region, a tak i milovníci industriálu si přijdou
na své. Pokocháme se pohledy na továrny nejen z 19. století, ale i z dob sovětských.
Po celé zemi zanechal dávný ledovec spoustu nádherných balvanů. Ty se nachází zejména
u mořského pobřeží místy lemovaném vysokými útesy i původními lužní pralesy. K estonské
přírodě neodmyslitelně patří spousta jezírek, rašelinišť a jedinečné ostrovy a kulturní svébytnost Estonců charakterizují dávné eposy a dodnes udržované folklórní tradice.
Ivo Kříž, Městské muzeum
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POZVÁNKA DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Městská knihovna Velká Bíteš se letos opět připojuje k celostátní akci na podporu čtenářství, kterou každoročně pořádá SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
V rámci akce u nás proběhne:
•	v týdnu od 7. 3. do 11. 3. 2022 registrace nových čtenářů zdarma, čtenářská amnestie –
prominutí upomínacích poplatků při pozdním vrácení dokumentů
•	17. 3. přednáška Evy Grégrové o zdravém životním stylu a problematice střevní mikroflóry
• 21 . 3. beseda/talkshow se spisovatelkou Markétou Harasimovou
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85.
PŘEDNÁŠKA EVY GRÉGROVÉ V KNIHOVNĚ:
JAK NA ZDRAVOU STŘEVNÍ MIKROFLÓRU
Zveme vás na v pořadí již třetí přednášku paní Evy Grégrové, která se opět bude týkat zdravého životního stylu. Tentokrát se budeme bavit o vlivu stravy na naše zdraví
a na střevní mikrobiom.
Kromě informací ohledně zdravé střevní mikroflóry se dozvíte také, jak nastavit funkční
prevenci před nemocemi. Povíme si, jak předcházet chronickým zánětům v těle.
Dnešní strava svým složením ničí imunitní systém, urychluje stárnutí a zvyšuje
riziko úmrtí, mimo jiné také zamořuje naše orgány. Pokud se chcete dozvědět, jak
těmto problémům předejít, jak si zlepšit zdraví a jak ochránit před nemocemi sebe
nebo svou rodinu, přijďte si vyslechnout do knihovny zajímavé povídání p. Grégrové. Vstup je zdarma.
Datum a místo konání: 17. března 2022 od 17.00 hodin; Městská knihovna Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 85.
BESEDA/TALKSHOW S MARKÉTOU HARASIMOVOU
Městská knihovna ve Velké Bíteši vás zve na besedu Markéty Harasimové, která bude
doplněna autorským čtením.
Během společného setkání budete moci vyslechnout komické i tragikomické historky ze
zákulisí tvorby úspěšné české spisovatelky, divadelní a TV scenáristky. Na konci programu
proběhne autogramiáda s možností zakoupení knih paní spisovatelky.
Beseda proběhne ve čtvrtek 21. 3. 202 v 17.00 hodin v prostorách Městské knihovny
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85.
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VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ – dokument o lidech, kteří přežili svou smrt
Městská knihovna ve Velké Bíteši vás zve na dokumentární film Dalibora Stacha o lidech, kteří přežili svou smrt: Vše o životě po životě.
Film je vyprávěním lidí, kteří překročili hranici smrti, a bylo jim umožněno vrátit se
zpět. Obsahuje nejen průběh samotného 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. Bude také ponechán prostor pro dotazy návštěvníků.
Po skončení bude možné zakoupit knihy Dalibora Stacha, kterých na základě osobních
zkušeností s klinickou smrtí napsal několik. Za oponou noci a Krušnohorské proroctví jsou
knižní předlohy pro film Dimenze, které D. Stach natočil s plejádou českých herců a okořenil účastí dvou hollywoodských hvězd.
Datum a místo konání: 7. dubna 2022 v 17.00 hodin, Městská knihovna Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 85.
Monika Ulmanová, Městská knihovna

PRO CO ZAJÍT DO KNIHOVNY?
Čekání na nejteplejší měsíce roku vám může zpříjemnit zajímavá knížka. V bítešské
knihovně dohledáte například následující tituly.
Propast smrti je další detektivka ze série o vyšetřovatelce Kate Marshallové. Robert
BRYNDZA touto svou knihou navazuje na Kanibala z Nine Elms a Mlhu nad Shadow
Sands. Tentokrát mohou čtenáři krok za krokem sledovat stopy novinářky Joanny Duncanové, jež před dvanácti lety odhalila politický skandál a poté záhadně zmizela. Při prověřování údajů z Joanniných složek a osobních poznámek se ukáže, že s jejím případem zřejmě
souvisí i zmizení dalších dvou mužů. Že by měl pohřešované na svědomí sériový vrah?
Máte-li rádi historicky laděné prózy s detektivní zápletkou, můžete sáhnout po knize českého spisovatele Jana BAUERA Příliš mnoho podezřelých. Zavede vás nejprve do Kutné
Hory, kde je třeba vypátrat vraha dvou účastníků zemského sněmu, a poté se přesunete
na Karlštejn. Tam je po jednání královské rady nalezena mrtvola Ctibora Berky z Dubé.
Tento významný předák českého panstva sice mohl v hradní studni skončit nešťastnou
náhodou, ale pravděpodobnější se jeví úkladná vražda.
Romantický příběh pro ženy přináší Colleen HOOVEROVÁ v knize s názvem 9. listopad. Fallon, hlavní postava prózy, stráví svůj poslední den před odjezdem z L. A. se spisovatelem Benem. Dále sice žijí každý svůj vlastní život, ale zůstávají v kontaktu a každým
rokem se v ten samý den setkají. Fallon však po nějaké době začne pochybovat, zda jí Ben
říká pravdu.
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Jeff KINNEY a jeho Deník malého poseroutky 16 – Velká šance, to bude v tomto čísle
Zpravodaje poslední tip na knížku. Jak asi víte, jedná se o literaturu pro mladší čtenáře:
Greg Heffley chtěl sice po katastrofálním zážitku ze školního sportovního dne definitivně
skončit s pohybem, ale nakonec mu dá ještě jednu – opravdu tu poslední – šanci. Spolu se
svými novými spoluhráči z ne zrovna slavného basketbalového družstva zahájí sezónu, ale
jak to s jeho sportováním nakonec dopadne, to se na této stránce určitě nedozvíte. Budeme
věřit, že dobře.

Šárka Dohnalová

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.
4. 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?
Ve dvojčísle Zpravodaje leden/únor byla
zveřejněna soutěžní otázka, kde se nachází
místo zobrazené na fotografii. Správná odpověď: Vitráž Vojtěcha Štolfy z roku 1975
je umístěná v prvním poschodí Městského
úřadu ve Velké Bíteši.
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Členové redakce Zpravodaje dne 16. února vylosovali ze správných odpovědí dva výherce. Těmi se stali Jaroslav Dufek a Ondřej Dolíhal. 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. 48 a 201:
Až do roku 1888 byl dům čp. 48 větší o tehdy vyčleněný domek s novým číslem popisným 201. Známá historie domu začíná rokem 1588, kdy Jan Vlček prodal dům „ležící
v Lánicích, s rolimi co k němu náleží, s dvěma koňmi, s půl vozem, s jednů bránů“ v ceně
300 zlatých Jíru Lánovi. Kupující zavdal 40 zlatých a splácet měl dům po 10 zlatých
ročně. Tehdy z domu náleželo obci 16,5 zlatých, dědicům Severy Vapa 52,5 zlatých, dědicům Jíry Vapa do „Kynic“ 21,25 zlatých a Janu Vlčkovi 179 zlatých. Je tak pravděpodobné, že Vlček držel dům se zemědělským hospodářstvím delší dobu a před ním jakýsi
Vap. Roku 1592 převzal placení vejrunků Jan Sedmirád, tyto pobíral mimo jiné Šebestián
Lán na místě své manželky Kunhuty. Sedmirád však v roce 1593 odprodal od domu Zachariáši Mlejnkovi (náměstí čp. 82) tři role za 170 zlatých (Niva proti šibenici, Ke Krevlicím,
K Radostínům s ouvary). Tento odprodej však nebyl pojat jako prodej pozemků, ale jako
části domu. Mlejnek totiž zavdal 20 zlatých a do zbývající výše 150 zlatých měl vyplácet sedm zlatých vejrunků za Sedmirádův dům. Takto Sedmirád snížil cenu svého domu
včetně nákladů. Přesto i nadále byly pochybnosti, zda Sedmirád bude schopen vyplácet
ročně zbývající tři zlaté do výše 60 zlatých. Mlejnek jej proto měl „k tomu přidržeti“ nebo
je sám vyplácet a na Sedmirádovi je poté sám vymáhat.
Již roku 1599 zakoupil dům po Janu Sedmirádovi v nižší ceně 130 zlatých Šťastnej.
Ten zavdal šest zlatých rozdělených napůl Vavřinci Vapovi do Knínic a asi vdově Maruši
Sedmirádce, vejrunky zůstaly na třech zlatých. Bylo vyhledáno, že Mlejnek má za role
doplácet ještě 98 zlatých, naproti tomu z domu náleželo sirotkům Severy a Jíry Vapových
20,25 zlatých, sirotkům Jana Vlčka 152 zlatých a sirotkům Jana Sedmiráda 52,75 zlatých.
Šťastnej pak roku 1620 prodal dům za cenu 135 moravských zlatých Janu Janovskému,
přitom byly „připrodány 3 slepice, 1 kohout, roli kterejch sám Šťastnej užíval a na kouscích polovici osetí“. Janovský složil 14 zlatých závdavku na dva termíny a roční splátky
mu zůstaly na třech zlatých. V roce 1633 bylo rekapitulováno, že dle „vyhledání při sirotčích registrách z zámku“ již zemřelý Šťastnej vyplatil z domu sirotkům Jana Sedmiráda
v letech 1611–1619 na 16 zlatých a při zápisu i se závdavkem 26 zlatých, „všeho v sumě
při ní“ 44 zlatých. Naproti tomu při prodeji domu přijal od Janovského 14 zlatých. Zbytek
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POZVÁNKA NA VEŘEJNOU
PREZENTACI S DISKUZÍ
K PROJEKTU „MĚSTSKÝ PARK“
V LOKALITĚ U STADIONU
Vážení spoluobčané,
na webových stránkách města jsme Vás již informovali o záměru výstavby městského
parku ve Velké Bíteši, jako nejvhodnější lokalita byla zvolena severozápadní část
města, kde se nachází sídliště U Stadionu. Dále je zde plánovaná výstavba Domu pro
seniory a DZR Velká Bíteš. Park tak budou moci využívat všechny věkové generace pro
volnočasové aktivity, relaxaci a odpočinek. Městský park se bude nacházet na pozemcích
parc. č. 2293/1, 2293/2, 2293/3 a 4622, které jsou ve vlastnictví města.
V rámci parku je navržena cestní síť, hlavní okruh je navržen z asfaltu, aby umožnil
pohyb dětí na koloběžkách, odrážedlech, kolech a mimo jiné i na kolečkových bruslích.
Kolem cest jsou navrženy lavičky a koše. V parku je navrženo také provozní kontejnerové
zázemí. V parku je navrženo sportovní, polyfunkční a petanquové hřiště, přírodní vodní
biotop, houpačky, ohniště a sáňkovací kopec.
Záměr bychom Vám chtěli představit na veřejném projednání v pondělí 7. března
2022 od 15.30 hodin v kulturním domě na ulici Vlkovská ve Velké Bíteši.
S návrhem Vás seznámí a na dotazy odpoví autor celého projektu autorizovaný architekt
Ing. Zdeněk Sendler 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 U Stadionu čeká, máte tak možnost seznámit se
s projektem a rovněž o něm diskutovat přímo s jeho autory.
Ing. Eva Červinková
referentka Odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš

V současnosti patrový dům čp. 48 spolu s přízemním domem čp. 201 vpravo ve stínu borovic a smrků. | Foto: Jan Zduba

