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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
od mého příspěvku do minulého dvojčísla Zpravodaje 
jsme ve městě stihli absolvovat dvě zasedání zastupi-
telstva města. První z nich se uskutečnilo 21. února 
a bylo opakováním zasedání, původně svolaného na  
7. 2. 2022. O tom, že se zasedání v původním termínu 
neuskutečnilo, protože v úvodu nebyl schválen potřeb-
nými 11 hlasy jeho program, jsem vás již informoval. 
Jednání zastupitelstva v pondělí 21. února trvalo nece-
lou hodinu a čtvrt. Poměrně svižně byly v jeho průběhu 
projednány všechny body programu, které se zejména 
týkaly finančních i majetkoprávních témat, včetně do-
tací na provoz sportovních klubů ve městě – HC Spar-
tak Velká Bíteš a FC PBS Velká Bíteš. Za zmínku rov-
něž stojí odsouhlasení smlouvy o společném postupu města Velká Bíteš a Kraje Vysočina při 
zajištění přípravy a realizace dalšího plánovaného jihovýchodního úseku silničního obchvatu 
města. Druhé zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 11. dubna. Úvod patřil projednání bodů 
týkajících se aktuální úpravy městského rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření, 
schválení účetní závěrky města za rok 2021 a informace o plnění rozpočtu města ke konci 
března. Následovalo projednání Zprávy o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2021. 
Celé znění této zprávy je dostupné na webu města. Další program se týkal převodů bytových 
jednotek v bytových domech U Stadionu. Následně byly řešeny směny, nabývání či prodeje 
pozemků. Zastupitelstvo bylo v závěru zasedání seznámeno s dosavadním stavem jednání, 
uskutečněným za účelem dořešení rozšíření ploch sportovišť v lokalitě za fotbalovým stadio-
nem a dalšími kroky vedení města v uvedené záležitosti.

V lokalitě U Stadionu v uplynulých dvou měsících pokračovaly stavební práce na druhé 
etapě rekonstrukce a rozšíření městských sítí, splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu 
a současně rekonstrukce části komunikace a sítí na konci Tyršovy ulice od křižovatky 
s ulicí Lánice. Dosavadní bezkolizní průběh akce nám dává šanci, že plánovaný říjnový 
termín dokončení prací v úseku ulice Tyršova bude dodavatelem stavby výrazně zkrácen.

Návrhu podoby nového městského parku v lokalitě U Stadionu byla věnována na po-
čátku března v kulturním domě veřejná prezentace. Po představení záměru si z následné 
diskuze s veřejností autor architekt Zdeněk Sendler a jeho tým spolupracovníků a pra-
covníci odboru investic a rozvoje MÚ Velká Bíteš odnesli věcné podněty k dopracování 
představeného projektu.

Stavební práce, prováděné firmou GEOSAN GROUP, a.s., na rekonstrukci a rozšíření 
objektu mateřské školky na Masarykově náměstí se blíží ke svému závěru. Potvrzuje to 
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i nově dokončená fasáda objektu, která výrazně prozářila stávající staveniště. V závěru 
stavebních prací bude dokončena školní zahrada a bezprostřední okolí objektu. Po do-
končení prací budou během prázdnin prováděny dodávky a montáže nábytku a vybavení 
v prostorách nové školky. K prvnímu září bude celá budova připravena k nástupu nových 
předškoláků. 

Komplexní rekonstrukce Rajhradské ulice, včetně rozšíření stávající vozovky se 
svým rozsahem řadí k nejvýznamnějším rekonstrukcím komunikací ve městě v po-
sledním období. Přístup ke stavbě a provádění prací firmou Outulný VHS spol. s r.o. 
si od zahájení v závěru loňského roku až dosud zaslouží kladné hodnocení. Kácení 
vzrostlé zeleně, uskutečněné v rámci stavby touto firmou v prostoru přiléhající ke kři-
žovatce s ulicí Jihlavskou, se nešťastným způsobem stalo předmětem diskuzí ve městě. 
Dle mého názoru zbytečně. Kroky k odstranění 8 vzrostlých stromů byly při projekto-
vání stavby řádně připraveny a povoleny. Zcela jistě si však zkušenost s touto situací 
příslušní pracovníci úřadu vezmou jako námět pro přípravu budoucích složitějších in-
vestičních akcí.

Ve středu 13. dubna byly po předchozím projednání v radě města a zastupitelstvu města 
podepsány smluvní dokumenty mezi městem Velká Bíteš, SVK Žďársko a společností OC 
Hradby, s.r.o., Brno, které obsahují podmínky města pro vydání souhlasného stanoviska 
města pro vydání stavebního povolení připravovaných objektů obchodní zóny při ulici 
Vlkovská. Zástupci developera potvrdili, že po vydání příslušných povolení bude pravdě-
podobně již v květnu zahájena výstavba supermarketu LIDL. Jeho dokončení očekávají 
před vánočními svátky. Dokončení detailů – menších obchůdků v těsném sousedství je 
připravováno k otevření v polovině příštího roku. 

V uplynulém období byly pod vedením investičního odboru městského úřadu realizo-
vány či zahájeny další drobné investiční akce. Mimo jiné nové rozvody veřejného osvětlení 
na ulici Karlov ve spolupráci s rekonstrukcí elektrických kabelů společností EGD, nová 
kanalizační přípojka kulturního domu, lávka pro pěší přes potok Bítýška u trafostanice 
v ulici Pod Hradbami, oplocení nového školního pozemku pro mateřskou školu v Lánicích 
nebo také obratiště v místní části Jestřabí. 

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Od 1. března do 15. srpna 2022
„TAJEMSTVÍ“ – fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks zasílat na e-mail program@bitessko.com, 
uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt. 
Vyhlášení výsledků se uskuteční v září v rámci Tradičních bítešských hodů. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý 3. května 2022 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – KOMORNÝ SÚBOR MĚSTA SKALICA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Středa 4. května 2022 v 17.00 hodin 
BYLI NAŠI PŘEDCI OBROZENCI ANEB JAK ZAČÍT S RODOKMENEM 
Přednáška Martiny Bittnerové. 
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, vstup je zdarma
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

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

Sobota 7. května 2022 od 8.00 do 11.00 hodin
ŽELEZNÁ SOBOTA
Tradiční sběr veškerého starého železa. 
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů

Od 17. května do 26. srpna 2022
150 LET POŽÁRNÍ OCHRANY VE VELKÉ BÍTEŠI – Hasičská výstava
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve spolupráci s SDH

Pondělí 9. května 2022 od 17.30 do 19.00 hodin
JAK SE UZDRAVIT PŘIROZENOU CESTOU, POMOCÍ ŽIVOTNÍ SÍLY – před-
náška Bruna Gröninga 
Lánice 57 – Kreative Café Velká Bíteš, 
Více informací a rezervace na tel. č. 607 909 462 – Marcela Machalová, vstup volný - dob-
rovolné dary vítány. 
Organizuje: Marcela Machalová

Úterý 10. května 2022 v 15.00 hodin
MÁJOVÁ BESÍDKA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p.o.
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Středa 11. května 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ na školní rok 2022/2023
Bližší informace na webových stránkách obou mateřských škol
Organizuje: Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, 
Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace

Od 16. května do 27. května 2022 otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin
„KRÁSNÝ SVĚT“ – výtvarná výstava prací žáků 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

Úterý 17. května 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Úterý 17. května 2022 od 16.30 do 19.30 hodin
HOMEOPATIE JAKO DOMÁCÍ LÉKÁRNA A BYLINKY PRO KAŽDODENNÍ 
VYUŽITÍ – přednáška s Drahomírou Šmídovou 
Vstupné: 260 Kč. Omezený počet účastníků. 
Přihlášky na tel. č. 607 007 620 nebo e-mail program@bitessko.com. 
Klub kultury 1. patro, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Drahomírou Šmídovou

Středa 18 . května 2022 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Putování po Austrálií s Boženou Porupkovou
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

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

Sobota 21. května 2022 v 19.00 hodin
VLASTA ZAHRÁDKA S KAPELOU ZAHRADA
Bowling terasa, Masarykovo náměstí 98, Velká Bíteš
Organizuje: Jiří Rauš
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Sobota 21. května 2022 od 8.00 hodin
42. JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY
Organizuje: ZO Český zahrádkářský svaz Jinošov za podpory OÚ Jinošov, OÚ Hluboké
a OÚ Krokočín

Úterý 24. května 2022 od 16.30 do 19.30 hodin
AKUPRESURA V TEORII I PRAXI – přednáška s Drahomírou Šmídovou 
Vstupné: 280 Kč. Omezený počet účastníků. 
Přihlášky na tel. č. 607 007 620 nebo e-mail program@bitessko.com. 
Klub kultury 1. patro, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Drahomírou Šmídovou

Čtvrtek 26. května 2022 v 16.00 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ V RÁMCI ZUŠ OPEN
Kulturní dům, Vlkovská 482 Velká Bíteš 
Organizuje: Základní umělecká škola Velká Bíteš

Čtvrtek 26. května 2022 v 16.30 hodin
AMERICKÝ SEN – CESTA ZA MÉ VLASTNÍ HRANICE – cestovatelská před-
náška Jakuba Greschla
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, vstup je zdarma
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Pátek 27. května 2022 v 15.00 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Mateřská škola U Stadionu ve Velké Bíteši
Zábavný program se S. Riedlovou z Pohádkového divadla v Brně, 
pasování předškoláků, občerstvení zajištěno (pitný režim, ledňáček, špekáček), 
malý dárek pro každé dítě.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu ve Velké Bíteši

Sobota 28. května 2022 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu – Velká Bíteš – Javůrek – Pohádka máje – studánky H 
a R – Hvozdec – Veverská Bítýška – Hálův mlýn – Velká Bíteš 
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Sobota 28. května 2022 ve 14.00 hodin
KOŠÍKOVSKÉ STUDÁNKY 
Trasa bude vyznačena, sraz u hasičského domu v Košíkově
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Košíkov
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Od 30. května do 2. června 2022
TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ VELKÁ BÍTEŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Hudební obor, taneční obor, výtvarný obor
Více informací na www.zusbites.cz. 
Organizuje: Základní umělecká škola, Hrnčířská 117, Velká Bíteš

Středa 1. června 2022 od 8.00 do 12.00 hodin
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN 
Ukázky zásahu hasičů, Armády ČR, spolupráce BESIP, vystavená historická a současná 
vozidla dobrovolných a profesionálních hasičů, Dopravní policie ČR, Městské policie 
Velká Bíteš, Armády ČR, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, simulátor F1, 
účast minibikové akademie, Český červený kříž Velké Meziříčí, ukázka výcviku záchra-
nářského psa, ukázka sportovních oddílů TJ Spartak, dětské hry, skákací hrad, trampolína
Den dětí Klubu kultury od 8.30 do 12.00 hodin, TJ SPARTAK od 15.00 hodin
Prostranství před kulturním domem, přísálí kulturního domu, dětské hřiště u sokolovny 
a velká sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak a záchrannými složkami

Pátek 3. června 2022 v 18.00 hodin
SETKÁNÍ VOLEJBALOVÝCH NADŠENCŮ – po šesti letech
Restaurace U Raušů, Masarykovo náměstí 13, Velká Bíteš
Účast potvrďte na email: psvetlik@volny.cz, tel. č. 603 429 878
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš, z.s.

Neděle 5. června 2022 ve 14.00 hodin
KRÁLOVNIČKY 
Březské u Velké Bíteše
Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním obřadních zpěvů a tanců. Žehnání ratolestí 
v pátek 3. června v 18.00 hodin při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele 
ve Velké Bíteši.
Organizuje: Muzejní spolek Velkobítešska

Úterý 14. června 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Čtvrtek 16. června 2022 od 15.00 do 17.00 hodin 
ŠKOLNÍ LETNÍ JARMARK 
Můžete se těšit na drobné výrobky dětí a rodičů, domácí moučníky, sazenice venkovních 
i pokojových rostlin, první plodiny z místních a okolních zahrad.
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Výtěžek jarmarku bude použit k dalšímu financování činnosti spolku. 
Sraz před budovou prvního stupně ZŠ Velká Bíteš (u sochy J. A. Komenského)
Organizuje: Spolek rodičů a přátel školy Sadová

Středa 22. června 2022 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Opékání špekáčků, místo konání bude upřesněno
Organizuje: Seniorklub

Neděle 26. června 2022 od 8.00 do 17.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ S UKÁZKOVOU EXPOZICÍ DRŮBEŽE
V programu ukázka králičího hopu
Výstava se koná v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č. 55. 
Více informací na www.chovatele-velka-bites.webnode.cz
Organizuje: Český svaz chovatelů základní organizace Velká Bíteš 

Sobota 25. června 2022 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu – Velká Bíteš – Vlkov – vlakem Žďár – Pilská nádrž 
– Velké Dářko – Žďár
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Sobota 25. června 2022 od 11.00 hodin do 22.00 hodin
BÍTEŠSKÝ GULÁŠFEST 2022 
K poslechu i tanci budou hrát kapely: 
MACH 3, JeJe ENSEMBLE, SQOST, MINAMI a ORANGUTAN
Vstupné v předprodeji: 200 Kč (v ceně degustace jednotlivých vzorků gulášů). 
Na místě: 250 Kč, bez degustace 50 Kč, 
přihlášky soutěžních týmů na tel. č. 607 041 633 
Pivo od soukromých pivovarů, míchané nápoje. Pro děti trampolína, skákací hrad.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 88 ve Velké Bíteši. 
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle 26. června 2022 v 9.30 hodin
POUTNÍ MŠE SVATÁ 
Součástí mše svaté bude slavnostní instalace relikviáře s ostatkem sv. Jana Pavla II., 
kterou bude sloužit diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle 
Kostel sv. Jana Křtitele
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš
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Neděle 26. června 2022 v 15.00 hodin
MLADÉ BÍTEŠSKO
Přehlídka folklorních skupin dětí a mládeže z Velké Bíteše a okolí. Vystoupí Bítešánek, 
skupiny dětí a mládeže Národopisného souboru Bítešan, zpěváčci a Vlkováček.
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš. V případě nepříznivého počasí 
bude akce přesunuta do sálu kulturního domu. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

NOVÁ APLIKACE NA WEBU MĚSTA – DOTAZY OBČANŮ

Vážení občané Velké Bíteše,
vedení města oficiálně otevřelo od 28. února na webových stránkách města www.vbites.cz 
další komunikační kanál mezi radnicí a občany. Touto novou cestou pro vzájemnou ko-
munikaci se stává aplikace DOTAZY OBČANŮ, která je umístěna na hlavní stránce webu 
v sekci UŽITEČNÉ ODKAZY: www.vbites.cz/dotazy-obcanu. 

Na vaše otázky ze všech oblastí života ve městě a plánech vedení města jsou připraveni 
odpovídat starosta a místostarostka města. Dále pak tajemnice a vedoucí jednotlivých od-
borů městského úřadu. Při vstupu do aplikace budete seznámeni s pravidly komunikace, 
uskutečňované prostřednictvím této aplikace.

Milan Vlček, starosta města

REKONSTRUKCE ULICE RAJHRADSKÁ – INFORMACE 
O KÁCENÍ ZELENĚ

Rekonstrukce ulice Rajhradská se připravovala již od roku 2014, kdy byla zpracována 
projektová dokumentace na rozšíření stávající úzké krajské silnice a vybudování nového 
pravostranného chodníku ve směru z města, v prostoru dnešního silničního rigolu.

Celá rekonstrukce ulice, která vyřeší dlouhodobě existující dopravní závadu v průjezd-
nosti krajské komunikace, včetně zřízení chodníku a nového veřejného osvětlení, souvise-
jících a dosud chybějících tras splaškové kanalizace a vodovodu a rovněž metropolitní sítě, 
byla do roku 2016 povolena a připravena k realizaci.

Po opakovaných jednáních s Krajem Vysočina (investorem rozšíření silnice) a Svazkem 
vodovodů a kanalizací Žďársko (investor kanalizace a vodovodu) bylo na jaře 2020 zahá-
jeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

V návaznosti na podnět obyvatele rodinného domu na Rajhradské ulici, ležícího těsně 
před jejím ústím do ulice Jihlavské, k projektovému řešení budoucí stavby, bylo toto vý-
běrové řízení zastaveno a situování nové komunikace bylo od uvedeného rodinného domu 



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

11Květen – Červen 2022  |

odsunuto ve směru z města. Tato změna umožnila doplnit do projektového řešení rekon-
strukce ulice levostranný chodník, vedený od ulice Jihlavská v délce 70 m. Uvedeným 
odsunutím silnice a chodníku směrem na západ však došlo ke kolizi nové pozice umístění 
stavby s 8 stávajícími vzrostlými stromy. Všechny stromy se tak nově ocitly v těsné blíz-
kosti budoucího chodníku. Podle původní dokumentace bylo uvažováno s jejich zacho-
váním. Je logické, že projektant navrhl při aktualizaci dokumentace skácení uvedených 
stromů. Podle projektanta by při provádění stavebních prací v těsné blízkosti stromů došlo 
k přetrhání kořenů stromů. Tím by byla výrazně narušena jejich stabilita a hrozilo by ne-
bezpečí jejich pádu. Po přepracování projektu bylo na jaře 2021 znovu zahájeno výběrové 
řízení na zhotovitele a na podzim 2021 byla stavba fyzicky zahájena v části u Rajhrad-
ského rybníku.

V souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, v návaznosti na odkup pozemku 
p.č. 2163/2 k.ú. Velká Bíteš, potřebný pro nové umístění stavby, a projednání souvisejících 
záležitostí s tehdejším majitelem podnikatelského objektu, nacházejícího se při začátku 
pravostranného chodníku v ulici Rajhradské, bylo dne 24. 3. 2021 vydáno městu Velká Bí-
teš povolení k pokácení 1 ks lípy a 7 ks smrků na předmětném pozemku města p.č. 2163/2. 
Toto kácení bylo nezbytné pro úspěšnou realizaci předmětné rekonstrukce. Dne 26. března 
2022, v období vegetačního klidu, bylo všech 8 stromů v prostoru budoucí stavby skáceno. 
Za tyto odstraněné stromy bude provedena plánovaná náhradní výsadba na území města.

Milan Vlček, starosta města
Vážení občané,

předkládáme vám níže uvedené informace odboru investic a rozvoje Městského úřadu 
Velká Bíteš o postupu odboru při řešení zeleně na ulici Rajhradská v rámci probíhající 
rekonstrukce této ulice. Příslušní úředníci odboru investic a rozvoje postupovali v sou-
ladu s projektovou dokumentací zpracovanou odbornou osobou a v souladu s vydaným 
povolením.

Radka Klímová, tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš

DOŘEŠENÍ ZELENĚ NA RAJHRADSKÉ

Kácení 8 kusů stromů na ulici Rajhradská bylo řádně projednáno a povoleno na zá-
kladě požadavku a v rozsahu stanoveném projektantem. Podle projektové dokumentace se 
stromy nacházely na pozemku p.č. 2163/2 ve vlastnictví města Velká Bíteš. Celá stavba re-
konstrukce ulice Rajhradská obsahující mimo jiné i kácení 8 kusů stromů byla zpracována 
odbornou osobou, byla řádně projednána a v souladu se zákonem a příslušnými právními 
předpisy povolena. Před kácením 8 stromů se v jejich blízkosti nenacházely žádné keře 
(foto). Nejbližší 2 keře byly cca 10 m od krajního stromu. Tento krajní strom byl posti-
žen výraznou hnilobou (foto), i v důsledku toho při kácení bohužel spadl na jeden z keřů. 
Tento keř byl poškozen do takové míry, že musel být odstraněn. Zhotovitel za tento keř 
provede v dané lokalitě náhradní výsadbu. Náhradní výsadba za 8 stromů na Rajhradské je 
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stanovena v lokalitě Babinec v počtu 10 kusů stromů. 
Snahou města je stromy zachraňovat. Když to situace 
vyžaduje, provádí se odborné posouzení od dendro-
logů, jako např. stromy v okolí kostela.

Pokud by nedošlo k odstranění stromů na začátku 
výstavby chodníku, zcela určitě by se časem proje-
vilo narušení kořenového systému stromů v důsledku 
výkopových prací a změny bezprostředního okolí. 
Stromy by postupně usychaly a tím by ohrožovaly 
zdraví a životy osob ve svém okolí. Bezpečnost, 
zdraví a životy jsou vždy tou nejvyšší priorita při roz-
hodování o kácení stromů. 3 stromy z 8 byly posti-
ženy vnitřní skrytou hnilobou. 