částky 30 zlatých náležel napůl Maruši a Matoušovi, snad vdově a synovi po Janu Sedmirádovi. Téhož roku Matouš prodal držiteli domu Marku Krokočínskému svou pohledávku
15 zlatých za 6 mír ovsa. Marek Krokočínský držel dům nejpozději od roku 1629 a zmíněn
tu byl ještě roku 1650. V roce 1656 byl držitelem domu již Vavřinec Mach.
Nedlouho nato získal dům rovněž bez zápisu Jan Hadraba, který se oženil v roce 1660
s Juditou Sobotkovou. Dle lánského rejstříku z roku 1674 provozoval řemeslo a k domu
náležely dvě měřice rolí. Roku 1699 zdědil dům jeho syn Ondřej Hadraba, roku 1734 podobně a tentokrát se zápisem v gruntovní knize Ondřejův syn Leopold Hadraba. Po něm
koupil dům roku 1743 jeho zeť Josef Kratochvíla, manžel Salomény. Kratochvíla se zavázal vyplatit své švagrové Anně provdané za Filipa Pakostu 23 zlatých po vejruncích
dvou zlatých a tchánovy dlužné daně „kontribuce“. Dvě role (svobodná U Spravedlnosti
pod 3 míry a Na Dlouhejch pod 3,75 míry) byly rozděleny napůl mezi sestry Saloménu
a Annu, další role Dlouhá (pod 2,25 míry) patřila Saloméně, neboť ji měla koupenou
za 16 rýnských zlatých.
Roku 1748 již vdova Kratochvílová prodala dům v ceně 88 moravských zlatých bednáři Dominiku Vodičkovi. Ten zavdal 42 zlatých na dva termíny a vejrunky mu zůstaly
platit po dvou zlatých. V roce 1749 dle tereziánského katastru náležely k domu dvě role
(6,5 měřice v tratích Demáčky a U Berana) a zahrada u domu (6 achtelů). Dominik Vodička se zapsal do bítešské historie v roce 1762 nasazením svého jednačtyřicetiletého života na záchranu zvonů při požáru kostela, za což následujícího roku obdržel od obce roli
o dvou mírách v Loučkách (více J. Kotík ve svých Historkách z roku 1992).
Od Vodičky koupil roku 1793 dům „i se stodolou a zahradou, jakož také rolí ve Žlebě
pod 4 míry vejsevku“ za 430 rýnských zlatých (368 mor. zl. 40 kr.) Jiřík Bečka. Manželé
Vodičkovi si zároveň vymínili „na dvoře světničku až do obouch smrti, kterážto potom
zase k tomuto domu připadnouti má“. Ač Bečka roku 1795 přikoupil roli pod jednu míru
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v trati Na horním konci ke Krevlicím za 110 rýnských zlatých, ještě téhož roku prodal
domek za 100 rýnských zlatých šafářovi v Krevlicích rolníku Pavlu Pospíšilovi. Později
roku 1824 zdědil dům Pavlův syn též rolník Jiří Pospíšil, který jej prodal již roku 1827
za 960 zlatých Josefu Pálenskému. Roku 1873 byl dům v ceně 1420 zlatých připsán Janu
a Kateřině Pálenským.
Roku 1881 koupili dům Antonín a Františka Porupkovi. Ti roku 1888 prodali hlavní
část domu a zbylou část s novým číslem popisným 201 si ponechali. Kupujícími byli František a Marie Kratochvílovi. Ti prodali čp. 48 roku 1898 Janu a Justýně Blahovým.
K postoupení polovin domu pak došlo v letech 1910, 1917 a 1927. Teprve roku 1929 byl
celý dům postoupen stolaři Janu a Emílii Večeřovým.
V roce 1888 vyčleněný domek čp. 201 vlastnili manželé Porupkovi až do roku 1902.
Tehdy jej postoupili svému synovi Josefu Porupkovi, který vzápětí nechal připsat
polovinu své manželce Josefě. Od roku 1912 Josefa Porupková vlastnila domek celý.
Roku 1957 zdědil domek Vladimír Porupka, který jej roku 1959 prodal Antonínu
Konečnému.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 34, 119, 140,
193–194, kn. č. 11788, fol. 313, kn. č. 11789, fol. 124, 249, kn. č. 11794, fol. 25, 39, kn. č. 11893, fol.
132–134. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká
Bíteš Lánice, č. kn. vl. 26, 1085.

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 ZA ULIČKAMI.
Jedenáctá trať předměstí Lánice „Za Uličkami“ byla vymezena ze severní strany cestou
na Vlkov, z jižní strany cestou na Osovou Bítýšku a lánickými zahradami (dnes ulicí Tyršovou), na východní straně dosahovala stodol Za kostelem a na západní straně ji vymezovala cesta spojující zmíněné dvě pojezdné cesty v místech dnešní polní spojnice mezi
Chobůtkami a PBS. Uvnitř tratě se nacházela jedna tzv. docházející cesta („Hollerweeg“)
(1), z jejíž části je nyní ulice vedoucí od SOŠ Jana Tiraye směrem k fotbalovému stadionu.
Trať zahrnovala 77 položek. Bylo to 71 rolí, z nichž jedna byla farní (133x5 sáhů; 1 sáh
= 1,896484 metru) (2) a jiná obecní (130x9 + 150x8 + pastvina 9x9 sáhů) (3). Role byly
osévány jednou za tři roky podobně, jako většina ostatních na místní poměry úrodnějších
rolí. Části pěti rolí byly loukami („Wieswachs“), z nichž jedna se nacházela u stodol, další
za zahradou čp. 44 v Lánicích, zbylé tři u kříže při vlkovské cestě. U tří stodol se nacházela
obecní pastva hus, která navazovala na tutéž větší v trati V městských valích. Asi tamtéž
se mohlo nacházet písečné místo („Sandigten Fleck“). Výše nad již zmíněnou zahradou
u čp. 44 se nacházela jáma na vodu („Wassergruben“) (4), čili tamtéž, kde má nyní vzniknout podobná v uvažovaném městském parku.
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U některých pozemků byly zmíněny
pomístní názvy. „Za uličky“ byl název
roli podle „docházející“ cesty (5). Poblíž
ležela role „Na skalce“ (6). Role s loukou
„U kříže“ (7) se nacházela vedle stejně
malých luk „U suchejch ouvarů“ (8) (ouvar = pozemek s pramenem vody nebo
drobnou vodotečí). „Na dolině“ se nacházely dvě role uprostřed a v západní části
trati (9). Jedna role se nazývala „Na Barvířce“ (10), dle názvu se vztahující nejspíše k dřívějším držitelům domu na náměstí čp. 12 s dlouhodobým provozem
barvířského řemesla. U lánických zahrad
se nacházela role „Na zahradách“ (11)
a sousední role se jmenovala „Zahrada
s Polouděli“ (12). Určujícím byl rovněž
Polní trať Za Uličkami dle josefinského katastru z 18. století.
Do mapy stabilního katastru z roku 1825 zakreslil autor.
dům s větší zahradou čp. 44 v Lánicích
u Horního mlýna, podle kterého byly dvě role nazvány „Za Nedbalovy“ (13) a další přesněji „Polouděli za Nedbalovy“ (14) a „Za Nedbalovy na Chmelínku“ (15), tedy patrně
na bývalé chmelnici. U pěti rolí bylo upřesněno, že se nacházejí „Pod vlkovskou cestou“
(16) a jedna role „U silnice malobytešský“ (17).
V té době bylo zapsáno v pozemkové
knize 18 převodů rolí „Za Uličkama“
(1782–1799), sedm převodů „Za Uličkami“ (1785–1793) a dva převody
„Za Uličky“ (1783, 1786). Ve starší době
se tento název patrně neužíval. Obvyklým
bylo určení rolí „Za Lánicí“ (1587–1662)
nebo „Za Lánicemi“ (1607–1727), kteréžto
názvy ale zahrnovaly širší území směrem
západním (od „nebštychské stezky“) i severním (od „vlkovské stezky“). Lánický
dům čp. 44 byl určující zejména v poslední
čtvrtině 18. století, kdy se role nacházely
„za Nedbalovy“ (1777–1788), případně
„kus roli s ouvarkem za Nedbalovou zahradou Chmelínek“ (1786), či orná zaVymezení částečně zastavěné tratě Za Uličkami s dominantní
hrada u Nedbalové (1787). Výjimečně
čtvrtí U Stadionu na současném satelitním snímku.
Zakreslil autor.
byla takto určena role i dříve, například
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v roce 1717 byla předmětem transakce role „za Lánice nad Roušovy při horní mezi tak, jak
sád ukazuje“. Zmíněná zahrada „chmelínek“ byla patrně pozůstatkem chmelnic „za Lánicí“
či „za Lánicemi“ sousedícími s rolemi (1607–1623). Určení role „pod vlkovskou cestou“
bylo používáno rovněž dříve (1600, 1720, 1725). Již zmíněnou dlouhou obecní roli „za Nedbalovy k vlkovský cestě“ městský úřad prodal při výprodeji obecních pozemků v roce 1790.
Doplnění k předchozímu dílu seriálu: Slovo „babinec“ je v současnosti obvykle vnímáno ve významu shromáždění žen. Je tak možné, že pomístní název „Babinec“ mohl být
odvozen od ženského kláštera. Starobrněnské cisterciačky totiž ve Velké Bíteši vlastnily
nejpozději od 15. století až do roku 1688 poplužní dvůr u Kostelní brány (čp. 117), od roku
1715 ve vlastnictví města. Vlastnický vztah role (před 18. stoletím) a louky (před r. 1624)
„Babinec“ ke klášteru sice není prokázán, ale ani vyloučen. Mírně hanlivý název by snad
mohl odkazovat na dobu náboženské reformace 16. století.
Jan Zduba