Projektová dokumentace rekonstrukce ulice Ra-
jhradská vycházela ze zaměření polohy stromů,  
které se podle tohoto zaměření nacházely pouze 
na pozemku p.č. 2163/2. Na základě podnětu maji-
tele sousedního pozemku se provedlo přeměření po-
lohy stromů, které odhalilo nepřesnost předchozího 
zaměření polohy stromů. Bylo zjištěno, že 4 stromy 
se nachází na rozmezí obecního a soukromého po-
zemku ( p.č. 2163/1 a 2163/2). Z toho důvodu bylo 
dohodnuto a provedeno vypořádání dřevní hmoty 

v poměru vlastnictví. Zhotovitel rekonstrukce ulice Rajhradská, který zajišťoval kácení 
stromů, po předchozí dohodě předal spolumajiteli 4 stromů odpovídající množství poře-
zané a naštípané dřevní hmoty.

Pavel Bednář, Luboš Havelka, Odbor investic a rozvoje, Městský úřad Velká Bíteš

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM  
RESTAURACE „NAŠE BÍTEŠSKÁ“

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, p.o. dnem 1. 5. 2022 vyhlašuje 
výběrové řízení na podnájem restaurace „Naše Bítešská“ se sídlem Kulturní dům, Vlkov-
ská 482 ve Velké Bíteši. Písemné přihlášky s nabídkou zasílejte od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022 
v označené obálce „NEOTVÍRAT“ na adresu Informační centrum a Klub kultury Města 
Velké Bíteše, Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš. Výběrové řízení je vypsáno 
na nejvyšší cenovou nabídku měsíčního nájemného, které je stanoveno na 24.630 Kč bez 
DPH. Restaurace a kuchyň je plně vybavena a celková plocha činí 261 m², z toho plocha 
restaurace je 83 m², kuchyně 47 m² a ostatních ploch 131 m². Měsíční zálohy bez DPH 
činí na plyn 1.800 Kč, vodné a stočné 2.500 Kč a TUV 12.000 Kč. Pro další informace po-

Stav před kácením stromů.  |  Foto: Archiv MÚ

Strom – vnitřní hniloba.  |  Foto: Archiv MÚ
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případě zajištění prohlídky volejte na tel. číslo 607 041 633 nebo 725 513 282. Otevírání 
obálek proběhne 1. 6. 2022. Vybraný uchazeč může provoz restaurace zahájit k 1. 7. 2022 
nejpozději však k 1. 10. 2022. 

Josef Jelínek

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 13. června ve 14.30 hodin koná zase-
dání Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. 482. 
O programu zasedání bude veřejnost v předstihu informována prostřednictvím úřední 
desky městského úřadu a webových stránek města.

Město Velká Bíteš

ŠKOLY

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÝCH 
ŠKOL VE VELKÉ BÍTEŠI NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Srdečně zveme zákonné zástupce a jejich děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání na nový 
školní rok 2022/2023, který se koná ve středu 11. května 2022 od 8.00 do 16.00 hodin.
Místo konání: 
1) pro Mateřskou školu Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš a MŠ Lánice 300 
 - budova MŠ Lánice 300
2) pro Mateřskou školu U Stadionu 538, Velká Bíteš
 - budova MŠ U Stadionu

Další informace:
•  zápis se v letošním roce uskuteční za osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich 

dítěte. Rodiče mohou ale využít i on-line formu zápisu; 
•  zákonný zástupce, dále i rodič, si může z domova na webových stránkách příslušné 

mateřské školy rezervovat termín zápisu v tzv. Elektronickém předzápisu. https://elek-
tronickypredzapis.cz

•  rodiče si mohou v systému vytisknout i Žádost o přijetí, kterou nechají potvrdit od dět-
ského lékaře. Elektronický předzápis bude ukončen 6. května 2022; 

•  k zápisu si rodiče vezmou rodný list dítěte, občanský průkaz a doporučujeme vzít s se-
bou i vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí;

•  k docházce budou přijímány přednostně děti ze školského obvodu spádové oblasti 
dané mateřské školy podle obecně závazné vyhlášky Města Velká Bíteš a ty, které do-
vrší do 31. 8. 2022 věku tří let; 
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•  žádáme, aby rodiče při zápisu upřednostňovali spádovou mateřskou školu podle škol-
ských obvodů, kde budou mít vyšší šanci na přijetí; 

•  zapsat dítě k předškolnímu vzdělávání je povinen rodič, pro které bude předškolní 
vzdělávání od školního roku 2022/2023 povinné, tzn., že dosáhne do 31. srpna 2022 
věku pěti let;

•  v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a rozhodnutím státu byla poskytnuta 
uprchlíkům před válkou dočasná ochrana na území ČR. Děti, které splňují tento status, 
budou mít právo na vzdělávání za obdobných podmínek jako děti z ČR. 

•  k předškolnímu vzdělávání bude pro tyto děti vypsán „zvláštní zápis“, který bude 
probíhat v období od 1. 6. do 15. 7. 2022. Konkrétní termín stanoví ředitelka školy 
po dohodě se zřizovatelem. Termín bude upřesněn a s předstihem zveřejněn na webo-
vých stránkách obou mateřských škol; 

•  všechny podrobnější informace naleznou zájemci o docházku dítěte na příští školní rok 
na webových stránkách škol:

1) MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš a MŠ Lánice 300 www.skolkabites.cz
2) MŠ U Stadionu 538, Velká Bíteš www.msbites.cz 

 
Ředitelství MŠ Masarykovo náměstí a MŠ U Stadionu

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY U STADIONU

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme řediteli ZUŠ panu Františku Kratochvílovi za pozvání našich dětí na „dětský 
koncert“, paním učitelkám za perfektní vedení dětí a dětem děkujeme za velice příjemně 
strávenou hodinku s hudbou. 

Děkujeme rovněž vedení ZŠ Velká Bíteš a učitelkám Mgr. Miladě Sklenářové 
a Mgr. Šárce Topinkové za přívětivé, vlídné, leč i profesionální přijetí našich předškolních 
dětí v prostorách základní školy. Děkujeme za výklad, ukázku práce a umožnění prohlídky 
školních prostor.

Jiřina Janíková
VYNÁŠENÍ MORENY

Vynášení Moreny neboli Smrtky je starý lidový zvyk, kdy hozením Smrtky do po-
toka odchází zima a přichází jaro. Smrtka bývá vyrobena ze dřeva, slámy a oblečená 
do ženských šatů. Vynášení je doprovázeno zpěvem a říkadly. I my jsme letos chtěli 
přivítat jaro více slavnostně, protože v minulých dvou letech nám v tom vždy zabrá-
nila epidemie covidu a z toho důvodu byla mateřská škola uzavřena. Morenu jsme 
si tedy společně ve školce vytvořili. Několik dní nám dělala společnost a sledovala, 
jak se s dětmi učíme jarní říkadla a písničky, abychom Morenu patřičně vyprovodili 
na její cestu. 
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V pondělí 21. března, tedy druhý jarní 
den, jsme se vydali k Bílému potoku 
nedaleko Letné. Děti se střídaly v ne-
sení Smrtky, každý ji chtěl nést alespoň 
chvilku. U potoka jsme zazpívali: ,,Hřej, 
sluníčko, hřej,“,, Voláme jaro“ a ,,Tra-
vička zelená“ a volali: ,,Zimo, zimo, táhni 
pryč.“ Poté jsme se přesunuli na neda-
leký most, ze kterého jsme Smrtku hodili 
do potoka. Smrtka se ale nechtěla vzdát 
a zachytávala se svými dlouhými vlasy 
trávy v potoce. Museli jsme jí pomocí 
větve poslat dál po proudu. Nakonec přece jen odplavala a konečně mohlo přijít jaro.

Martina Forejtová za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu 
NÁVSTĚVA U KONÍ

S příchodem jara si v mateřské škole 
povídáme mimo jiné o zvířatech. Chtěli 
jsme dětem toto téma více přiblížit 
a umožnit jim setkání s některými zvířaty 
tváří v tvář. Domluvili jsme se ve stájích 
v Krevlickém dvoře na prohlídce. Děti 
byly z našeho nápadu nadšené a odpočí-
távaly, kolikrát se ještě vyspí, než přijde 
ten správný den. 

Ve čtvrtek 24. března jsme se vydali 
na cestu s batůžky na zádech. Dokonce 
i počasí nám přálo, bylo teplo a svítilo 
sluníčko. Zkrátka ideální den na výlet. 
V Krevlicích nás přivítala paní Juráč-
ková. Provedla nás stájemi, kde si děti mohly vzít jablko nebo mrkev a venku nakrmit 
koně v ohradách. Zhlédli jsme i ukázku čištění kopyt a kdo z dětí chtěl, mohl se na koně 
i posadit. Nakonec si děti pochutnaly na dobrůtkách, které jim rodiče připravili s sebou 
do batůžku. S nabranou energií jsme se vydali zpátky do školky.

Výlet ke koním se nám velmi vydařil. Děti byly šikovné a zvládly pěšky celou cestu 
tam i zpátky bez jediné námitky. A i když se zpočátku některé děti koní bály, nakonec svůj 
strach překonaly a všechny děti odcházely z prohlídky unešené. 

Tímto děkujeme paní Karolíně Juráčkové za umožnění návštěvy a seznámení s těmito 
krásnými zvířaty.

Martina Forejtová za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu 

Vynášení Morény.  |  Foto: Archiv MŠ

Návštěva u koní.  |  Foto: Archiv MŠ
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BAREVNÁ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE  
VE VESELÉ ŠKOLCE U STADIONU

Vážení rodiče dětí předškolního věku, 
po téměř dvou letech, které byly ve znamení omezení realizace akcí, a aktivit, které nebyly 
nezbytné pro naplňování školního vzdělávacího programu a docházelo při nich ke kon-
centraci vyššího počtu lidí, se vracíme k modelu konání odpoledních setkání učitelek naší 
mateřské školy, dětí se svými rodiči, ale také hlavně rodičů a dětí, které dosud žádnou 
mateřskou školu nenavštěvují.

Hlavním cílem konání této aktivity v minulosti bylo postupně dětem představit prostředí 
školky a umožnit seznamování se s novými kamarády i dospělými. První naše zkušenosti 
ukázaly, že děti, které navštěvovaly „barevná odpoledne“ se mnohem lépe adaptovaly při 
počáteční docházce do školky.

Proč „barevná odpoledne?“ Každý měsíc se setkání uskuteční v jiných prostorách 
školky, a protože školku máme barevnou, nabídl se i název Barevná odpoledne.

Nabízíme Vám tedy první dvě možnosti „pokovidového“ setkání a to 19. dubna 
v Modré třídě a 3. května ve třídě Zelené, vždy v době od 15.00 do 17.00 hodin. Při 
Vaší návštěvě Vám ponecháme hlavně prostor pro volnou hru dětí s ostatními, popř. s ro-
diči. Nabídneme možnost různých zajímavých činností jako např. malování, vyrábění z pa-
píru, modelování, zpívání, tančení atp.

Jelikož zájem o tato naše odpoledne byl velký, budeme věřit, že se Vaše přízeň obnoví 
a přijdete opět mezi nás.

Jiřina Janíková

DUBEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE  
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE

I v dubnu se předškoláci vypravili na Základní 
školu ve Velké Bíteši, tentokrát se podívali do tříd 
(například do čtvrté třídy, kde zrovna probíhala hu-
dební výchova), nebo do odborných učeben, kde se 
vyučují jazyky či výtvarná výchova. Pozdravili se 
i s dětmi, které dříve naší školku navštěvovaly. 

Další akcí pro předškoláky byl výchovný koncert 
na Základní umělecké škole ve Velké Bíteši.

Pan Řezáč pro nás připravil zajímavé dopoledne. Ukázal dětem, jak se připraví půda 
a realizuje výsadba ovocných stromů, co vše se musí zajistit, aby strom správně rostl a jak 
dál o něj dále pečovat. 

Na našich webových stránkách probíhala anketa, ve které jste mohli vybrat, jak se bu-
dou jmenovat dvě nové třídy, které budou otevřeny v září v budově na Masarykově ná-
městí. Kromě Motýlků zde budou, podle výsledků ankety, Broučci a Koťata.

Broučci a Koťata – od září nové třídy v MŠ
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V květnu proběhne v mateřské škole, konkrétně v budově v Lánicích, Baby club.  
Hrací odpoledne je určené pro děti starší dvou let, které ještě mateřskou školu nenavštěvují. 

Děti navštívily velikonoční výstavu pořádanou SPCCH ve výstavní síni Klubu kultury. 
Samy přispěly svými drobnými výtvory do muzea na výstavu k Velikonocům. 

Čeká nás výlet do Žďáru nad Sázavou do Muzea nové generace, kde děti absolvu 
jí buď program Vesmír nebo Za obyvateli kláštera. Ve školce se uskuteční další divadelní 
představení a děti budou mít možnost zhlédnout pohádku ve Sférickém kinu.

Paní učitelky připravily Projektové dny, které proběhnou ve školce během dubna 
a května. Děti ze třídy Motýlků zjistily „Jak se stát malým rybářem“, Sovičky a Berušky si 
užily projektový den s názvem Hokusy pokusy. 

JAK SE STÁT MALÝM RYBÁŘEM – PROJEKTOVÝ DEN MOTÝLKŮ

Na konci dubna se ve třídě Motýlků uskutečnil projektový den pod názvem „Jak se stát 
malým rybářem“. 

Navštívil nás Ing. Vojtěch Pluháček, který seznámil děti s nejznámějšími druhy ryb, 
živočichů a rostlinami našich rybníků. Dozvěděli jsme se zajímavosti o chovu ryb, jak se 
zakládá rybník, co vše musí člověk znát, aby se stal rybářem. 

Děti se seznámily s různými rybářskými potřebami, oblečením a vším, co je třeba k chovu 
a lovu ryb znát. Získané znalosti si děti ověřily hravou formou při plnění různých úkolů 
a pohybových hrách. Na konci projektového dne všichni dostali od pana Ing. Pluháčka 
malou odměnu a domů si odnesly plno zážitků a dojmů.

HOKUSY POKUSY VE ŠKOLCE – PROJEKTOVÝ DEN BERUŠEK A SOVIČEK

V úterý 26. 4. 2022 se děti ze tříd Berušek a Soviček zúčastnily dalšího projektového dne 
s názvem Hokusy pokusy ve školce. 

Studentky pedagogické fakulty Masarykovy univerzity oboru učitelství chemie,  
pod vedením dr. Pluckové, na několika stanovištích předvedly přírodovědné pokusy.  
Dětem se projektový den líbil, celou dobu se zájmem pokusy sledovaly, seznámily se s růz-
ným skupenstvím vody, s koloběhem vody, byly velmi překvapené z poznání, že se různé 
předměty a suroviny z domácnosti dají použít k experimentování. Děti se všech pokusů 
také účastnily. Například postavily cukrový sloup, z bonbónů skittles vytvořily duhu, vyro-
bily mýdlo, a za aktivitu dostaly malou sladkou odměnu. Děti si projektový den užily o to 
víc, že byl pojatý zábavnou formou, studentky byly převlečené za čarodějnice a předváděly 
různé efekty a kouzla.

Na závěr zhlédly na zahradě čarodějnické divadlo s bengálským ohněm, světelnou fon-
tánkou, výrobou hada z popela a jiné triky.

Pomocí projektové výuky jsou děti vedeny k samostatnému zpracování určitých úkolů 
nebo řešení problémů spjatých s životní realitou. Děti spolupracují na dosažení cíle,  
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který projekt má a je představován konkrétním 
výstupem, tj. výrobkem, praktickým řešením 
problému aj. Děti se díky nim učí samostatnému 
řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, 
odpovědnosti, využívání svých znalostí a doved-
ností, práci s různými zdroji a řešení problémů. 
Rozvíjejí i své komunikační dovednosti, tvoři-
vost a fantazii. Velmi děkujeme všem, kteří se 
na jejich realizaci spolu s námi podílí.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Lánice a Masarykovo náměstí

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ponožkový den
V pondělí 21. března se žáci některých tříd prvního stupně zapojili do akce „Světový den 

Downova syndromu aneb Ponožkový den“. Ponožky znázorňují chromozom X, který mají 
lidé s Downovým syndromem navíc. Cílem ponožkové výzvy je šířit povědomí o Downově 
syndromu. V tento den si žáci oblékli dvě různé ponožky na oslavu lidské jedinečnosti. 

Velký úspěch šachistů
Ve středu 23. března se uskutečnilo krajské 

kolo Přeboru družstev základních škol v ša-
chu v Havlíčkově Brodě. Pod vedením trenéra 
Ladislava Vojtěcha reprezentovalo naši školu 
družstvo žáků prvního stupně: Metoděj Voj-
těch, Matěj Beránek, Adam Ošmera a Štěpánka 
Blažková.

Po získání 1. místa v okresním kole a 2. místa 
v celkovém turnaji obsadilo naše družstvo 
skvělé 2. místo v krajském kole a vybojovalo 
si přímý postup do republikového kola Přeboru 
České republiky ZŠ v šachu.

Setkání s rodiči předškoláků
Ve středu 30. března se uskutečnilo setkání vedení školy a rodičů budoucích prvňáčků. 

Rodiče byli informováni o zápisu do prvního ročníku a bylo jim doporučeno sledovat ak-
tuální informace na webových stránkách školy.

Školní psycholožka mluvila o školní zralosti, výchovná poradkyně upozornila rodiče 
na význam správné výslovnosti dětí, nutnosti odborné péče logopeda a grafomotorice.  
Vedoucí školní jídelny informovala rodiče o možnosti stravování.

Velký úspěch šachistů.  |  Foto: Ladislav Vojtěch
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Okresní kolo olympiády v českém jazyce 
Dne 31. března proběhlo okresní kolo 48. ročníku olympiády v českém jazyce I. kate-

gorie. Ze školního kola, které se konalo již v lednu, se z naší školy nominovali žáci Jakub 
Nehybka z 8. C a Jana Ondráčková z 9. C.

Okresní kolo proběhlo distanční formou. Zúčastnilo se jej 35 žáků. Čekalo na ně sedm 
složitých jazykových úkolů a slohová práce na zadané téma.

Školení první pomoci
V měsíci březnu proběhl v osmém ročníku program „Školení první pomoci“. V první 

části čekalo žáky povídání o zásadách první pomoci. Dozvěděli se, jak se mají zachovat, 
když najdou někoho, kdo nedýchá, na která čísla telefonovat o pomoc, jak postupovat, 
když neumí určit lokalitu, kde se nachází a mnoho dalších zajímavých rad.

Druhá část školení byla praktická. Na figuríně si osmáci vyzkoušeli resuscitaci a na spo-
lužácích obvazování končetin. Přednášky zpestřovaly názorné příhody z praxe.

Ze života včel
V průběhu měsíce března navštívila několikrát naši 

školu včelařka paní Jitka Kočí z nedalekého Vlkova. Velmi 
zajímavá beseda vznikla v rámci projektu MAP Velké Me-
ziříčí. Paní včelařka žákům poutavě povídala o důležitosti 
včel, ukázala jim včelí úl i všechny pomůcky včelaře. Děti 
si mohly vše prakticky vyzkoušet, na závěr besedy pro-
běhla ochutnávka medu a každý si vlastnoručně vyrobil 
svíčku ze včelího vosku.

Bezpečnost na internetu
Na začátku dubna jsme využili nabídky společnosti 

MAS Most Vysočiny, která nám zajistila přednášky o bezpečnosti na internetu pro některé 
ročníky druhého stupně naší základní školy. Obsahem přednášek bylo fungování internetu 
(vznik internetu, fyzická vrstva internetu, reklamy na internetu, cookies), s hlavním zamě-
řením na bezpečí na internetu (obrana před útoky, bezpečná hesla a jejich správa, kyberši-
kana a jak ji řešit, bezpečí na sociálních sítích). Pro žáky byla přednáška aktuální, přínosná, 
měli možnost doptat se na jevy, se kterými se běžně setkávají při užívání internetu.

Autorské čtení aneb jak se rodí kniha
Ve čtvrtek 7. dubna proběhlo v Městské knihovně ve Velké Bíteši velmi zajímavé au-

torské čtení pro žáky třetího ročníku. Pozvání přijala spisovatelka Petra Braunová, která 
získala za svou tvorbu četná literární ocenění.

Přiblížila žákům proces vzniku knihy. Poutavě jim povyprávěla, co vše musí být učiněno, 
než se kniha ocitne mezi čtenáři. Pro autorské čtení vybrala jednu ze svých čtyřiceti knih. Děti 
zaujala čtením napínavých úryvků a inspirovala je k jejich vlastní „spisovatelské“ tvorbě.