NEJVĚTŠÍ ZNÁMÁ EPIDEMIE POSTIHLA
VELKOU BÍTEŠ V ROCE 1742
Dva roky trvání pandemie covidu-19 je natolik dlouhá doba, že její dopady mohou být
na základě vykázaných dat porovnávány. Jednoduchým způsobem, jak zjistit míru nejtvrdšího dopadu současné pandemie, je srovnání počtu úmrtí s počtem narozených v několika
posledních letech. Podle údajů matriky Odboru správního Městského úřadu Velká Bíteš
za posledních jedenáct let, průběžně publikovaných ve Zpravodaji města Velké Bíteše,
je na první pohled znát, že covidové roky 2020 a 2021 přinesly zvýšenou úmrtnost. Zatímco v letech 2011–2019 dosahoval počet úmrtí průměrně 43 za rok (v rozmezí 30–53),
v roce 2020 byl vyšší o 34 (oproti maximu z roku 2017 o 24), v roce 2021 o 26 (oproti maximu z roku 2017 o 16). Počet narozených přitom zůstal v rozmezí dřívějších let (54–75)
s tím, že v covidových letech dosáhl mírně nadprůměrných hodnot; za roky 2011–2019
průměr činil 62 ročně, v letech 2020–2021 dokonce 67. Důsledky pandemie na demografii
tak jsou i bez znalosti příčin jednotlivých úmrtí zřejmé.
Počet obyvatel, počet narozených a počet úmrtí ve Velké Bíteši v letech 2011–2021. Údaje
převzaty ze Zpravodaje příslušných let, potažmo matriky Městského úřadu Velká Bíteš.
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Velká Bíteš zažila ve svých dějinách bezpočet rozmanitých epidemií. Například časté
morové epidemie doprovázely krizové období před třicetiletou válkou v letech 1598–1613
i během ní ve dvacátých, třicátých i čtyřicátých letech 17. století. K fatálním dopadům
epidemií zpravidla výrazně přispívaly neúrodné roky, které vedly k nárůstu cen potravin
a k rozšíření podvýživy. A to obvykle bylo spjaté s nedostatečnou hygienou a potažmo
s nedostatečným poznáním příčin těchto nákaz. Nedostatek potravin způsobovaly rovněž
války, ve kterých obyvatelé podléhající kontribucím přicházeli o zásoby, a v důsledku kterých rostlo daňové zatížení i ceny potravin.
Matriky bítešské farnosti byly v případě úmrtí vedeny od roku 1661, křtů od roku 1629
a sňatků od roku 1631. Vyplývá z nich, že od roku 1661 do poloviny 19. století byla nejvíce
krizová 70. léta 18. století, kdy počet bítešských zemřelých (435 za desetiletí) převýšil
počet narozených (394). Bylo to dáno jak růstem počtu zemřelých (oproti 60. letům o 3%),
tak zejména propadem počtu narozených (o 12%). Tato léta začínala dvěma deštivými
neúrodnými lety a následným hladomorem v celé zemi.
Počet úmrtí vůči počtu křtů v jednotlivých letech dle bítešských matrik, kupříkladu
v období let 1661–1838, ve městě převažoval v 39 letech ze 178. To znamená, že statisticky každý pátý až čtvrtý rok byl v té době demograficky negativní. Nejhůře tento
poměr vycházel pro roky 1742 (236/33 = 7,15 násobek), 1681 (20/4 = 5,00x), 1669
(39/9 = 4,33x), 1772 (74/33 = 2,24x), 1806 (57/30 = 1,90x), 1763 (56/30 = 1,87x),
1663 (35/20 = 1,75x), 1684 (40/23 = 1,74x), 1758 (71/43 = 1,65x), 1723 (32/20 =
1,60x) ad. Jen pro porovnání, v covidovém roce 2020 při nesrovnatelně lepší výživě
a zdravotní péči dosáhl tento poměr 1,2 násobku. Jak je patrné, z předložené desítky
demograficky negativních let výrazně ční rok 1742. Zatímco v pěti předcházejících
letech umíralo ve Velké Bíteši ročně v průměru 29 obyvatel, v roce 1742 tento počet
vyskočil na nejméně 236 úmrtí, čili na více než osminásobek! V následujících pěti letech počet úmrtí přechodně klesl na průměrných „pouhých“ 13 ročně. Co se tehdy před
280 lety za primátora Václava Porupky a radních Ignáce Jana Adriana, Jana Jiříka Alta,
Františka Šmejserle, Jana Fialy, Antonína Vodičky, Josefa Odvářky a Jiříka Kočenta
tak výjimečného stalo?
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Za neblaze významný den bítešských dějin lze označit sobotu 10. února 1742. Tento
den se tu sjednotila nepřátelská pruská, saská a francouzská vojska. Bylo to během
tzv. války o rakouské dědictví (1740–1748), za tzv. první slezské války (1740–1742),
kdy se mladá arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká, vévodkyně lucemburská,
milánská a parmská Marie Terezie Habsburská snažila uhájit svou vládu a monarchii před
rozdrobením.
Jako první při svém tažení na Vídeň dorazil do Velké Bíteše v pátek 9. února třicetiletý
pruský král, braniborský kurfiřt a neuchâtelský kníže Fridrich II. (ano, s přívlastkem Veliký,
který si dopisoval s Voltairem a který o půldruhého roku dříve vydal svůj spis Anti-Machiavell
neboli Vyvrácení Machiavelliho Vladaře) se svým téměř dvacetitisícovým vojskem (12 836 pěších, 6 520 kavaleristů a 100 dělostřelců). Toto pruské vojsko sem vyrazilo 6. února z prostoru
mezi Vyškovem a Prostějovem, 7. února tábořilo v Jedovnici, 8. února v Kuřimi a Veverské
Bítýšce. Pruský král prý z Bíteše psal, jak zmínil Jan Tiray ve svých Dějinách města s ohledem
na nejistý zdroj, že „v jakémsi hnízdě Bíteši trčí a nemůže se svými děly z bláta“. Saské vojsko
pod velením hraběte Rutowského (11 400 pěších, 4 780 jezdců a jeden dělostřelecký prapor)
spolu s francouzským vojskem (2 870 mužů) vyrazilo 5. února z Havlíčkova Brodu a pochodovalo přes Poličku. Ve Velké Bíteši se obě vojska sjednotila v onu sobotu 10. února, čímž dosáhla
počtu údajně 38 506 vojáků, a v neděli 11. února tu měla odpočinkový den. Velká Bíteš se tehdy
zajisté podobala spíše polnímu ležení než městu, když při tehdejších přibližně 160 domech
připadalo na jeden dům 240 vojáků a více než 70 koní.
Této síle tehdy mohla čelit na Moravě pouze dvě uskupení, totiž habsburští vojáci v Brně
a v okolí Jihlavy. Z Bíteše nepřátelské vojsko vyrazilo v pondělí 12. února směrem na Jihlavu. Po prvním dni pruské jednotky dorazily do Třebíče, saské do Budišova. Na Moravě
ovšem Prusové sympatie nezískávali. Rekvírovali totiž značné množství potravin a dobytka, vybírali vysoké kontribuce, též násilně rekrutovali mladé muže do armády (např.
24. února byli požadováni čtyři rekruti z Bíteše). Vzmáhal se odpor obyvatel, kupříkladu
v okolí Velkého Meziříčí sedláci prý 2. března disponovali 10 děly a 2 moždíři, s nimiž
chtěli napadnout Přerov. Poté, co 13. dubna vstoupila habsburská armáda do Brna, nastal
ústup nepřátelského vojska. Ve Velké Bíteši prusko-saské vojsko způsobilo celkově značné
škody, až „málo nám zůstalo na furáži a efektech“. Škody se však prohlubovaly i nadále,
neboť velká síla habsburského vojska opakovaně procházela Bíteší při taženích do Čech
a Slezska a svou spotřebou „vyjídala“ město. K tomu rostly daně do té míry, že si město
přinejmenším v letech 1745–1748 muselo na ně půjčovat.
Vojsko zavleklo do Bíteše nemoci, o kterých ani dnes není známo jistě, které to byly.
Průběh epidemie v roce 1742 byl poměrně rychlý a intenzivní s vysokou úmrtností. Tato
započala až sedm týdnů po zmíněném 10. únoru, neboť v únoru byly ve městě „pouze“ čtyři
úmrtí, v březnu sedm. V dubnu úmrtnost vyskočila na počet 111, pokračovala v květnu při
59 případech a klesala v červnu na 21, v červenci na 11, v srpnu na 8 úmrtí a následně se
držela na obvyklých nízkých číslech. Nejvíce denních úmrtí bylo devět 15. dubna, čili
devět týdnů od onoho 10. února. Nejprve v dubnu umíralo více žen než mužů (63 ku
48), v květnu a červnu měli mírnou převahu již muži (32 ku 27 a 11 ku 10). Za zmíněné
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tři měsíce zemřelo celkem 100 bítešských žen a 91 mužů. Že dříve a více umíraly ženy,
mohlo být způsobeno jak riziky spjatými s mateřstvím, tak možná také tím, že v kvalitě
i množství stravy byli tradičně upřednostňováni muži. Průměrný věk zemřelých byl okolo
28 let, což odpovídá tehdejší obvyklé průměrné délce života, zohledňující vysokou dětskou
úmrtnost. Za uvedené tři měsíce zemřelo ze 185 lidí s uvedeným věkem (dle farářových
údajů) 29 dětí do 1 roku života (16%, pohlaví mužského 17 a ženského 12), 24 nad 1 rok
do 3 let života (13%, muž. 14 a žen. 10), 24 nad 3 roky do 15 let života (13%, muž. 12
a žen. 12), 20 nad 15 let do 30 let života (11%, muž. 8 a žen. 12), 24 nad 30 let do 40 let
života (13%, muž. 10 a žen. 14), 33 nad 40 let do 50 let života (18%, muž. 16 a žen. 17),
17 nad 50 let do 60 let života (9%, muž. 8 a žen. 9), 10 nad 60 let do 70 let života (5%, muž.
3 a žen. 7), 4 nad 70 let života (2%, pouze ženy). Tyto údaje nevybočují z tehdejšího obvyklého věkového i genderového rozvrstvení zemřelých. V týchž třech měsících se úmrtí
dotýkala všech částí Velké Bíteše, z těch prokázaných ke konkrétním domům zdaleka nejvíce Lánic (49) a s odstupem na druhém místě náměstí (15). Je možné, že k vyšší úmrtnosti
mohla přispět ztráta zásob z vlastního zemědělského hospodaření.
Jako příklad rodinných tragédií lze uvést rodinu Leopolda Hadraby v Lánicích čp. 48.
Zde v krátkém sledu zemřelo šest členů rodiny. Nejprve 4. dubna 1742 zemřela Leopoldova manželka Alžběta (38 let) a dvě dcery Marina (2 roky) a Rozina (5 let), 15. dubna
následoval hospodář Leopold (41 let), 18. dubna svobodní Leopoldovi sourozenci Zuzana
(33 let) a Josef (42 let). V jiném případě rovněž v Lánicích v čp. 41 v usedlosti Františka
Kosa patrně žil v podružství jeho mladší bratr Vít Kos rovněž s rodinou, epidemie si tu
vyžádala sedm obětí. Nejprve 7. a 8. dubna zemřely dvě děti Víta Kosa Tobiáš (15 let)
a Marina (9 let), 18. dubna je následoval sám Vít Kos (41 let). Mezitím 14. dubna zemřel
hospodář František Kos (asi 45 let), vzápětí 15. dubna jeho manželka Magdalena (asi 55
let) a dcera Marina (14 let), 21. dubna další dcera Cecílie (8 let).
V důsledku této epidemie došlo ve Velké Bíteši přechodně k vyššímu počtu majetkových
převodů a také k vyšší sňatečnosti. V případě majetkoprávních převodů domů rostl jejich
počet z 8 (1741) přes 14 (1742) na 28 (1743), aby poté klesal na 11 (1744) a 3 (1745).
V roce 1742 se prvních sedm měsíců zřejmě v důsledku válečných operací neuskutečnil
žádný převod, až v srpnu jich proběhlo osm. Následně vynikl leden 1743 se šesti převody
a září téhož roku se stejným počtem převodů. Z hlediska sňatečnosti vynikl listopad roku
1742, kdy došlo k 16 sňatkům. V roce 1742 se událo celkem 29 sňatků, v roce 1743 pak 19
sňatků, zatímco dříve v roce 1741 to bylo 10 a později v roce 1744 jen 5. Tato vyšší sňatečnost se následně projevila ve vyšším počtu narozených (zejména od února 1743), kdy
v roce 1743 bylo pokřtěno 60 dětí, zatímco v předcházejících pěti letech se rodilo ročně
mezi 33 a 40 dětmi a v pětiletí po roce 1743 byl počet více rozkolísaný ve výši mezi 27
a 59 dětmi. Zmíněná přechodně vyšší sňatečnost byla zřejmě důsledkem potřeby hospodářského zajištění domácností.
Epidemie měla dopad rovněž na zdejšího lékaře, tehdy zvaného lazebník nebo chirurg,
Ferdinanda Trense. Byl synem bítešského lékaře Melichara Trense, působícího tu nejpozději od roku 1686 přinejmenším do roku 1718. Zdejší rodák Ferdinand Trens se stal bíteš-
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ským lékařem po předčasné smrti předchůdce Františka Kunce. Také po něm v listopadu
1738 ve svých 52 letech zakoupil dům v Kostelní ulici čp. 75. Během epidemie 18. května
1742 zemřela Ferdinandova manželka Alžběta ve svých údajně 45 letech. Nejspíše proto
v září 1743 Trens prodal dům novému bítešskému lékaři Janu Litomyskému, jehož předchozí působiště bylo v Ivančicích.
Rok 1742 tak zůstal zapsán v bítešské historii neblaze. Neděle 11. února, kdy město
bylo sídlem pruského krále s téměř 40 000 vojáky, předznamenávala řadu strádání a tragédií. Naštěstí tato okupace trvala poměrně krátce, přibližně „jen“ dva měsíce. S pokračující
válečnou zátěží, tentokrát již ve frontovém zázemí, Bítešským nezbývalo, než se s ní vyrovnávat. Přitom jim do budoucna zůstávala naděje, přes výkyvy nadále vedoucí v následujících desetiletích k pozvolnému demografickému i hospodářskému rozvoji města.

Přehled měsíčních počtů úmrtí, křtů a sňatků ve Velké Bíteši v letech 1741–1743.

Přehled denní úmrtnosti Bítešských v dubnu až červnu 1742.

Zdroje: MZA Brno, matriky farnosti Velká Bíteš. Jan ZDUBA, Majetkové a sociální poměry obyvatel vrchnostenského města v 17. a 18. století (na příkladu majetkové držby ve Velké Bíteši), magisterská diplomová práce, Historický ústav FF MU, Brno 2020. Petr VESELÝ, Obléhání Brna prusko-saským vojskem roku 1742, magisterská diplomová práce, Historický ústav FF MU, Brno 2017,
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s. 24–26. Ludmila FIALOVÁ, Století demografické statistiky, in: Dějiny obyvatelstva českých zemí,
Praha 1998, s. 133–192. Eduard MAUR, Obyvatelstvo českých zemí v raném novověku: Třicetiletá
válka, in: Tamtéž, s. 75–132. Jan TIRAY, Dějiny města Velké Byteše, 2. díl, reprint Velká Bíteš 2007
(orig. Velké Meziříčí 1888), s. 175 (pozn. č. 18).

Jan Zduba

SPORT
KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE
VE STOLNÍM TENISE – TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
V sobotu 8. 1. 2022 se konal krajský bodovací
turnaj mladšího a staršího žactva ve stolním tenise ve sportovní hale. V kategorii staršího žactva
neměl TJ Spartak V. Bíteš zastoupení a ovládli ho
hráči z Ostrova nad Oslavou a Kamenice u Jihlavy. V kategorii mladších žáků nás reprezentovali 3 hráči a 1 hráčka.. Turnaje se zúčastnilo 37
dětí z klubů Bochovice, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Hráči z Velké Bíteše. | Foto: Archiv TJ Spartak
Kamenice, Rudíkov, Škrdlovice a Želetava. Turnaj proběhl s dodržováním stávajících epidemiologických opatření.
Chceme poděkovat kavárně JANA za vynikající zákusky, které kavárna věnovala našim
hráčům.
Lucie Zezulová

TURNAJ VE VOLEJBALU
V sobotu 29. ledna 2022 odehrály kadetky v domácím prostředí 5. kolo krajského přeboru ve volejbalu.
Turnaj se konal opravdu v komorním prostředí, jak z pohledu hráček, tak i organizátorů,
tedy nás, a návštěvníků.
Již před samotným turnajem se situace komplikovala ze dne na den. Holky nevěděly,
jestli budou hrát, testování ve školách je posílalo do karantén, některé měly obavy z nákazy. Den před turnajem se odhlásilo družstvo Újezdu pro nedostatek hráček. Přesto po dohodě s vedením soutěže jsme se rozhodli turnaj uspořádat, i když nás bylo málo.
Málo bylo všech, i zbývající 2 družstva z Letovic a Hustopečí přijela jen s 6 hráčkami,
žádná lambáda.
Naše holky začaly turnaj jako první s Letovicemi a zcela hladce je porazily v poměru 2:0
(25:15, 25:15). Až na malé zakolísání v začátku druhého setu bylo utkání plně v jejich režii.
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Zápas Letovice vs. Hustopeče vyhrály kadetky z Letovic. Ve třetím
utkání jsme Hustopeče hladce porazili také 2:0 (25:17, 25:12). Holky
vše vyhrály a postupují do vyšší
skupiny. Výhra byla vcelku očekávaná, protože naše kadetky do této
poslední skupiny rozhodně nepatří.
Spadly do ní jen díky Corona, předchozí 2 turnaje jsme museli kvůli
Z turnaje. | Foto: Archiv TJ Spartak
nedostatku hráček skrečovat. Tím
pádem kadetky vše kontumačně prohrály a vedení soutěže nás poslalo úplně dolů.
Zřejmě poslední turnaj nás čeká 19. 2. v Křenovicích. Díky propadu v počtu bodů za poslední skupinu se již nestihneme probojovat mezi prvních 8 týmů v tabulce a tím i hrát
finále soutěže, ale s tím už nic neuděláme. Myslím si, že naše kadetky mohly dosáhnout
na velmi hezké celkové umístění a zahrát si s předními kluby v celé ČR, mezi které rozhodně KP Brno patří. Bohužel aktuální situace to neumožnila.
Přeji holkám hodně zdraví a úspěchů ve sportu a ve škole a doufám, že poslední zápasy
dáme s jistotou vítězů.
Chtěl bych ještě poděkovat divákům – rodičům a rodinným příslušníkům, kteří se na turnaj přišli podívat, a všem, kteří mi pomohli s organizací a zajištěním turnaje.
Náš dík patří samozřejmě sponzorům oddílu a TJ Spartak, mezi které patří Město Velká
Bíteš, Kraji Vysočina, První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., LABARA CABLES s.r.o.
a spousta dalších.
Petr Světlík za TJ Spartak

OSTATNÍ
POLEMIKA K AKTUÁLNÍMU TÉMATU
Vážení čtenáři Zpravodaje Města Velké Bíteše,
v prosinci loňského roku zaslali zastupitelé města, pánové Mgr. Aleš Koubek a Ing. Tomáš
Kučera redakci text článku s požadavkem zveřejnění v lednovém čísle Zpravodaje. Příspěvek byl jeho autory zaslán v den uzávěrky vydání čísla leden/únor. Redakce v návaznosti
na obsah článku považovala za důležité, aby se k němu vyjádřil současný starosta města
Ing. Milan Vlček. Otištění článku autorů i článku starosty města, týkající se tématu přípravy záměru výstavby domova důchodců ve Velké Bíteši, je proto uskutečněno v souladu
s pravidly vydávání Zpravodaje, v tomto čísle březen/duben.
Josef Jelínek, ředitel ICKK
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DOMOV PRO SENIORY OPĚT NESCHVÁLEN
Po téměř jednom roce byl na zastupitelstvu města opět projednáván prodej pozemku p.č.
4625 o rozloze 5 363m2, určeného na výstavbu „domova pro seniory“.
Město chce prodat pozemek v lokalitě pod kotelnou sídliště U Stadionu soukromému investorovi, který by se zavázal k vybudování a provozování domova seniorů. Bohužel i tentokrát způsob, jakým záměr probíhal, byl podle nás velmi netransparentní. Připomeneme
jen, že při 1. vyhlášení záměru prodeje (cca 12/2020) vedení města tento záměr zveřejnilo
jen na úřední desce po dobu pouze cca tří týdnů, což vzhledem k tomu, že se hledá investor,
který musí investovat cca 200mil. Kč, je naprosto nereálný termín. A není to ani rozumné
– rozumné by bylo maximálně to zveřejnit, rozeslat potenciálním investorům. Není divu,
že se nakonec přihlásil jen jeden zájemce DS Kamenice (za cenu 1 680 Kč/m2), se kterým
„shodou okolností“ jednal pan starosta (dle dostupných informací snad i bez přítomnosti
dalších zastupitelů). Tento způsob prodeje ostře napadla opozice, takže k prodeji nedošlo,
a na návrh KDU-ČSL bylo zastupitelstvem města rozhodnuto o novém vyhlášení záměru,
kdy bude osloveno minimálně 5 subjektů provozujících tento typ zařízení, aby podali nabídku. Do druhého kola se přihlásil jen jeden zájemce, který nakonec nabídku nepodal.
Jak se ukázalo, bylo sice osloveno 11 zájemců, ale mezi nimi 9 městských či krajských
příspěvkových organizací, od kterých se nedalo očekávat, že by tuto investici mohly realizovat – mají za úkol pouze provoz konkrétních zařízení, nikoli podnikání. Následně byl
záměr vyhlášen potřetí.
A opět za nestandardních podmínek. Oslovení a příjem nabídek totiž prováděla advokátní
kancelář, se kterou město a pan starosta úzce spolupracuje (nejde tedy o „nezávislou autoritu“). V případě prodeje pozemků byl tento postup použit poprvé, protože v minulosti
i při prodeji desítek pozemků na Babinci veškeré prodeje administrovaly pouze zaměstnanci
města bez prostředníka. Zásadní netransparentnost při tomto, již 3. záměru, spatřují opoziční zastupitelé v tom, že k otevření nabídek došlo bez přítomnosti zástupců společností,
které nabídky podaly, a to přestože spol. SeneCura Holding (dále jen „SeneCura“) o účast při
otevírání nabídek žádala. Stín pochybností také vrhá to, že vítěznou nabídku podala spol. Domovy seniorů Benevita (dále jen „Benevita“), která je personálně propojena se zmiňovanou
společností DS Kamenice. To, že zastupitelé nedostali protokol o otevírání nabídek (v průběhu jednání se ukázalo, že vedení města zastupitelům nepředložilo i další materiál z jednání
na Kraji Vysočina), bylo ve světle ostatního “jen drobným nedopatřením“.
Spol. SeneCura na jednání zastupitelstva svoji nabídku ještě vylepšila na 3 200 Kč/m2
(Benevita nabídla 2 800 Kč/m2) a avizovala, že je ochotna garantovat i lepší podmínky
stran zajištění poskytování služeb domova pro obyvatel města, než požadovalo město – to
vše vyplynulo z jednání, které s tuto stranou absolvovali opoziční zastupitelé a které zorganizovali zástupci KDU-ČSL, neboť od vedení města žádné informace nedostali, přesto
že se o záležitost se zajímali.
Zastupitelstvo následně rozhodlo o zrušení záměru. Bohužel už nepřijalo náš návrh
na ustanovení komise, která by jednala o podmínkách prodeje pozemku a provozování
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domova s uchazeči a ve které by byli zástupci všech stran, zastoupených v zastupitelstvu.
Také byl odmítnut návrh, aby se zastupitelé jeli podívat do zařízení provozovaných zájemci, aby mohla být posouzena kvalita poskytovaných služeb a prostředí, což je též velmi
důležité.
Více se můžete dozvědět i na našem webu www.velkabites.kdu.cz nebo našem facebooku.
Tomáš Kučera a Aleš Koubek, zastupitelé za KDU-ČSL