Ze života včel.  |  Foto: Šárka Topinková
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Návštěva IPS Úřadu práce Žďár nad Sázavou
Volba studia náleží k nejzásadnějším rozhodnutím mladého člověka. V tomto směru 

poskytuje své služby Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce 
Žďár nad Sázavou.

Tradičně jej v druhém dubnovém týdnu navštívili také žáci osmého ročníku naší školy. 
Rady, jak postupovat při výběru střední školy, a odpovědi na zvídavé dotazy osmáků jistě 
napomohou žákům zvážit možnosti jejich dalšího studia.

Cesta kolem světa
Žáci čtvrtého ročníku se 21. a 22. dubna vydali na exkurzi do ZOO Jihlava spojenou s vý-

ukovým programem „Cesta kolem světa“. Při putování mezi jednotlivými kontinenty se děti 
seznámily s plodinami, zvířaty, ale i s rozdílnými jazyky nebo typy písma, na které narazili 
mořeplavci při svých cestách. Součástí exkurze byla také prohlídka celé zoologické zahrady. 

Rozkvetlá Bíteš podruhé
V loňském školním roce proběhla poprvé akce s názvem „Rozkvetlá Bíteš“ – děti doma 

při online výuce nebo ve škole vyráběly různé papírové květy, které následně upevnily 
na plot u budovy 1. stupně naší základní školy. Plot tehdy opravdu rozkvetl. 

Rozkvete i letos? Pojďte se zapojit. Stačí vyrobit jednoduchý květ a připevnit na plot u školy.

Matematický klokan
Celostátní soutěže „Matematický klokan“ se v letošním roce zúčastnilo 228 žáků naší 

školy. Nejlépe si vedli v kategorii Cvrček (2. – 3. třída ZŠ): Anežka Muzikářová 3. A, Ta-
deáš Forejt 3. A a Matyáš Voda 3. D, v kategorii Klokánek (4. – 5. třída): Metoděj Vojtěch  
4. C, Štěpánka Blažková 5. A a Matěj Mička 5. A, v kategorii Benjamín (6. – 7. třída): Ma-
rie Hrdličková 6. C, Adam Obořil 7. A a Jakub Holík 7. C, v kategorii Kadet (8. – 9. třída): 
Natálie Jelínková 9. C, Tereza Hrdličková 9. C a Adam Brzobohatý 8. C.

Zprávy ze školní družiny 
Děti ze školní družiny společně se svými vychovatelkami tvořily celou zimu krásné 

obrázky, které vyzdobily jejich domovy, družinu i Městskou knihovnu ve Velké Bíteši.
Děti také radostně přivítaly jaro a zúčastnily se hned několika výtvarných soutěží – Voda 

čaruje (soutěž vyhlášená Povodím Moravy), Příroda kolem nás (Národní park Podyjí), Mé 
toulky za zvěří (Českomoravská myslivecká jednota Praha) a Tajemství stromů (soutěž 
vyhlášená ekologickým střediskem Rychta-Lipka Brno).

V rámci projektu Šablony II navštívila školní družinu cvičitelka Hana Matejová. Pro děti 
připravila program, v němž jim představila různé formy cvičení, které si všichni nadšeně 
vyzkoušeli. Dalším hostem byl žonglér, pan Jiří Sadila, který vtáhl děti velmi zábavnou 
formou do světa cirkusu a žonglování. Paní Jana Pólová obohatila školní družinu o různo-
rodé hry a hračky, které věnovala dětem. Všechny nápadité výzvy i kreativně zrealizované 
nápady najdete na webových stránkách družiny.



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

21Květen – Červen 2022  |

Aktivní prvňáčci
Ani naši prvňáčci na jaře nezaháleli. 

Kromě pilného učení stihli i spoustu za-
jímavých aktivit. Aktivně se účastnili 
programů pro děti v bítešské knihovně, 
učili se bruslit na ledě, získávali kladný 
vztah ke čtení a knihám, zapojovali se 
do literárních a čtenářských soutěží. 
V rámci matematické gramotnosti spo-
lupracovali s předškoláky z MŠ U Sta-
dionu a MŠ Lánice.

Krajská konference 
Vedení školy prezentovalo na konferenci v Jihlavě příklad dobré praxe při začleňování 

začínajících učitelů do pedagogického procesu. 
Akce se uskutečnila pod záštitou radního Kraje Vysočina Jana Břížďaly a nesla název 

Vzdělání – budoucnost známá a neznámá.

Krásný svět
Žáci naší školy se svými pedagogy připravují ve spolupráci s Informačním centrem 

a Klubem kultury ve Velké Bíteši výstavu výtvarných prací. Tato výstava nese název 
„Krásný svět“ a bude zahájena slavnostní vernisáží v pondělí 16. května. Zhlédnout ji 
můžete od 16. do 27. května ve výstavní síni Klubu kultury.

Zvláštní zápis do 1. tříd
Zvláštní zápis je určen výhradně cizincům, kterým byla udělena dočasná ochrana v sou-

vislosti s konfliktem na Ukrajině nebo speciální dlouhodobé vízum. Zápis proběhne 22. 
6. 2022 od 15.00 do 16.00 hodin. Zvláštní zápis se netýká žáků – občanů ČR a ostatních 
cizinců pobývajících na území ČR.

Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ Velká Bíteš 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ 
ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ NÁŘADÍ VRÁBELOVÁ

Rádi bychom poděkovali firmě Nářadí Vrábelová z Velké Bíteše za zapůjčení vertikutá-
toru, díky kterému jsme mohli zjara provzdušnit trávník na naší školní zahradě. Děkujeme!

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

Aktivní prvňáčci.  |  Foto: Sklenářová Milada 
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ZAKOUPENÍ DATAPROJEKTORU

Touto cestou bychom rádi poděkovali firmě Flexipal s. r. o., paní Marcele Čadíkové 
a Sboru dobrovolných hasičů z Borovníka za jejich finanční dary. Díky věnovaným finanč-
ním částkám jsme mohli zakoupit nový dataprojektor Epson do autistické třídy na detašo-
vaném pracovišti. Projektor je vybavený moderními funkcemi a je tak velkým přínosem 
ve výuce pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho výhodou je také snadná ma-
nipulace a jednoduchá možnost přemístění, takže jej v případě potřeby může využít i druhá 
třída. Děkujeme!

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, p.o.

Po dvou letech jsme mohli opět zrealizovat Den otevřených dveří na naší škole. Tento 
den je pro nás velice významnou událostí, neboť je to jedna z příležitostí, kdy můžeme 
veřejnosti ukázat, co všechno naše děti umí a jakým aktivitám se věnujeme. Na Den ote-
vřených dveří jsme se pečlivě připravovali, abychom předvedli, co jsme se se žáky naučili 
nebo co se nám podařilo vytvořit za výrobky. Velice nás těší, že letošní účast byla opravdu 
hojná, ukazuje se tak, že se důležitost a význam speciálního školství dostává do podvědomí 
stále více lidí. Mohli jste tak u nás potkat zástupce města Velké Bíteše, speciálně pedago-
gických center, rané péče, okolních škol nebo třeba návštěvníky z úřadu Kraje Vysočina. 
Navštívit nás přijeli také zaměstnanci sociálních služeb, jako jsou sociální rehabilitace, 
sociálně terapeutické dílny a stacionáře.

A co všechno u nás bylo k vidění? Samozřejmě nechyběla možnost nahlédnout do běžné 
výuky ve všech třídách. Zájemci se tak mohli zúčastnit hodiny anglického jazyka, nebo 
zjistit, jakým způsobem využíváme informační technologie ve výuce matematiky nebo 
českého jazyka. Dále viděli práci s očním komunikátorem, co všechno obnáší strukturo-
vaná výuka a jak je možné zapojit znak do řeči u žáků s poruchami komunikace. Velký 
zájem byl již tradičně o návštěvu snoezelenu, kde probíhala ukázka bazální stimulace 
a muzikoterapie. Pozornosti návštěvníků neušla ani naše dílna, která je vybavená keramic-

kou pecí a všemi nástroji potřeb-
nými k vytváření keramických 
výrobků. Hosté se tak mohli po-
dívat na celý proces vzniku kera-
mického výrobku. Školou se ro-
zezněly zvuky afrických bubnů 
djembe, které jsou výbornou po-
můckou jak pro nácvik vnímání 
rytmu, tak pro zlepšení hrubé 
i jemné motoriky, ale své využití 
mají také třeba ve smyslové a ro-Ukázka bazální stimulace ve snoezelenu. | Foto: Archiv ZŠ a PŠ Velká Bíteš
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zumové výchově. Na detašovaném pracovišti proběhla také prezentace 3D tiskárny a mimo 
jiné výuka v autistické třídě. 

Tentokrát byl náš program obohacen přednášejícími z Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Jak již možná víte, s touto organizací spolupracujeme v rámci pro-
jektu Tranzitního programu – Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních 
programů žáků se SVP pro ČR. Posluchači se tak dozvěděli více informací o tomto pro-
jektu, návaznosti sociálních služeb na školu a samozřejmě nechyběl ani prostor na vyjád-
ření zapojených žáků a jejich pracovních asistentů.

Doufáme, že se všem návštěvníkům u nás líbilo a odnesli si z naší školy zajímavý zá-
žitek nebo hezkou vzpomínku. Budeme se těšit na další setkání, třeba při příležitosti Dne 

otevřené zahrady, který se uskuteční 10. června 
a na nějž všechny srdečně zveme.

Eva Ulmanová

CESTA NA SEVER DO FINSKA 

Díky zapojení naší školy (Základní škola a Praktická škola Velká Bí-
teš, příspěvková organizace) do projektu Tranzitní program z UP v Olo-
mouci, mi bylo umožněno společně s 10 kolegyněmi z celé ČR navštívit 

střední školu LIVE pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami v Helsinkách.
Očekávání bylo velké, ale skutečnost ho dalece překonala. Finsko je přívětivá, klidná, 

stylově čistá země s výborným jídlem. Bydlí zde vlídní, poctiví a ochotní lidé s nepřeko-
natelnou jazykovou výbavou. Samotné Helsinky jsou městem, kde jsou v centru budovy 
s českými názvy, naše tramvaje a spousta aut vyrobených v naší zemi, i obchody prodáva-
jící téměř stejné zboží jako u nás.

Ve školství mě nejvíce překvapilo, kolik věcí máme společných. Legislativní rámec na-
šich školských systémů je téměř totožný, prostupný v délkách i stupních školní docházky.  
Zcela odlišná je sociální podpora. Vzdělání, doprava, strava, pomůcky, příspěvek na bydlení, 
a dokonce i kapesné, to vše je na účet města, potažmo státu. Funguje tu naprosto nepřeko-
natelná individuální péče hned několika odborníků a specialistů. Možnost zahájení podpory 
kdykoliv, bez omezení, v jakkoliv vysoké míře je třeba, je tu naprostou samozřejmostí.