ZPRÁVA OBYVATELŮM MĚSTA O DOMOVĚ DŮCHODCŮ
VE VELKÉ BÍTEŠI
Téma místního domova důchodců, úvahy o jeho rozšíření či jeho vybudování v nové
podobě, rozsah a kvalita poskytovaných služeb ve stávajících prostorách přízemí městské
polikliniky, bylo stejně, jako téma výstavby místního supermarketu, více jak desítky let
předmětem debat mezi obyvateli města i místními komunálními politiky. Teprve současné
vedení města bylo vstřícné a nápomocné při zúročení mých dlouhodobých snah o výstavbu
nového domova důchodců ve Velké Bíteši. Prvním krokem pro úspěšné zvládnutí celého
záměru byla koupě pozemků v lokalitě U Stadionu městem v minulém volebním období
a následné zpracování projektové dokumentace záměru domova pro seniory a domova se
zvláštním režimem o celkovém počtu 96 míst pro jeho klienty. Ve fázi projektování byl
následně při opakovaných diskuzích s projektantem nad rozpracovaným projektem hledán
vždy co nejlepší výsledek celého konceptu budoucího sociálního objektu ve městě.
Vzorem pro naše snažení byl obdobný sociální objekt v Pacově. Jeho financování bylo
v té době pro město Pacov reálné, a to díky dotaci státu ve výši cca 85 mil. Kč, mimořádnému příspěvku Kraje Vysočina ve výši cca 20 mil. Kč a úhradě zbývajících nákladů
ve výši cca 25 mil. Kč městem Pacov. Během období projektové přípravy našeho domova
důchodců se však podmínky pro podporu výstavby sociálních objektů výrazně změnily.
Jednak byl zmenšen rozsah státní finanční podpory pro obdobné stavby a rovněž byla zúžena podpora jen na kategorii nových sociálních objektů s nízkou kapacitou klientů, které
ten náš bítešský několikanásobně převyšoval.
Po zpřesnění rozsahu budoucí stavby v projektové dokumentaci byly celkové náklady
na výstavbu odhadnuty na 120 mil. Kč, přičemž projekt umožňuje rozdělení výstavby objektu na 2 samostatné etapy (1 etapa provozní a lůžková část s nákladem cca 80 mil. Kč
a 2. etapa samostatné křídlo lůžkové části s nákladem cca 40 mil. Kč).
Za této situace současné vedení města hledalo způsoby, jak dosáhnout reálnou realizaci domova v co nejkratší době. Rozhodlo se pro prodej několika částí zakoupených
pozemků (dnes po přeparcelování dotčeného území se jedná již o jeden scelený pozemek
p.č. 4625 k.ú. Velká Bíteš), soukromému subjektu, který bude schopen objekt postavit
a následně ho i dalších 25 let provozovat. K tomuto kroku jsme se odhodlali díky tomu,
že informace o přípravě domova seniorů ve Velké Bíteši byla již veřejnou informací
a město postupně oslovili 3 zájemci o případnou koupi uvedených, zástupci dvou z nich
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se navíc byli představit na jednání rady města. V případě jednoho zájemce byla dokonce
městem přijata nabídka na prohlídku jeho stávajícího sociálního objektu. Pracovní skupina ve složení zástupců města JUDr. Aleny Malé, p. Aloise Špačka, zástupců stávajícího domova důchodců Bc. Petry Svobody a Ing. Evy Linhartové a společnosti TSVB
Ing. Pavla Gaizury uvedený objekt navštívila, s výsledkem konstatování poměrně slušné
úrovně poskytovaných služeb.
Po pečlivé a detailní přípravě záměru, jenž obsahoval tvrdé podmínky města pro vybudování a následné provozování zamýšleného domova důchodců, byl záměr prodeje
dne 25. 11. 2020 zveřejněn na úřední desce MÚ po dobu 20 dní (dle zákona minimálně
15 dní). Minimální nabídková částka byla stanovena radou města na 1573,- Kč/m2, přičemž cena dle znaleckého posudku činila 1360,- Kč/m2. Výše minimální ceny byla stanovena vzhledem k podmínkám městem vyhlašovaného záměru a snaze vedení města
dosáhnout v co nejkratší době již zmiňovaného zahájení výstavby domova pro seniory.
Toto bylo ve výzvě stanoveno nejpozději do 30. 8. 2022. To vše v souladu s platným
právním řádem České republiky.
Nabídku na koupi pozemku podal pouze 1 uchazeč. Po otevření obálky s nabídkou komisí ve složení Ing. Milan Vlček, Ing. Eva Linhartová, Bc. Petra Svoboda, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Markéta Burešová, Ing. Pavel Bednář, Mgr. Jana Pelánová bylo konstatováno, že nabídku, při splnění všech podmínek vyhlášeného záměru, podala společnost DS
Kamenice s.r.o., a to s nabídkovou cenou 1.600,- Kč/m2. Tento uchazeč nebyl ani jedním
ze tří subjektů, kteří o záměr projevili zájem před vyhlášením záměru.
Nabídka byla radou města doporučena zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení
na jeho zasedání dne 14. 12. 2020.
To, že se dle mého názoru tato standardní záležitost prodeje městského pozemku posune v rámci osmihodinového jednání zastupitelstva díky argumentaci opozičních zastupitelů do úrovně zpochybňování vhodnosti a správnosti postupu města při celém procesu
přípravy prodeje uvedeného pozemku, mimo jiné pak opakováním argumentace o trestně
právní odpovědnosti jednotlivých zastupitelů v tomto procesu, vedlo k dnes již známému
zrušení záměru.
V opakovaném záměru, který byl na základě předchozího usnesení rady města vyhlášen
na úřední desce MÚ dne 28. 6. 2021 po dobu 65 dnů, byla partnerem a administrátorem
celého záměru nezávislá advokátní kancelář Mgr. Filipa Ledera. Tato kancelář dlouhodobě
spolupracuje s městem Velká Bíteš a úspěšně město zastupuje zejména při složitějších
právních kauzách. V rámci administrace advokátní kancelář oslovila v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č.16/14/20/ZM (Zastupitelstvo města Velká Bíteš přijímá usnesení, že záměr se odkládá a ukládá radě města, aby dopřipravila materiály, zejména aby
oslovila nejméně 5 zájemců, které provozují tento typ služeb a požádala je o zaslání nabídky) 11 konkrétních provozovatelů obdobných sociálních služeb. Minimální nabídková
částka byla stanovena radou města na 1.658,- Kč/m2, přičemž cena dle znaleckého posudku
činila 1.370,- Kč/m2. Nabídku na koupi pozemku v rámci tohoto vyhlášení záměru nepodal
žádný uchazeč.
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Radou města bylo následně rozhodnuto o 3. zveřejnění záměru na prodej uvedeného
pozemku, rovněž za organizace advokátní kanceláře Mgr. Ledera. V tomto záměru, který
byl vyhlášen dne 3. 9. 2021, bylo kromě zveřejnění záměru na úřední desce v délce 62 dní
ještě osloveno 7 konkrétních provozovatelů obdobných sociálních služeb (dle usnesení
ZM RM měla povinnost oslovit minimálně 5 provozovatelů …). Aby nedošlo k případným pochybnostem o vhodnosti oslovených subjektů, ani v jednom případě se nejednalo
o subjekty zřizované městem či krajem. Minimální nabídková částka byla stanovena radou
města na 1.658,- Kč/m2, přičemž cena dle znaleckého posudku činila 1.370,- Kč/m2.
K otevření obálek nebyli zváni případní uchazeči, neboť jejich identifikace na podané
nabídce nebyla městem požadována. Taková praxe byla při prodejích městských pozemků
během uplynulých let totiž standardní záležitostí. V případě vyhlášené soutěže nikdo
o účast na komisi nežádal.
Nabídku na koupi pozemku podali 2 uchazeči. Jedna z nich byla navíc překvapivě písemně označená jako nabídka společnosti SeneCura Holding s.r.o., druhá byla bez identifikace. Za této situace nebylo možno řešit případné přizvání uchazečů k jednání komise pro
otevírání soutěžních obálek.
Po otevření obálky s nabídkou komisí ve složení Ing. Milan Vlček, MUDr. Svatopluk
Horek, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Pavel Bednář, Mgr. Jana Pelánová bylo konstatováno,
že vítěznou nabídku, při splnění všech podmínek vyhlášeného záměru, podala společnost
Domovy seniorů BeneVitea s.r.o., a to s nabídkovou cenou 2800,- Kč/m2. Druhý uchazeč společnost SeneCura Holding s.r.o. nabídla částku 2500,- Kč/m2 Informace o otevření
nabídek komisí a vítězná nabídka byla radou města zaslána v podkladových materiálech
zastupitelům dne 15. 11. 2021 k projednání a odsouhlasení na zasedání zastupitelstva dne
22. 11. 2021. Na tomto zasedání byl zastupitelům navíc doložen záznam z jednání na krajském úřadě Kraje Vysočina ze dne 15. 11. 2021, který zcela jasně doplnil zaslané materiály
o průběh jednání s vedoucí sociálního odboru, týkající se názoru města a kraje na záměr
prodeje pozemku a vybudování domova pro seniory ve Velké Bíteši.
Situace, která nastala při hodinovém projednávání bodu zasedání, týkajícího se prodeje
uvedeného pozemku, se vymyká všem pro mě do té doby známým postupům při prodeji pozemku městem. Opětovné zpochybňování průběhu prodeje pozemku a následná
snaha o předložení dodatečné nabídky společnosti SeneCura Holding s.r.o. prostřednictvím Mgr. Koubka z řady opozičních zastupitelů KDU-ČSL přímo na zasedání vyústilo
za vzniklé vypjaté situace ke zrušení celého záměru.
Z celé situace jsem nabyl dojmu, že snahou opozice bylo pouze opětovné zastavení
záměru prodeje, který však v celém svém rozsahu proběhl řádně a transparentně, v souladu s právním řádem. Všechny předchozí kroky města při přípravě záměru prodeje pozemku totiž byly opozicí rovněž výrazně zpochybňovány a kritizovány. Je s podivem, že
tolik opozicí kritizovaný prodej pozemku pro domov seniorů cizímu subjektu v roce 2020
a 2021 vyústil během loňského roku v listopadu 2022 v separátní vyjednávání stejné opozice se subjektem, který v řádné soutěži nabídnul sám ze své vůle částku, která znamenala
fakticky jeho prohru v této soutěži. Navíc vyjednávala za situace, kdy všichni zastupitelé
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bez rozdílu měli dostupné informace o výsledcích nabídkových cen obou uchazečů po otevírání nabídek. Je na zvážení, z jakého důvodu byla společnost SeneCura Holding s.r.o.
vrácena zpět do hry a komu je tato situace přínosem. Nepravdivé argumenty a komentáře
zastupitelů z řad opozice k soutěži, zamlžující odpověď na tuto otázku, jsou jen dokladem
o způsobu jejich přemýšlení a jednání. To je nutné mít na zřeteli zejména do budoucna.
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti rada města dne 31. 1. 2022 rozhodla o uskutečnění 4. zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 4625, a to prostřednictvím elektronické aukce. Odmítla tímto další snahy opozice o pouhé rozmělnění a oddálení přípravy
tohoto dlouhodobě očekávaného sociálního objektu ve městě. Pouhé debatování o záměru
bez konkrétně zpracovaných alternativních návrhů řešení, kterých jsme se za uplynulé dva
roky od opozice nedočkali, je toho totiž jasným dokladem.
Milan Vlček, starosta města

TŘI KRÁLOVÉ VYKOLEDOVALI POTŘEBNÝM
ČTYŘI MILIONY
Tříkrálová sbírka roku 2022 opět překvapila. Součet všech
534 kasiček, které s třemi králi putovaly v prvních dvou
týdnech po celém okrese Žďár nad Sázavou, činí pro letošní rok 4 189 233 Kč. To je
o 407 122 Kč více než v roce 2020, kdy se Tříkrálová sbírka uskutečnila ještě v tradiční
formě bez nastavených hygienických opatření.
Obavy, že epidemie Covid-19 poníží výtěžek ve svém výsledku, se nepotvrdily. Naopak.
Solidarita veřejnosti těm, kteří potřebují pomoci, je stále aktuální.
„Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. Moje velké díky patří koledníčkům, kteří vyšli do terénu,
i všem dárcům, kteří i přes celkově nedobrou ekonomickou situaci podpořili potřebné štědrými dary. Děkuji také všem pomocníkům v organizování sbírky, tříkrálovým asistentům,
naší hlavní koordinátorce a pracovnici propagace, která průběžně zveřejňovala tříkrálové
dění v terénu i vývoj Tříkrálové sbírky. Děkuji též všem spolupracujícím subjektům, těm,
kteří nám umožnili umístění statických pokladniček, základním uměleckým školám, které
se účastnily tříkrálové benefice, velké poděkování patří Horácké muzice a jejím hostům
za skvělý hudební zážitek při Tříkrálovém koncertu. Děkuji vám všem a věřím, že nám zachováte svou přízeň i nadále,“ vzkázala veřejnosti Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní
charity Žďár nad Sázavou.
Nejen tři králové přispěli ke zdárnému výsledku letošní sbírky. Napomohly tomu i statické kasičky, které byly umístěné na různých místech ve větších městech okresu. Současně
je i nadále k dispozici online kasička na www.zdar.charita.cz, kam mohou dárci přispívat
až do 30. dubna včetně darů zaslaných přímo na účet. Její výsledek je možné sledovat
na www.trikralovasbirka.cz K dnešnímu dni tyto dary činí nádherných 146 782 Kč.
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A jak letošní výtěžek pomůže?
„V letošním roce podpoříme především svozy našich uživatelů do denních stacionářů
Rosa a Nesa, kde se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem financí na jejich zajištění. Každodenní svozy do stacionářů jsou finančně nákladné a nelze jejich provoz hradit pouze
z příspěvků našich klientů. Ti by bez této finanční podpory nemohli zařízení pravidelně
navštěvovat. Dále pak plánujeme rozšíření našich terénních služeb, které jsou v současné
době velmi žádané. A v neposlední řadě pak sbírka pomůže i těm, kteří žijí v tíživé finanční
a hmotné nouzi a jejichž počet v poslední době rovněž stále roste,“ vysvětlila Ing. Jana
Zelená. K dalším plánovaným záměrům pak patří příspěvek uživatelům s duševním onemocněním na rekondiční pobytovou akci, rozvoj dobrovolnického centra Kambala, které
zapojuje dobrovolníky tam, kde jejich činnost pomůže k efektivnějšímu poskytování služeb a kde využijí svůj volný čas. Tříkrálová sbírka plní i funkci podpůrnou. Oblastní charita její výtěžek využije v zařízeních, které v letošním roce nebudou mít dostatek financí
pro svůj provoz.
Žďárská Charita se pro letošní rok rozhodla veškeré doprovodné aktivity přemístit
do online prostoru. „Velmi úspěšný byl děkovný Tříkrálový koncert s Horáckou muzikou, který je stále ke zhlédnutí na www.zdar.charita.cz nebo youtubové stránce Oblastní
charity Žďár nad Sázavou. Po roční pauze se otevřela i Benefice pro Tříkrálovou sbírku,
a to ve spolupráci s místními základními uměleckými školami,“ uvedla Veronika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové sbírky. Na facebookové stránce benefice je možné
zhlédnout příspěvky žáků ze Žďáru nad Sázavou, Velkého Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem. Aktivně se zapojil i Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského z Bystřice nad
Pernštejnem, který je dlouholetým podporovatelem Tříkrálové sbírky.
V tříkrálovém terénu bylo zapojeno přes 2 100 dobrovolníků, kteří navštívili nesčetné
množství domácností. Jako každým rokem, tak i letos pomohli studenti Biskupského
gymnázia ve Žďáře nad Sázavou a Střední odborné školy v Novém Městě na Moravě.
Ti oslovovali v den svátku Tří králů veřejnost na náměstích obou měst.
„Do této dobročinné akce se moc ráda zapojuji. Proto jsme se společně se spolužačkami z Biskupského gymnázia vydaly v královských oblecích a korunách do žďárských ulic
koledovat. Ve třech skupinách jsme procházely městem, oslovovaly kolemjdoucí a zpívaly
jim známou tříkrálovou píseň. Lidé byli velmi štědří. Kromě toho, že jsme měly možnost
pomoci potřebným, jsme si užily spoustu legrace a přispěly k udržování tradic. Moc děkujeme všem dárcům a organizátorům za možnost být součástí této krásné akce,“ nadšeně
sdělila Barbora Hrnčířová, jedna ze studentek Biskupského gymnázia ve Žďáře nad
Sázavou.
Velkým přáním žďárské Charity pro následující roky je vytvořit síť kolednických skupinek i pro větší města. V posledních letech bylo možné tři krále potkat pouze v některých částech měst. „Stále máme velké množství ohlasů z mnoha domácností, že nedošlo
k tříkrálovým návštěvám a majitelé domů by za ni byli moc rádi. Naše dobrovolnické
centrum Kambala se proto pokusí oslovovat nejen mladé lidi v průběhu celého roku, aby-
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VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022 BÍTEŠSKO
Bezděkov
5 750,00 Kč
Jindřichov
9 700,00 Kč
Košíkov
14 730,00 Kč
Nové Sady
22 550,00 Kč
Přibyslavice
21 174,00 Kč
Velká Bíteš
172 921,00 Kč
chom naši početnou tříkrálovou základnu ještě rozšířili. V letošním roce jsem ještě více
než v předchozích letech pociťovala v některých domácnostech obrovskou vděčnost z naší
královské návštěvy. Návštěvy byly nabité silnými emocemi, které mě hnaly opět kupředu
a utvrzovaly, že má cenu si vzít korunu a věnovat tradici třeba jeden sobotní den,“ doplnila
závěrem Veronika Dobrovolná.
Lenka Šustrová, Oblastní charita Žďár nad Sázavou

UKLIĎME VELKOU BÍTEŠ
Všechny, kterým není lhostejné okolí naší krásné Velké Bíteše, tímto opět zvu na akci
Ukliďme Velkou Bíteš, která se bude konat dne 2. dubna 2022 pod záštitou akce Ukliďme
Česko. Místo a čas bude upřesněno na plakátech, popřípadě na webových stránkách
Ukliďme Velkou Bíteš 2022.
V případě zájmu a z důvodů zajištění dostatečného občerstvení, množství pytlů na úklid
a ostatního, mne prosím zavolejte nebo napište na tel. č. 731 927 882.
Těším se vás.
Magda Holíková a spol.