Spektrum služeb LIVE se nezaměřuje pouze na znevýhodnění, ale i na podporu talen-
tovaných lidí. I těm se dostává mimořádné podpory. Nabízí pro ně zázemí v perfektně 
vybavených uměleckých studiích – od hudby, zpěvu, tance až po multimediální ateliér.  
Zde jsou všude k dispozici odborníci připraveni pomoci nejen s rozvojem talentu, ale i na-
lezením uplatnění v konkrétním zaměstnání. Nezkoumají vědomosti, ale kontrolují a ve-
dou praktické zkušenosti. Nesoutěží, nevyzdvihují školní výsledky, ale zaměřují se pouze 
a jen na praktické dovednosti.

Velmi si vážím možnosti nahlédnout do vzdělávání ve Finsku, ale celkově i na naše 
možnosti v rámci našeho systému, a za tuto zkušenost moc děkuji. 

Věra Šustáčková

ZDRAVÝ KRAJ
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ZPRÁVY ZE SOŠ JANA TIRAYE

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI 

V měsíci březnu proběhlo na naší škole školení první pomoci, které zprostředkovává 
Krajský úřad Kraje Vysočina. Žáci prvních a druhých ročníků se dozvěděli teoretické in-
formace a uvědomili si důležitost první pomoci, když si každý z nich vyzkoušel resus-
citaci a masáž srdce. Byli překvapeni, jak je to namáhavé. Dále si prakticky vyzkoušeli,  
co by mohlo nastat v kritické situaci. Jedna žákyně si totiž nanečisto vyzkoušela telefo-
nicky přivolat první pomoc. Měla tak rozhovor se záchranářem. Ten jí pokládal běžné 
otázky, které jsou nezbytné při poskytnutí první pomoci. Prostřednictvím interaktivní ta-
bule záchranáři demonstrovali základní pravidla pomoci a nejčastější situace, které mo-
hou nastat. Žáci byli nejen informováni o telefonních číslech integrovaného záchranného 
systému, ale také seznámeni s aplikací Záchranář do mobilních telefonů. Ta usnadňuje 
zdravotníkům práci při zjišťování místa nehody. 

V neposlední řadě byli žáci v rámci prevence předcházení úrazů upozorněni na nutnost 
bezpečného chování na ulici, při jízdě na kole i při sportu. Školení bylo pro žáky velice 
přínosné, protože díky němu budou schopni poskytnout první pomoc, a tak zachránit život. 

Alexandra Mladá, učitelka 

ŠKOLENÍ ŽÁKYŇ OBORU KADEŘNICE

Dne 28. 3. 2022 se žákyně 3. ročníku oboru Kadeřnice zúčastnily školení Subrina Pro-
fessional NEW 2022 v Třebíči. Nejdříve byly seznámeny s nabídkou nových permanent-
ních barev, stylingových přípravků řady Style a pečujících produktů řady Care. Posléze se 
pod vedením technologů, Barbory Wolfové a Martina Pazderského, naučily nové trendy 
a techniky barvení vlasů. V závěru školení obdržela každá žákyně certifikát o absolvování 
zmíněného kurzu.

Monika Malá, učitelka odborného výcviku

EXKURZE DO OSVĚTIMI

V rámci dalšího vzdělávání jsme ve škole naplánovali exkurzi do Osvětimi.  
Dne 30. března 2022 jsme tak autobusem vyrazili do sousedního Polska, kde se nachází 
jeden z největších památníků lidské tragédie – koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim 
(něm. Auschwitz).

Již během cesty jsme se od našeho průvodce dozvěděli mnoho zajímavostí, které se tý-
kají česko-německých vztahů, od středověku až do 2. světové války. Po příjezdu na místo 
jsme byli rozděleni na dvě skupiny a každá se svým průvodcem zamířila nejdříve na pro-
hlídku muzea Auschwitz 1. Tu jsme započali vstupem do brány s nechvalně proslu-
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lým nápisem – „Arbeit macht frei“. Za poutavého výkladu o nelidských podmínkách,  
dříve zde panujících, jsme prošli celým prostorem. Nejvíce na nás zapůsobila poloroz-
padlá spalovací pec, popraviště či návštěva mnoha budov, které ukrývaly pozůstatky 
po vyhlazených vězních, jako byly např. kufry, oblečení, brýle a další předměty denní 
potřeby. V mysli nám utkvěly tuny ostříhaných vlasů, které nacisté nestihli odvézt 
do Říše k dalšímu zpracování.

Poté jsme autobusem přejeli do druhé části objektu s názvem Auschwitz II – Birkenau 
(česky Březinka), kde naše prohlídka pokračovala. Tam na nás čekal pohled na končící 
koleje. Po nich vlaky denně přivážely tisíce nešťastníků, jimž se tento tábor stal osudným. 
Nemohli jsme vynechat ani památník těmto obětem, který je záměrně umístěn mezi trosky 
dvou pecí. Těm se právem přezdívalo „fabriky na smrt“. Exkurzi jsme ukončili prohlídkou 
ubikací, kde vězni v hrůzných podmínkách přežívali ze dne na den. 

Domů jsme se vrátili v pozdních večerních hodinách s rozporuplnými pocity z událostí, 
které se v Osvětimi dříve děly, a především s úlevou, že žijeme v době, v jaké žijeme. 
Po skončení exkurze jsme studentům 4. ročníku oboru Mechanik – seřizovač dali několik 
otázek. Jejich odpovědi jsou důkazem toho, že genius loci tohoto místa je stále živý a udě-
lal na ně velký dojem.

Myslíte si, že by tohle místo měl navštívit ve svém životě každý člověk a proč?
„Myslím si, že by toto místo měl navštívit každý, aby se podíval na to, čeho jsou lidé 
schopni. A aby se nezapomnělo na utrpení obětí.“ Libor Veselý
„Ano. Z důvodu, aby každý věděl, čeho je lidstvo schopné a také čeho bychom se neměli už 
nikdy dopustit.“ Štěpán Strašák
„Aby lidé věděli, jaké hrůzy se v minulosti děly a aby se historie znovu neopakovala.“ 
Lukáš Burian

V Osvětimi.  |  Foto: Archiv školy
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„Tohle místo by měl navštívit každý člověk už jen z důvodu uctění památky lidí, kteří tam 
trpěli a byli týráni. Ale také proto, abychom si uvědomili, co to bylo za strašnou dobu.“ 
Lukáš Dvořák

Co na vás v Osvětimi udělalo největší dojem?
„Nejsilnější vzpomínkou, která se mi odehrává doteď v hlavě a ze které mě mrazí, byl po-
hled na tuny vlasů židovských žen na jedné hromadě.“ Lukáš Dvořák
„Vlasy žen a systematické pece na pálení mrtvých těl“ Tomáš Hanzl
„Plynové komory, kde nacisté zavraždili nespočet lidí“ Lukáš Burian
„Nejhorší dojem na mě udělaly plynové komory a pozůstatky dlouhých ženských vlasů, 
které jim stříhali a ze kterých se následně vyráběly koberce…“ Lukáš Šípek
„Hromady bot a osobních věcí obětí“ Libor Veselý
„Nejhorší dojem na mě udělala budova, kde spávali na dřevěných deskách po pěti lidech.“ 
Radek Valoušek
„Hrůza z lidských protetických nohou a rukou, výroba koberců z dětských a ženských vla-
sů…a pokusy na židovských dětech…“ Štěpán Strašák

Co byste vzkázali budoucím generacím, aby se podobná situace neopakovala?
„Nevolit špatné lidi do vlády“ Lukáš Šípek
„Asi bych nic nevzkázal, protože tahle situace se už NEBUDE nikdy opakovat.“ Lukáš 
Dvořák
„Aby se lidé nenechali tak jednoduše zmanipulovat a dávali pozor, do koho vkládají dů-
věru.“ Libor Veselý

Petra Pařilová, učitelka

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Po dvou letech sportovní absence (vli-
vem vládních opatření) jsme na popud 
našich žáků zorganizovali sportovní ly-
žařský den na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí. V úterý dne 1. března tedy 
odjeli zájemci z řad lyžařů a snowboar-
distů s instruktory, aby si na půl dne za-
lyžovali, a tak zlepšili svůj lyžařský styl. 
To se podařilo také díky téměř prázdné 
sjezdovce. Přálo nám i počasí, proto 
jsme si užili zimní slunečný den skoro 

jako na horách. Vrátili jsme se sice unavení, ale nadšení ze sportovního vyžití.

Alexandra Mladá, učitelka

Lyžařský den na Fajtově kopci.  |  Foto: Archiv SOŠ
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SOŠ JANA TIRAYE OPĚT PODPOŘILA  
ČESKÉ VÁŽNĚ NEMOCNÉ DĚTI

V pondělí dne 28. března 2022 jsme na naší škole 
jako každý rok podpořili děti z České republiky,  
a to prostřednictvím sbírky s názvem Srdíčkové dny. 
Jedná se o projekt organizace Život dětem, která fi-
nančně pomáhá vážně nemocným dětem. Hradí jim 
dlouhodobé rehabilitace, kompenzační pomůcky, 
ozdravné pobyty a jiné zdravotnické vybavení. 

Sbírka proběhla nejen ve škole a v centru Velké 
Bíteše, ale také v části areálu firmy PBS. V letošním 
školním roce nabízela dvojice žáků různobarevné 
magnetické kolíčky, magnetické záložky do knihy 
s logem Život dětem, magnetky se zvířátky a hlavo-
lamy. Poděkování a pochvala patří Janu Zachovalovi 
a Miroslavu Václavíkovi, žákům 2. M (obor Mechanik 
seřizovač), dále Devidu Sribnyakovi a Petru Suchán-
kovi, žákům 3. B (obor Kuchař-číšník a Cukrář). 

Velké poděkování a uznání náleží také pedagogům, žákům a zájemcům z řad veřejnosti, 
neboť projevili solidaritu. Navíc získaná finanční hotovost bude pro děti využita tím nej-
lepším možným způsobem. 