ROK 2021 V SENIORKLUBU
Počátek roku byl poznamenán epidemiologickou situací. Museli jsme činnost klubu
omezit. V dubnu jsme začali s výlety na kolech. Tyto výlety mají dlouholetou tradici. Jezdíme každou poslední sobotu v měsíci – od dubna do října. Bylo o nich psáno v minulých
Zpravodajích. V květnu jsme začali s vycházkami, chodíme každé úterý. V roce 2021 jsme
si vyšli 29 x a nachodili 220 km. Někdy jedeme autobusem do zajímavé lokality v okolí.
Pěkné vycházky jsou kolem Tasova, Budišova anebo Náměšť nad Oslavou – údolím
Oslavy do Tasova, Velkého Meziříčí anebo ke Skřipinskému mlýnu. Také např. z Ludvíkova do Krokočína, kde jsme šli kolem čtyř rybníků. Na břehu jednoho je farma, kde se
pasou ovce a prasátka. Z Krokočína jsme šli do Košíkova kolem dalších rybníků, kde
jsou labutě a kačeny. Kolem našeho města je spousta pěkných vycházek, třeba k mlýnům,
na Letnou nebo kolem rybníků. Máme jich v okolí několik a každá roční doba poskytne jiný
krásný pohled. Můžeme doporučit spoustu tras, zmíním jednu, která nás mile překvapila.
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Vycházka do Křižínkova a Pánova. | Foto: Archiv Seniorklubu

Okruh Křižínkov – Pánov – Křižínkov, průvodce nám dělal Zdenek Baláš, rodák z Křižínkova. Většina nás šla tudy poprvé. Byli jsme překvapeni přírodou a malebností Pánova,
kde je pár domů a stálých obyvatel. Čekalo nás zde překvapení. Zdenek domluvil setkání
s bývalým prezidentem Agrární komory a senátorem, rodákem Pánova Janem Velebou.
Pěkně jsme si povídali o historii Pánova, politice a také o jeho předkovi Vilému Velebovi,
který byl advokátem ve Znojmě, kde podporoval české školství a v roce 1905 byl zvolen
poslancem. Vraceli jsme se kolem smírčího kamene a bývalé trampské osady do Křižínkova. Poseděli u Balášů v hospůdce a vrátili se autobusem do Velké Bíteše.
Také jsme byli na několika zájezdech. První byl v červnu. Původně jsme chtěli vystoupat
v Brně na rozhlednu Holedná. Kvůli dešti jsme byli nuceni změnit program, navštívili jsme
Technické muzeum, odpoledne jsme si prohlédli Jarošův mlýn, kulturní památku, muzeum
mlynářského řemesla ve Veverské Bítýšce. Další zájezd byl do Pernštejna, kde jsme navštívili nově otevřené hradní zahrady. Pokračovali jsme do Boskovic na zámek, a kdo měl
chuť a sílu, vystoupal na zříceninu hradu nad městem.
V srpnu jsme navštívili s průvodcem klášter v Želivu, byl založen v roce 1139. Po požárech několikrát obnoven, nejvýznamněji v roce 1713–1720 J. B. Santinim. Je na co se
dívat, za prohlídku stojí také kostel Narození Panny Marie. Pak následovala exkurze v pivovaru. Po obědě v klášterní restauraci jsme pokračovali do Tasic, kde je sklářská Huť
Jakub, národní kulturní památka - skansen. Kdysi se zde natáčel televizní seriál Synové
a dcery Jakuba Skláře.
V září jsme navštívili Prahu a Národní muzeum a v odpoledních hodinách jsme se prošli
v Průhonickém parku. Poslední zájezd byl v říjnu do Moravského Krumlova (Muchova
epopej) a navštívili jsme zámek v Bohuticích. Je tam vystavena křížová cesta, soubor
54 soch v životní velikosti. Schůzky seniorů jsme zahájili až v červenci. První setkání
bylo s myslivci na jejich chatě. Povídali jsme, opékali špekáčky. Tato každoroční setkání
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jsou hodně oblíbená. Velice si vážíme času, který nám myslivci věnují. V srpnu jsme se
sešli se starostou města Ing. Milanem Vlčkem a místostarostkou JUDr. Alenou Malou.
I tyto schůzky s představiteli města se těší velké oblibě. V říjnu bylo kvizové odpoledne
s Ing. Karlem Smolíkem. V listopadu jsme museli schůzky opět zastavit.
V letošním roce se sejdeme poprvé v březnu na setkání se starostou města, pokračují
vycházky a v dubnu kola.
Jana Požárová za Seniorklub

VÝLETY NA KOLE
Přátelé cykloturistiky, zdravím vás u nového ročníku našich výletů.
Připomenutí organizace
• bezpečnost především, každý odpovídá sám za sebe, je dobré mít výrazné oblečení, aby
nás bylo dobře vidět.
• jezdíme pospolu a přesto každý jak je mu milé
• od dubna do září každou poslední sobotu v měsíci
• startujeme od fotbalového stadionu
29. 4. – start ve 13.00 hodin od fotbalového stadionu – Velká Bíteš – Bělizna – Jedov –
– Náměšť nad Oslavou – Otradice – Velká Bíteš
27. 5. – start v 9.00 hodin od stadionu – Velká Bíteš – Javůrek – Pohádka máje – studánky
H a R – Hvozdec – Veverská Bítýška – Hálův mlýn – Velká Bíteš
29. 6. – start v 9.00 hodin – Velká Bíteš – Vlkov – vlakem Žďár – Pilská nádrž – Velké
Dářko – Žďár
29. 7. – start v 9.00 hodin – Velká Bíteš – Domašov – Chroustovské údolí – Rosice – Zastávka – Velká Bíteš
26. 8. – start v 9.00 hodin – Velká Bíteš – Ondrůšky – Bojanov – Horní Libochová – Kundratice – Křižanov – Ruda – Velká Bíteš
30. 9. – start v 9.00 hodin – Velká Bíteš – Vratislávka – Strážek – Mitrov – Tren. Rokle –
– Žďárec, Borovník – Velká Bíteš
28. 9. – start ve 13.00 hodin – tradičně na Svatou Horu za naší patronkou – Velká Bíteš –
– Skřinářov – Rohy – Svatá Hora – Rohy – Ondrušky – Velká Bíteš
Tak si pokud možno užijme pěkných cest, nových zážitků a setkání s přáteli.
Za organizátory Vás zdraví
Marie Kalinová

2
Přátelé, číslovka ani číslo dva se ničím moc zajímavým skutečně nevyznačují. Snad
jenom starý dobrý vtip říká, že když jsou dva, jeden už musí být vedoucí. Přesto si dovolím
něco vážnějšího na téma dva napsat a zamyslím se nad několika dvojkami. Zpravodaj má
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v těchto stále ještě neklidných dobách periodu vydávání jednou za dva měsíce, a když jsem
se skoro po dvou letech počítání a odhadování covidu rozhodl vás se všemi svými odhady
seznámit, sám jsem netušil, jak hektická doba nás čeká. Poslední uzávěrka byla v polovině
prosince, a to o tzv. variantě omikron ještě skoro nikdo popravdě ani netušil. Dva týdny
nato jsem odhadl, že omikron přijde skutečně i k nám, odhadl jsem maximum šíření na začátek druhého kalendářního měsíce, což se skutečně stalo - a spletl jsem se o dva dny.
Před další nejbližší uzávěrkou Zpravodaje už po dvou měsících omikron skoro nikoho
nezajímá a pomalu se z něj stala jeho druhá varianta bez větší pozornosti veřejnosti. Tady
vidíte, co všechno se s covidem za dva měsíce může stát, když mezi dvěma čísly Zpravodaje proběhne největší vlna za dva roky, a už to je všechno zase jinak.
Jak lze vidět z odhadů, křivku “mám” stále pod kontrolou, resp. covid poslouchá moje
teorie. Během měsíce by tak už počet nakažených měl klesat stejně rychle, jak v lednu
rostl, no a potom 1. března “oslavíme” celé dva roky s covidem. Takže nakonec vidíte,
že s covidem má dvojka hodně společného. Co bude dál, to se ukáže koncem druhého
měsíce v roce, tedy února. Zatím se dá odhadovat, že bude nějaký čas docela klid, a snad
už mi trochu věříte, že bych to odhadl hodně přesně, a hlavně rychle, třeba i za dva dny.
Další dva roky s covidem už, doufejme, nenastanou.
Toto je druhý a poslední článek o covidu do Zpravodaje, víc vás trápit nebudu, protože
nakonec všeho moc škodí. A když vydělíte dvojkou jedničku, dostanete polovinu. A ne
nadarmo se říká, že chytří lidé věří jenom polovině toho, co slyší. Ti hodně chytří potom
vědí, která polovina to je. Takže závěr dnešního příspěvku je skrytý v tom, že ať si myslíte,
co chcete, a věříte, čemu chcete, jste vlastně docela chytří, protože je to právě ta vaše polo-
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vina. A jestli přesto někdo tápe, které polovině informací má věřit, tak ať mi napíše, já mu
určitě poradím, mám jenom jednu polovinu názoru… samozřejmě tu správnou.
Buďte zdrávi!!
P. S.: Existuje také dvojková soustava a ta v podstatě říká, že jste covid buď měli, nebo ne.
Libor Kotačka