Veronika Zachovalová, učitelka, organizátorka sbírky 

KULTURA

POHÁDKOVÝ KARNEVAL

Po dvouleté covidové pauze se 
v sobotu 12. března uskutečnil v sále 
kulturního domu ve Velké Bíteši PO-
HÁDKOVÝ KARNEVAL s Davi-
dem a Vojtou Polanskými. Děti a ro-
diče si užily s bratry dvě hodiny plné 
zábavy, tance, písniček a soutěží. Od-
vážné děti si měly možnost zasoutěžit 
např. ve zpěvu, tanci nebo i přetaho-
vání se s lanem. Za odměnu byly bon-
bóny, omalovánky i různé drobnosti. Z karnevalu.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Děti byly v různorodých kostýmech, ve kterých jsme mohli vidět např. Červenou kar-
kulku, piráty, rytíře, indiány, čaroděje, Batmana a nespočet princezen. Pro malé návštěv-
níky byla připravena také bohatá tombola. Děti v ní mohly vyhrát nejen různé sladkosti, 
ale i hračky nebo knížky. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ČERNOVICKÝ ZPĚVÁČEK 2022

Čtyři odvážné dívky se letos při-
hlásily reprezentovat Národopisný 
soubor Bítešan na soutěž Černovický 
zpěváček v Brně. Soutěž se koná ka-
ždoročně v období březen – duben. 
Letos to bylo v neděli 3. dubna. Děti 
Zuzanka Matějů, Anežka Muziká-
řová, Johanka Beránková a Veronika 
Jirglová obstály v konkurenci domá-
cích brněnských zpěváků ze souborů 

Valášek a Májíček. Verunka dosáhla na krásné čtvrté místo. Všechny děti dostaly upo-
mínkový diplom a především byly obohaceny o zážitek zazpívat si se skvělou brněnskou 
cimbálovou muzikou Šmytec. Svojí účastí soutěž významně podpořily a doufáme, že orga-
nizátorům vydrží elán organizovat ji i nadále.

Dana Jirglová

OHLÉDNUTÍ ZA KYTAROVÝM KONCERTEM BHP

V březnu jsme si mohli v našem Půlkruhu vyslechnout dvojici kytar v podání Víta Dvo-
řáčka a Adama Trunečky. Věřím, že si všichni zúčastnění užili koncert tak jako já. Kytara 
je velmi komorní nástroj a díky svému subtilnímu zvuku vyžaduje větší míru pozornosti 

a utišení. Má bezpochyby své neza-
měnitelné kouzlo a již Beethoven ji 
nazýval malým orchestrem. Jakožto 
kytarista jsem se na koncert velmi tě-
šil a byl jsem rád, že na něj zavítalo 
i několik žáků z mé kytarové třídy. 
Vzpomínám, jakou inspirací vždy 
koncert byl v mém dalším hraní. Oba 
interpreti se s námi podělili o svoji 
radost, že mohou po dlouhé době 
(půl roku) zase hrát před publikem. 
Za svůj výkon si nepochybně za-

Účast na soutěži.  |  Foto: Silva Smutná

Kytarový koncert v KD.  |  Foto: Otto Hasoň
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slouží obdiv, neb hrát po delší době je vždy velmi náročné a kdo nikdy nezkusil, neví.  
Myslím, že program koncertu byl velmi pěkný a mě osobně velmi potěšila změna v pro-
gramu, díky které zazněl můj oblíbený Dušan Bogdanović, jehož hudbu velmi doporučuji 
k poslechu. Po koncertě jsem nemohl odolat a musel jsem si zajít přehrát krásné nástroje, 
které nám tvořily v rukou interpretů lahodné tóny večera. Vskutku nádherné kytary, musím 
říct. Jeden nástroj byl z dílny italské a druhý z Ameriky, ale z rukou českého emigranta 
Luboše Náprstka. Bezpochyby hezký zážitek. Těším se, že v příští sezóně zase nějakou 
kytaru uvítáme. Účast publika na koncertu byla potěšující a bylo též velmi milé, že se již 
po druhé účastnili žáci ZŠ Lípa, za což jsme velmi rádi.

Ondřej Sedlák

RICHARD, EDUARD A JIŘÍ KOLLERTOVI

Dubnový koncert Bítešského hudebního půlkruhu byl výjimečný ve všech ohledech. 
Poprvé po dlouhé době jsme si mohli vychutnat koncert bez roušek. A zážitek, který nám 
připravila rodina Kollertova, byl vskutku nezapomenutelný. Sourozenci Richard (13 let) 
a Eduard (19 let) jsou vynikající houslisté a ve Velké Bíteši se nám představili za klavír-
ního doprovodu svého otce Jiřího. Ti z nás, kteří měli možnost si o těchto „zázračných 
dětech“ něco přečíst, asi čekali něco mimořádného, ale nakonec jejich výkon překvapil  
i ty nejzkušenější posluchače.

Neotřelý a skvěle sestavený program, ve kterém se oba houslisté střídali, postupně 
gradoval. Jako první se představil Eduard a přednesl Adagio a Fugu z houslové So-
náty g moll J. S. Bacha. Od prvního okamžiku zaujal plným a znělým tónem svých 
houslí a dokonalou intonací. Poté následovaly dvě Capriccia N. Paganiniho – č. 17  
a 24. Není mnoho skladeb, kde může houslistu potkat více technických obtíží než právě 
zde. Eduard je však zahrál s takovou lehkostí a emocionálním nasazením, že vypadaly 
zcela neškodně. Teprve třináctiletý Richard na úvod zahrál 3. větu z Houslového koncertu 
a moll A. Dvořáka. Je psaná ve formě 
ronda a svojí energičností a tempe-
ramentem připomíná český lidový 
tanec furiant. Richard přednesl tuto 
skladbu s ohromnou chutí a muzikali-
tou. V neuvěřitelném tempu zářil zvuk 
jeho houslí podbarvený klavírním do-
provodem otce Jiřího. První polovinu 
večera zakončil Eduard. Zimbalistova 
Fantazie „Zlatý kohoutek“ na motivy 
opery Rimského-Korzakova byla jed-
noznačně vrcholem první části kon-
certu. V technicky náročné skladbě 
se spousta nádherných lyrických míst Kollertovi v KD.  |  Foto: Otto Hasoň
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střídala s rychlými pasážemi. Eduard je zahrál naprosto bravurně. Nutno poznamenat,  
že tentokrát diváci nečekali se svým oceněním až na závěr koncertu, ale spontánně vo-
lali „bravo“ v průběhu celého večera. Druhou polovinu zahájil opět Eduard. Přednesl 
jednovětý Houslový koncert a moll A. Glazunova. Znovu nás uchvátil fantastickým zvu-
kem svých houslí, zejména nádherně znělými flažolety. Skladbu La ronde des Lutins A. 
Bazziniho předvedl Richard. V překladu Tanec skřetů měl v jeho podání neuvěřitelný 
temperament a pulzaci. Rovněž je nutno ocenit houslistovu souhru s klavírem a velmi 
efektní tempové zarážky, které dotvářely celkový dojem díla. Závěrečnou třešničkou 
na hudebním dortu byla Carmen Fantazie F. Waxmana v podání Eduarda. Tato skladba 
je inspirovaná úryvky z Bizetovy opery Carmen. Citlivě zahrané lyrické pasáže, vášnivá 
a dramatická místa, časté rytmické změny a široký dynamický rozsah vyústily do strhu-
jícího závěru.

Myslím, že mi všichni návštěvníci prominou, když přiznám, že mi došla slova. Dlou-
hotrvající ovace ve stoje a nadšené výkřiky publika mluvily za vše. Podobné talenty se 
rodí zcela ojediněle a my ostatní si můžeme pouze říct, že jsme měli štěstí a byli při tom. 
Vyjadřuji velké díky celé Kollertově rodině za fantastický koncert a přeji jim, aby svým 
uměním dělali radost divákům po celém světě.

Marika Kašparová

ZÁVĚR KONCERTNÍ SEZÓNY BHP

Na poslední koncert jubilejní 25. sezóny jsme si pro vás připravili něco výjimečného. 
Představí se nám spojení dvou vynikajících kvartet – Janáčkova a Moyzesova. Takové 
československé bratrství. Komorný súbor města Skalica, jak zní podtitul slovenského 
uskupení, patří od svého založení v roce 1975 k nejvýznamnějším slovenským kvartetům. 
Všichni jeho členové absolvovali Vysokou školu múzických umění v Bratislavě a pokra-
čovali na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Uskupení je nositelem 
mnoha laureátských cen, v roce 2016 získalo cenu ministra kultury SR za umění. Těleso 
hraje po celé Evropě a vyjma Austrálie koncertovalo na všech kontinentech. Vydalo už  
40 nahrávek a natočilo hudbu k několika slovenským filmům. 

Janáčkovo kvarteto vzniklo v roce 1947, jako iniciativa studentů brněnské konzer-
vatoře. Je pojmenované dle skladatele, díky němuž škola vznikla. Stalo se komorním 
souborem Filharmonie Brno, má na kontě celou řadu prestižních ocenění. Soubor in-
tenzivně vystupuje doma i v zahraničí, každoročně je hostem na podiích na Dálném 
východě či Pražském jaru. 

Na úvod koncertů zazní Musica Slovaca od Ilji Zelenky, dále pak I. smyčcový kvartet 
Leoše Janáčka Z po podmětu Tolstého „Kreutzerovy sonáty“. Po přestávce se nám pak 
představí obě tělesa společně a provedou Smyčcový oktet Es dur, op. 20 Felixe Mendel-
ssohna-Bartholdyho. Myslím, že se máme na co těšit. Srdečně vás zveme 3. května 2022 
v 19.00 hodin do kulturního domu ve Velké Bíteši.

Ondřej Sedlák
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POZVÁNKA DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY

BYLI NAŠI PŘEDCI OBROZENCI ANEB JAK ZAČÍT S RODOKMENEM 

Městská knihovna vás srdečně zve na program Martiny Bittnerové. Hlavním cílem 
programu je jednoduše, srozumitelně a prakticky ukázat, jakým způsobem sestavit vlastní 
rodokmen. Kde s pátráním začít a kde hledat konkrétní informace. V rámci programu 
bude také představena základní škála digitalizovaných zdrojů, které hledání usnadňují tak,  
aby na konci byl každý schopný najít své předky zhruba do půlky 18. století. Lektorka 
programu Martina Bittnerová napsala několik knih o osobnostech minulosti. Při své práci 
se opírá o pátrání v matrikách a dalších archivních pramenech. V rámci semináře proto 
využije nejen ukázky a zajímavosti z materiálů týkajících se rodinné historie českých osob-
ností, nýbrž i archiválie ze svého vlastního rodového stromu. 