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 104/2021 KONANÉ DNE 15. PROSINCE 2021
2/104/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 103/2021 ze dne 29. 11. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 15. 12. 2021
3/104/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče EUROVIA CS, a.s., U Michelského
lesa 1581/2, 1400 Praha 4, IČ: 45274924 na realizaci stavby „Velká Bíteš – novostavba 14 BD,
ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova“ za cenu 20.203.086,34 Kč bez DPH (nabídková cena
za stavbu města činí 8.834.807,45 Kč bez DPH a za stavbu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
11.368.278,89 Kč bez DPH) a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 1. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 105/2021 KONANÉ DNE 20. PROSINCE 2021
2/105/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 104/2021 ze dne 15. 12. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 20. 12. 2021
3/105/21/RM – bere na vědomí ukončení hospodářské činnosti v účetnictví města k 31. 12. 2021.
4/105/21/RM – schvaluje rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2023 a 2024
všech příspěvkových organizací zřízených městem v předloženém znění.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací termín: 19. 1. 2022
5/105/21/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určených finančních darů Základní školou
a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/7955/21 a č. j.
MÚVB/8395/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
6/105/21/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 Pojistné smlouvy č. 2734324539 se společností
UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2021
7/105/21/RM – rozhoduje zrušit usnesení č. 31/103/21/RM ze dne 29. 11. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
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8/105/21/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 277, Velká Bíteš
na dobu neurčitou od 1. 1. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
9/105/21/RM – a) schvaluje převod z Rezervního fondu z ostatních titulů – účelové dary do Investičního fondu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace ve výši 25.000,- Kč.
b) rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou U Stadionu 538, příspěvkovou
organizací dle žádosti č. j. MÚVB/8246/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
10/105/21/RM – rozhoduje přijmout finanční dary na pořízení dopravního automobilu pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš Mercedes-Benz Sprinter 4x4 dle předložených
darovacích smluv.
odpovědnost: starosta termín: 31. 12. 2021
11/105/21/RM – rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkové organizaci střední část Masarykova náměstí za účelem pořádání Bítešských farmářských trhů jedenkrát měsíčně od února do prosince roku 2022.
odpovědnost: starosta termín: 1. 2. 2022
12/105/21/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem JANSPORT
PROJKET, s.r.o., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO: 406027504 na prodloužení termínu dokončení
projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu zázemí fotbalového stadionu ve Velké Bíteši“
do 30. 4. 2022.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 8. 1. 2022
13/105/21/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem
nájemcem na pronájem 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: 15. 1. 2022
14/105/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 75852837 na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova“ za cenu
30.000,- Kč a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 1. 2022
15/105/21/RM – rozhoduje:
a) přijmout cenovou nabídku, IČ: 620 820 86 na výkon technického dozoru stavebníka na stavbách
města Velká Bíteš dle veřejné zakázky „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul.
Tyršova „ za cenu 242.000,- Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu,
b) přijmout cenovou nabídku, IČ:15261182 na výkon autorského dozoru dešťové kanalizace
na stavbě města dle veřejné zakázky „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul.
Tyršova“ za cenu 38.720,- Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu,
c) přijmout cenovou nabídku, IČ: 60705981 na výkon autorského dozoru hrubých terénních úprav,
rekonstrukce části ulice Tyršova na stavbách města dle veřejné zakázky „Velká Bíteš – novostavba
14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova“ za cenu 29.040,- Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 1. 2022
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16/105/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti ARCHAIA Brno z.ú.,
Bezručova 78/15, 602 00 Brno, IČ: 26268469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Velká
Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu – Dešťová kanalizace“ za cenu maximálně 22.869,- Kč
včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 1. 2022
17/105/21/RM – bere na vědomí informaci odboru investic a rozvoje MÚ Velká Bíteš o prodloužení
termínu odevzdání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Městský park U Stadionu“ od IČ: 12189391.
18/105/21/RM – bere na vědomí žádost společnosti PeHo Stav, s.r.o., Návrší 268, 595 01 Velká
Bíteš, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 064 23 264 o vyjádření k situačnímu plánu, týkající se výstavby na pozemcích p.č. 1328/7, 1327/2 v k.ú. Velká Bíteš a pověřuje odbor investic a rozvoje svoláním jednání
s vlastníky nezastavěných pozemků v ulici Krátká ve Velké Bíteši za účelem dořešení budoucí zástavby v této oblasti.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 28. 2. 2022
19/105/21/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 433 83 513, a udělit tak souhlas s umístěním a provedením
stavby „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Chobůtky“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 1. 2022
20/105/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče EUROVIA CS, a.s., U Michelského
lesa č.p. 1581, 140 00 Praha, IČ: 45274924 a uzavřít s ním předloženou smlouvu o díla na stavbu
„Obratiště autobusů v místní části Jestřabí“ za cenu 2.134.215,93 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 1. 2022
21/105/21/RM – bere na vědomí zápis z jednání o přípravě nové lokality 5x RD Návrší ve Velké
Bíteši.
22/105/21/RM – rozhoduje povolit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkové organizaci provedení technického zhodnocení majetku města – výměnu oken v ubytovacích prostorách v č. p. 67 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
23/105/21/RM – rozhoduje souhlasit s edičním plánem vydávání Zpravodaje Města Velké Bíteše v roce
2022, předloženým Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 1. 1. 2022
24/105/21/RM – rozhoduje uzavřít s IČO: 60572426 dohodu o ukončení platnosti nájemní smlouvy,
jejímž předmětem je nebytový prostor číslo 105 o výměře 212,08 m2 v budově č.p.623, která je součástí pozemku p.č. 2993 v obci a k.ú. Velká Bíteš, a to k 31. 12. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
25/105/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 5432 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za nájemné ve výši
20,- Kč/m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2022
26/105/21/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 15/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 1. 2022
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27/105/21/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2021 ředitelce Mateřské školy
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
28/105/21/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2021 ředitelce Mateřské školy
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
29/105/21/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2021 ředitelce Základní školy
a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
30/105/21/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2021 ředitelce Základní školy
Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
31/105/21/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2021 řediteli Základní umělecké
školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
32/105/21/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2021 řediteli Střední odborné školy
Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
33/105/21/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2021 řediteli Informačního centra
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
34/105/21/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2021 jednateli společnosti.
odpovědnost: jednatel TS termín: 31. 12. 2021
35/105/21/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2021 řediteli Polikliniky Velká
Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
36/105/21/RM – schvaluje s účinností od 1. 1. 2022 platový výměr ředitele Informačního centra
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 1. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 106/2022 KONANÉ DNE 3. LEDNA 2022
2/106/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 105/2021 ze dne 20. 12. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 3. 1. 2022
3/106/22/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o uzavření provozu školní družiny ve dnech 23. 12. 2021 až 31. 12. 2021.
4/106/22/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 531/2021 Sb. s účinností od 1. 1. 2022
platový výměr:
• ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace
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• ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace
• ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace
• ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
• ředitelky Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
• ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 3. 1. 2022
5/106/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem
a nájemcem na pronájem 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 výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 107/2022 KONANÉ DNE 17. LEDNA 2022
2/107/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 106/2021 ze dne 3. 1. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 17. 1. 2022
3/107/22/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelového peněžitého daru Základní školou Velká
Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/78/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 1. 2022
4/107/22/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou a Praktickou školou
Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/77/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 1. 2022
5/107/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu „Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Kraje Vysočina“ s Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 1. 2022
6/107/22/RM – 1. schvaluje předložené podklady příkazníka Technické služby Velká Bíteš spol.
s r.o. pro vyúčtování služby PRO SENIOR za rok 2021.
2. rozhoduje o uzavření příkazní smlouvy na dobu určitou do 31. 01. 2023 s tím, že stanovuje
na dané období měsíční fakturaci služby ve výši Kč 5.000,- (cena bez DPH) a termín provedení závěrečného vyúčtování na základě podkladů předložených příkazníkem Radě města do 15. 01. 2023.
odpovědnost: místostarostka termín: 31. 1. 2022
7/107/22/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/221/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 1. 2022
8/107/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2022
9/107/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem
Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 předloženou Smlouvu o společném postupu při zajištění přípravy
a realizace akce „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 2. 2022
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10/107/22/RM – rozhoduje uzavřít předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávkách a odběrech
tepla z BPS z 28. 11. 2014 mezi společností B-BIO, s.r.o., IČ: 29278741, se sídlem Tišnovská 366,
595 01 Velká Bíteš jako dodavatelem, IČ: 13666444 jako odběratelem a městem Velká Bíteš jako
vedlejším účastníkem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2022
11/107/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina, IČ: Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 jako budoucím povinným
z věcného břemene k části pozemku p.č. 3016 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z důvodu přípravy
rekonstrukce veřejného osvětlení a pokládky metropolitní sítě na ul. Karlov ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
12/107/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem
a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 25594940, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01 jako vypůjčitelem pozemku p.č. 2729/7, jehož součástí je budova č.p. 307, v k.ú. Velká Bíteš, část obce Janovice, obec Velká Bíteš na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
13/107/22/RM – rozhoduje uzavřít bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi městem Velká Bíteš jako povinným ze služebnosti a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko,
IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou jako oprávněným ze služebnosti
k části pozemku p.č. 226/1 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z důvodu uložení vodovodního potrubí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
14/107/22/RM – ukládá odboru investic a rozvoje předložit Radě města Velká Bíteš věcný, časový
a finanční rozbor rozsahu úprav prostranství u kostela v místní části Košíkov.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 28. 2. 2022
15/107/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 03.05.1993 týkající
se pronájmu části pozemku p.č. 104/2 louka o výměře 0,1854 ha v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
16/107/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 5278 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 370 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 2. 2022
17/107/22/RM – rozhoduje pokácet 2 ks třešní na pozemku parc. č. 857/1 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú.
Velká Bíteš, 3 ks javorů na pozemku parc. č. 768/1 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Velká Bíteš,1 ks lípy
srdčité na pozemku parc. č. 1499/1 (ostatní plocha, neplodná půda) v k.ú. Velká Bíteš, 1 ks jasanu ztepilého na pozemku parc. č. 2114 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Velká Bíteš, 1 ks túje na pozemku parc. č.
913 (ostatní plocha, pohřebiště) v k.ú. Velká Bíteš, 40 m2 smrkového porostu na pozemcích parc. č. 720,
2294/44, 727/6 (ostatní plocha, zeleň), 724/1 a 2294/45 (zahrada) v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 3. 2022
18/107/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 1064/18 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 2. 2022
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19/107/22/RM – schvaluje předložená Pravidla města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od 18. 1. 2022.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 18. 1. 2022
20/107/22/RM – rozhoduje poskytnout Územní organizaci Svazu diabetiků ČR, p.s. Velká Bíteš dar
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti zapsané pod č.j. MÚVB/222/22
ve výši 20.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2022
21/107/22/RM – rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí finančního příspěvku zapsané pod č.j.
MÚVB/7630/21 ve výši 16.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2022
22/107/22/RM – rozhoduje neposkytnout Centru pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s.
dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané
pod č.j. MÚVB/7924/21.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2022
23/107/22/RM – rozhoduje neposkytnout spolku Vrátka, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/7634/21.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2022
24/107/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku IČ: 62082086 na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě města Velká Bíteš dle veřejné zakázky: „Obratiště autobusů v místní části
Jestřabí“ za cenu 108.900 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 17. 3. 2022
25/107/22/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku organizace Mateřské školy
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle žádosti č. j. MÚVB/408/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 1. 2022
26/107/22/RM – schvaluje program Tradičních bítešských hodů 2022 předložený ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 7. 9. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 108/2022 KONANÉ DNE 24. LEDNA 2022
2/108/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 107/2022 ze dne 17. 1. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 24. 1. 2022
3/108/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2022
4/108/22/RM – rozhoduje naložit s předměty nalezenými na území města Velké Bíteše v roce 2018
dle návrhu odboru správního takto: movité věci předat k likvidaci na sběrný dvůr, finanční hotovost
vložit na pokladnu města.
odpovědnost: odbor správní termín: 28. 2. 2022
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5/108/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu
města na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/383/22
ve výši 1.000.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce a při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít
Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 7. 2. 2022
6/108/22/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš z.s. dar z rozpočtu města
Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/531/22 ve výši 17.000 Kč
a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2022
7/108/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.
j. MÚVB/629/22 ve výši 1.000.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem
Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce a při konání akcí příjemcem
dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 7. 2. 2022
8/108/22/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření
města č. 1/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 7. 2. 2022
10/108/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 Pojistné smlouvy č. 2734324539 se společností
UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 2. 2022
11/108/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2022
12/108/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem k bytu, Holubí Zhoř 38,
Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 2. 2022 do 30. 4. 2022 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2022
13/108/22/RM – rozhoduje souhlasit s poskytnutím příspěvku na svoz kontejnerů s textilem ve prospěch společnosti DIMATEX CS, spol. s r.o. ve výši 6.600 Kč na rok 2022 a rozhoduje uzavřít na tuto
částku darovací smlouvu.
odpovědnost: odbor správní termín: 28. 2. 2022
14/108/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 2347/1 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 2. 2022
15/108/22/RM – rozhoduje
a)	změnit s účinností od 1. 3. 2022 usnesení Rady města Velká Bíteš č. 15/107/18/RM ze dne
14. 5. 2018 tak, že se v první větě vypouští byt č. 6,
b)	uzavřít nájemní smlouvu s První brněnskou strojírnou, a. s., Vlkovská 279, Velká Bíteš,
IČO: 00176109 k bytu č. 6, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 3. 2022
do 28. 2. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc,
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c)	udělit souhlas První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s., Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš,
IČ: 00176109 k podnájmu bytu č. 6, nacházející se v domě na adrese Masarykovo náměstí 84,
Velká Bíteš. Souhlas se uděluje po dobu trvání nájmu, a to do 28. 2. 2023.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2022
16/108/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě č. 03/21/SPF/101 s SVK Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 na vrácení části finančního příspěvku ve výši 296.649 Kč
na akci „Košíkov – novostavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“ městu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 2. 2022
17/108/22/RM – rozhoduje poskytnout dřevo místní části Holubí Zhoř na výstavbu krovu garáže
v množství 3,8 m³, místní části Jáchymov na posezení v množství 2 m³ a místní části Bezděkov
na krov střechy sociálního zařízení KD v množství 3,7 m³.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 21. 8. 2022
18/108/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 226/1 o výměře
211 m2 a část pozemku p.č. 231/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Košíkov, obec
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví AG FOODS Group a.s., IČ: 056 51 531, se
sídlem Škrobárenská 506/2, Trnitá, 617 00 Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
927,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 2. 2022
19/108/22/RM – rozhoduje uzavřít se Státním zemědělským intervenčním fondem Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na dotační projekt „Schodiště u MŠ U Stadionu,
Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 2. 2022
20/108/22/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 24/17/21/ZM a nahradit ho usnesením:
ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2263/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 347 m2
a části pozemku p.č. 2265/2 orná půda o výměře 350 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s nabytím částí pozemků uhradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 2. 2022
21/108/22/RM – bere na vědomí výsledek šetření stížnosti na Střední odbornou školu Jana Tiraye
Velká Bíteš, příspěvková organizace zaslaný Českou školní inspekcí pod č. j. MÚVB/638/22.

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 109/2022 KONANÉ DNE 31. LEDNA 2022
2/109/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 108/2022 ze dne 24. 1. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 31. 1. 2022
3/109/22/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš
za rok 2022 s auditorem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem InForm Audit s.r.o.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 1. 2022
4/109/22/RM – bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové
organizace o vyřazení majetku z evidence č.j. MÚVB/751/22.
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5/109/22/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o přijetí Dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci
výzvy č. 30-21-011 ze dne 10. 8. 2021.
6/109/22/RM – rozhoduje souhlasit s omezením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 86, příspěvkové organizace ve dnech 14.-18.02.202 dle návrhu ředitelky č.j. MÚVB/799/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 14. 2. 2022
7/109/22/RM – rozhoduje vypovědět Smlouvu č. 2622 o poskytování daňového poradenství se
společností AUDIT – DANĚ, spol. s r.o., DIČ: CZ64510727, se sídlem Vídeňská 89, 639 00 Brno,
uzavřenou dne 22. 9. 2016 a uzavřít Příkazní smlouvu č. 1/2022 se společností Slabá & Partner,
daňové poradenství spol. s r.o., IČO: 07767510, se sídlem Brno-sever, Slavíčkova 827/1a v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2022

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím obrazy malířů: Zezula, Emler, Jambor, Lacina, Heřman, Hegr, Matal, Hanych,
Bukáček, Lukášek, Panuška, Bubeníček, Kaván, Honsa, Fiala, Cína-Jelínek, Němec,
Odvárka a dalších. Tel. č.: 776 393 000.
Objednáváme 20týd. kuřice, začínají nést tel. č. 737 477 773 nebo www.novotny-hrbov.unas.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se ve čtvrtek 23. prosince 2021 zúčastnili posledního rozloučení s paní Věrou Plechatou na její poslední cestě.
Rodina Plechatá

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 květen/červen 2022: 16. dubna 2022 do 12.00 hodin.

Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PRVNÍ OBČÁNEK VELKÉ BÍTEŠE
Prvním občánkem Velké Bíteše narozeným v letošním roce se stala Lilien Ema Musilová, která se narodila v pondělí 3. ledna 2022 v nemocnici Milosrdných
bratří v Brně ve 12.11 hodin s váhou 4 130 g a mírou
52 cm. Termín porodu byl již 28. prosince 2021, ale malé
se u mámy tak líbilo, že si rozmyslela, že má ještě čas.
Šťastnými rodiči se stali Renata a Jaroslav Musilovi.
Doma se na malou Lilien Emu také těšili sourozenci,
tři bratři Dominik, Michal a Tadeáš. O sestřičku pečují
a chrání ji s velkou láskou, jsou to pyšní bráchové.

Lilien Ema s rodiči. | Foto: Rodinný archiv

V pondělí 31. ledna ve 2.15 hodin také porodila v nemocnici
v Ivančicích naše kolegyně Lenka Plechatá z Informačního centra.
Maruška se narodila s váhou 3 670 g a 50 cm. Na malou Marušku
doma čekal tatínek Pavel, bratr Patrik a sestřička Klárka.
Rodičům obou narozených dětí gratulujeme a dětem přejeme
šťastnou cestu životem v milující rodině.
Marie Plechatá.
Foto: Rodinný archiv

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
Dne 11. února oslavil své 80. narozeniny
pan Jiří HOLÁNEK
z Velké Bíteše
Dne 24. února oslavila své 90. narozeniny
paní Jiřina PAVLÍKOVÁ
z Velké Bíteše
Dne 27. února oslavil své 90. narozeniny
pan Josef LOUKOTA
z Velké Bíteše
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V měsíci březnu 2022 se dožívá 90 let paní Anna Valešová.
Do dalších let jí hodně zdraví, radosti, síly a optimismu
přeje celá rodina.

Členky Sboru pro občanské záležitosti blahopřejí všem jubilantům,
děkují jim za jejich celoživotní práci pro rodinu a pro společnost
a přejí jim ještě mnohá šťastná léta prožitá mezi svými blízkými.

VZPOMÍNÁME
Dne 10. února 2022 to bylo pět let, co nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička paní Jiřina Cendelínová, a dne 28. května 2022 uplyne 32 roků
od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Tomáše Cendelína z Jáchymova.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpoměňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
Těžké bylo pro nás rozloučení s tím, koho jsme milovali,
nebylo mu dopřáno s námi žít, nebylo léku, který by ho mohl vyléčit.
Dne 2. března 2022 uplynou dva roky plné bolesti a smutku,
kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Antonín Božek z Velké Bíteše.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka,
syn Antonín a dcery Dana a Kateřina s rodinami.
Odešli jste, jak si to osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváte dál.
21. března to bude 25 let, co nás navždy opustil náš tatínek a dědeček pan Jaroslav Dvořáček
a 31. ledna to bylo 18 let, co nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička paní Marie
Dvořáčková, oba z Velké Bíteše.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Vlasta, synové Jaroslav a Milan s rodinami
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ODDĚLENÍ
Poliklinika
Tyršova ulice:
Praktičtí lékaři:

Dětští lékaři:

LÉKAŘ
MUDr. Svatopluk Horek
tel.:
566 503 675,
602 729 142
MUDr. Oldřich Holotík
tel.:
566 503 672

ORDINAČNÍ HODINY
Po, Út, Čt, Pá: 7.00 – 12.00
St:
12.30 – 18.00
(po 17.00 hodine akutní případy a na objednání)
Po, St, Čt, Pá: 6.30 – 12.00
Út:
12.00 – 18.00

MUDr. Eva Dřínková
Masarykovo náměstí 6
tel.:
727 912 628
MUDr. Jana Ráboňová
tel.:
566 503 666,
605 341 734

Po, Út, Čt, Pá: 7.00 – 10.00 (pro akutní)
10.00 – 12.00 (pro objednané)
St:
13.00 – 18.00
Po:
7.00 – 12.00
13.00 – 16.00 (0 –2 roky, prevent. prohlídky)
Út:
7.00 – 12.00
St:
7.00 – 13.00
9.00 – 11.00 (prevent. prohlídky)
11.00 – 13.00 (0 –2 roky)
Čt:
7.00 – 11.00 (nemocní)
11.00 – 12.00 (pouze pro objednané)
Pá:
7.00 – 12.00
Po:
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00 (Osová Bítýška)
Čt:
7.30 – 13.30 (Osová Bítýška)
Út:
7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
St:
7.30 – 14.00
Pá:
7.30 – 13.30
Út, St, Pá:		 Velká Bíteš
Po:
15.00 – 17.30
St:
10.00 – 13.30
Po:
9.00 – 12.30

MUDr. Marie Petrášová
tel.:
Velká Bíteš
566 503 667
tel.:
Osová Bítýška
566 536 738
Mob.: 724 219 565
ORL:

MUDr. Iva Floriánová
tel.:
566 503 670
Kožní:
MUDr. Vlasta Procházková
tel.:
566 503 670
MUDr. Štefan Dubáň
tel.:
566 503 670
Ortopedie:
MUDr. Pavel Janík
tel.:
566 503 673,
objednávání každé út
od 9.00 do 12.00 hodin
tel.:
605 165 185
Interní + DIA ambulance: MUDr. Jindřiška Tichánková
tel.:
566 503 670
MUDr. Jaroslav Štefek
Neurologie
Hrnčířská ulice 128
- privátní
Velká Bíteš
ambulance:
Privátní
gynekologie:
Fyzioterapie:
RTG:
Revmatologie:
Alergologie
a klinická imunologie:

Čt:
Po:
Čt:

9.00 – 12.30
9.00 – 15.00
9.00 – 14.00
14.00 – 15.00 (děti od 1 roku věku)
15.00 – 15.45 (UZ kyčlí)

Út:
8.00 – 14.00
Pá:
8.00 – 13.00
Út:
13.00 – 19.00
Čt:
7.00 – 13.00
Možnost objednání EEG a EMG vyšetření
na tel. čísle 566 531 212, 603 574 046
Po:
7.30 – 17.00
MUDr. Věra Sládková
Út:
7.30 – 14.00
Gynekologické vyšetření lépe
St:
7.30 – 14.00
na objednání
7.30 – 15.00
tel.:
566 533 091, 778 444 389 Čt:
Po, Čt:
7.00 – 17.00
Alžběta Salavová
Út, St, Pá: 7.00 – 15.00
tel.:
566 503 668
739 968 839
Po:
8.00 – 16.45 (12.00 – 12.30 oběd)
Martina Hadrabová Dis.
MUDr. Iva Žáková
Út, St, Čt: 8.00 – 13.45
tel.: 566 503 682
Pá:
7.30 – 12.45
MUDr. Amadea Holotíková
Po:
7.30 – 13.00
tel.:
605 854 154
MUDr. Zuzana Šabacká
Čt:
8.00 – 16.30
tel.:
774 789 817
Lichá středa: 8.00 – 16.00
Sudý pátek:
8.00 – 14.30
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Zubní lékaři:

MUDr. Vladimíra Jelínková
tel.: 566 533 092
MUDr. Marwan Zreika
Tyršova 221
tel.: 566 533 129
MUDr. Jitka Řezáčová
tel.: 607 785 326

Oční ambulance:

Oční optik:

Oční optika Swagg:
Logopedie:
Chirurgie:
Psychiatrie:

MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo náměstí 8
tel.: 566 531 645,
603 166 167
Ortoflex s.r.o.
MUDr. Inessa Dospíšilová
Fixní a snímací rovnátka
pro děti a dospělé
MUDr. Petr Strnad
tel.: 777 503 661
Otto Němec
Hrnčířská ulice 127
Velká Bíteš
tel.: 566 531 566
Kostelní 72
Velká Bíteš
tel.: 703 333 096
Mgr. Michala Schmeidlerová
tel.: 778 008 297
MUDr. Jaromír Šilhavý
tel.: 566 503 671, 603 792 52
MUDr. Jitka Dočekalová
tel.: 775 270 219

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
tel.:
566 531 011
Všeobecná zdravotní pojišťovna
tel.:
952 235 769
Biochemická laboratoř
tel.:
566 503 665
Lékárna U TŘÍ SLOUPŮ
Masarykovo náměstí 6
tel.:
566 531 416, 731 654 928
Lékárna AURA
Tyršova 603
tel.:
566 531 707, 603 867 019
Poliklinika Velká Bíteš – ústředna
Rychlá zdravotní služba
Domácí ošetřovatelská péče, Mgr. Renata Němcová
Tyršova 223
Kancelář Domova důchodců a Pečovatelské služby
Bc. Petra Veselá, Eva Dosadilová, Dis.
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Po:
7.30 – 12.00
Út:
7.30 – 12.00
St:
12.00 – 17.00
Čt, Pá:
7.30 – 12.30
Po:
7.30 – 12.00
13.00 – 17.00
Út:
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
St:
7.30 – 12.00
Čt:
7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Pá:
7.30 – 12.00
Po:
7.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Út:
7.00 – 12.00
St:
7.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Čt:
7.00 – 12.00
Pá:
7.00 – 12.00
Ordinační doba
Po – Pá:
8.00 – 16.00
Provozní doba
Po – Pá:
7.30 – 16.30
Ordinační doba Čt:
8.00 – 16.30
Provozní doba Čt:
7.30 – 17.00
Masarykovo náměstí 8
tel.: 566 531 645
Po:
11.00 – 12.45
13.15 – 19.00
8.30 – 12.45
13.15 – 16.30
St:
8.00 – 12.00
12.30 – 16.00
Čt:
8.00 – 12.00
12.30 – 16.00
Po – Pá:
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Po – Čt:
Út:
Čt:
Út:
Pá:
Po:
Čt:
St:
Pá:
Út:

lichý týden
sudý týden

10.00 – 16.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
7.00 – 14.00
7.00 – 12.00
8.00 – 14.00
7.30 – 14.00

12.30 – 17.00
12.30 – 16.00

(Náměšť nad Oslavou)

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 11.00

13.00 – 17.00
12.00 – 16.00

Po, St:
7.15 – 15.00
Út, Čt, Pá:
7.15 – 14.00
Odběry krve denně 7.15 – 9.00
Po – Pá:
7.30 – 17.00
So:
8.00 – 10.30
Po – Čt:
Pá:

7.30 – 17.00
7.30 – 13.00

tel.: 566 503 661, 566 532 411
tel.: 155, 112
tel.: 602 490 207
7.00 – 14.30
tel.: 566 532 413, 566 532 908, 723 784 579

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

Komerční sdělení / Inzerce

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nové Město na Moravě – nemocnice
dospělí – pracovní dny
15.00 – 20.00 hodin
– víkendy a svátky
9.00 – 20.00 hodin
děti
– pracovní dny
15.00 – 7.00 hodin
– víkendy a svátky 8.00 – 20.00 hodin
Třebíč – nemocnice
dospělí – pracovní dny
– víkendy a svátky
děti
– pracovní dny
– víkendy a svátky
Jihlava - nemocnice
dospělí – pracovní dny
– víkendy a svátky
děti
– pracovní dny
– víkendy a svátky
			

17.00 – 20.00 hodin
9.00 – 20.00 hodin
17.00 – 20.00 hodin
8.00 – 20.00 hodin
17.00 – 20.00 hodin
9.00 – 20.00 hodin
17.00 – 20.00 hodin
8.00 – 20.00 hodin
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tel. č.: 566 801 850
tel. č.: 566 801 365
tel. č.: 566 801 670
tel. č.: 566 809 341
tel. č.: 566 809 462

tel. č.: 567 157 376
tel. č.: 567 157 816
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