Datum a místo konání: 4. května 2022 v 17.00 hodin, Městská knihovna Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 85, vstup je zdarma.

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA V KNIHOVNĚ – AMERICKÝ SEN

Městská knihovna vás srdečně zve na cestovatelskou přednášku Jakuba Greschla 
na téma: Americký sen – cesta za mé vlastní hranice.

Jakubu Greschlovi je 29 let, pochází z Holýšova na Plzeňsku. Narodil se s dětskou 
mozkovou obrnou a pár let bojoval o to, aby ho nohy unesly. Nic z toho mu nevzalo životní 
sílu a dokázal procestovat už přes 30 zemí světa. Přijďte si vyslechnout Jakubovo poutavé 
vyprávění o třítýdenní cestě po západním pobřeží USA. Cílem Jakuba je nejen ukázat cestu 
po krásné destinaci, ale také poodhalit, kde najít motivaci k překonávání překážek v životě 
a také chuť k posouvání vlastních hranic.

Datum a místo konání: 26. května 2022 v 16.30 hodin, Městská knihovna Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 85, vstup je zdarma.

Monika Ulmanová, Městská knihovna

LÁSKA PROCHÁZÍ ŽALUDKEM (ANEB NAŠE ZDRAVÍ 
A TVORBA HORMONŮ ŠTĚSTÍ)

Blíží se nám květen, který je spjatý neodmyslitelně se vztahy a láskou. My se na máj-
-měsíc lásky zkusíme dnes podívat malinko jinak. Ano, láska je a doufám, že vždy bude 
mocnou čarodějkou, ale platí také výrok, že láska prochází žaludkem? Můžeme říct,  
že určitě ano, ale daleko přesnější bude, když řekneme, že také velmi souvisí s trávícím 
systémem, a to konkrétně se střevem. 

Jako příklad mohu uvést souvislost s konzumací sladkostí a dobrou náladou. Sladké 
sice zvyšuje tvorbu dopaminu, což ovlivňuje naše pocity štěstí a radosti, ale současně zde 
vzniká forma závislosti na sladkém a zvyšující se „potřebnost“ sladké tělu dodat. Takže do-
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poručujeme jednoznačně zdravé „mlsání“ polibků pod rozkvetlou třešní a nikoli laskonky. 
Tou správnou cestou zdraví, co se jídla týče, je správné vyživování našeho střevního mik-
robiomu, protože právě ve střevě se tvoří nejznámější z hormonů štěstí – serotonin. A není 
jej zde zrovna málo, protože ve střevech vzniká 80–90 procent tohoto hormonu! Jak se 
tedy o svůj mikrobiom správně postarat? V našem jídelníčku by měly být trvale zařazeny 
kvalitní vlákniny (což jsou obecně nestravitelné sacharidy), kterými se živí mikroorga-
nismy ve střevech. Zde platí naprosto jednoznačně, že když budeme mít v jídle dosta-
tek vlákniny, tak budeme mít optimalizovanou tvorbu serotoninu. A ejhle, najednou se 
nám tady objevuje i možnost, jak můžeme dlouhodobě ovlivnit své duševní rozpoložení,  
předcházet depresím a třeba právě i intenzívněji prožívat nejkrásnější lidské city a vý-
znamně si prodloužit život. Pro vaši informaci – ideální přísun vlákniny denně by se měl 
pohybovat někde kolem 30 gramů. 

Je tedy velmi efektivní mít ve stravě stálý přísun vlákniny z ovoce, zeleniny, luště-
nin a celozrnných potravin. Vzhledem k tomu, že kvalita potravin je bohužel dlouhodobě 
velmi neuspokojivá, tak je velice zdravotně přínosné dodávat tělu vícesložková Prebiotika 
(nikoli probiotika!!), které vyživují mikrobiom v celé délce střeva.

Ještě je na místě zmínit ten fakt, že nesmírně důležité pro správnou tvorbu „hormonů 
štěstí“ je mít dostatečný přísun kvalitních omega-3 mastných kyselin, které významně 
ovlivňují hormonální činnost. Přirozenou cestou je můžeme získávat z tučných volně žijí-
cích mořských ryb. Další možností je používání doplňků stravy s Omega-3, ale i tady hrozí 
úskalí, protože velká většina komerčně prodávaných doplňků stravy funguje jen z malé 
části. Proč tomu tak je? Na toto téma můžeme najít odpověď v odborné studii („Oil sta-
bility index“), kde je vše přesně změřeno a vysvětleno. Jak se v tom všem vyznat? Jedno-
duchou cestou je diagnostický test, zda nám ty „naše“ omegy dobře fungují. Detailně se 
o něm dočtete na stránkách státního zdravotního ústavu (www.szu.cz). Stačí do vyhledá-
vání zadat omega 3 index a otevře se vám úžasná informační dálnice na toto téma, protože 
důležitost omega-3 mastných kyselin je naprosto zásadní.

Ale držme se protentokrát jen té lásky. Já zde zdůrazním ještě jeden naprosto klíčový 
efekt, který s láskou souvisí. Vyvrcholením lásky muže a ženy je početí dítěte. A tady 
omega-3 hrají veledůležitou roli, protože jsou obsaženy ve spermiích i v ženském vajíčku 
a při jejich nedostatku je prostě problém i pro mladé maminky otěhotnět. Problematika je 
opět samozřejmě daleko širší, ale i zde můžeme říci, že omega-3 mají klíčový vliv na po-
četí. A aby toho nebylo málo, tak mají také na správný prenatální vývoj. I na toto téma jsou 
odborné lékařské studie a mnohé se opět dočtete na stránkách státního zdravotního ústavu. 
Shrnuto a podtrženo – to, co jíme, naprosto nejvýznamněji ovlivňuje naše zdraví po všech 
stránkách. Mohli bychom se tu rozhovořit o tom, že nekvalitní a průmyslově zpracovaná 
potrava má rozhodující vliv na tvorbu chronických zánětů v těle a posléze vzniku civi-
lizačních chorob typu kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, autoimunitních i onko-
logických onemocnění... Účelem tohoto článku však nemá být to, že čtenáře vyděsíme,  
ale spíš mu ukázat cestu, že na naše zdraví se můžeme dívat nejen v kontextu toho,  
že když nám něco je, tak se o nás postará lékař a přísun těch správných léků. Daleko lepší je,  
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aby se každý zamyslel nad prevencí a koneckonců i nad stavem svých financí. Zde ne-
chám promluvit statistiku, která je neúprosná. Jedna koruna vložená do prevence nám totiž 
ušetří zhruba 4 koruny, které posléze musíme vkládat do léčby vzniklých nemocí. A co víc,  
když nejsme zdraví, tak ani tu májovou lásku nemůžeme prožít naplno.

Připravujeme pro vás na podzim další z veřejných přednášek, kde se dozvíte více. 

Eva Grégrová, dipl.zdravotní sestra

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Milí čtenáři, v bítešské knihovně opět přibyly nové knížky. Pokud vám to pracovní či 
jiné povinnosti dovolí, můžete strávit volné chvilky např. s některým z následujících titulů.

Žlutý ptáček zpívá je americký román zaměřený na téma holocaustu. Jennifer Rosner 
se ve své románové prvotině nechala inspirovat životními osudy židovských dětí z období 
2. světové války. Základem příběhu je silné pouto matky a dcery. Róża se po obklíčení 
rodného města německými vojáky snaží ochránit své hudebně nadané dítě. Nějakou dobu 
se s dcerkou skrývá ve stodole na statku souseda. Zde dívenku Shiru ve smyšleném světě 
provází zpěv žlutého ptáčka. Dočasné útočiště ve světě skutečném – tedy válečném – však 
po nějaké době přestává být bezpečné. Róża stojí před zásadním životním rozhodnutím: 
zůstat s dcerkou, nebo ji opustit, aby tak zvýšila šanci dítěte na přežití…

Ostrov tisíce hvězd je román pro ženy od německé spisovatelky Anne Jacobsové. 
Čtenáře zavede do roku 1913, konkrétně do Berlína, kde žije mladá Paula von Dahlen.  
Ta v matčině pozůstalosti objeví zažloutlou fotografii z Německé východní Afriky. Za-
chycuje snad jejího otce, kterého nikdy nepoznala? Paula se vypraví do přístavního města 
Tanga a vydává se po stopách minulosti. Cesta ji zavede až ke Kilimandžáru a později 
na ostrov Zanzibar. Situace ale není jednoduchá, v Evropě vypukla válka…

Další novou knížkou v bítešské knihovně je dobrodružný příběh českého spisovatele 
Františka Niedla: Útěk do pekel je dějově zasazen do rozmezí let 1939–1948. Prosto-
pášný, cynický, arogantní mladík Pavel Vencl řeší svou situaci útěkem z okupovaného Čes-
koslovenska. Procestuje Evropu a následně i Ameriku. Putování mu notně komplikuje jeho 
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konfliktní povaha. Lidmi pohrdá, je schopen bez zaváhání zabíjet, ale je také inteligentní 
a k dění kolem sebe dokáže přistupovat s nadhledem i humorem. Navíc mu štěstěna přeje. 
Zdá se tedy, že přežije každou situaci.

Dětským čtenářům je určeno Putování skřítka Vltavínka po Vltavě z pera české spi-
sovatelky Zuzany Pospíšilové. V řekách prý žijí kromě ryb a vodníků také skřítci. Třeba 
Vltavínek. Jak jeho jméno napovídá, vyrostl v řece Vltavě. Rád by ji pořádně poznal a také 
se potřebuje naučit, jak má o svou řeku správně pečovat. Pohádkové putování Vltavínka 
a víly Vltavěnky seznamuje děti s řekou Vltavou. Provádí je zajímavými místy od pramene 
Vltavy směrem po proudu až k soutoku s Labem. 

Sáhnete-li po některé z výše uvedených knížek, nebo po nějaké jiné, to už záleží  
pouze na vás. 

Šárka Dohnalová

POZVÁNKA NA POUTNÍ MŠI SVATOU

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás pozval jménem 
Římskokatolické farnosti ve Velké Bíteši na Poutní mši sva-
tou. O letošní pouti, která se uskuteční v neděli 26. června 
v 9.30 hodin u příležitosti oslavy patrona našeho kostela 
Svatého Jana Křtitele. Během nedělní mše svaté dojde k vý-
jimečné události. V našem kostele bude uložen relikviář 
s ostatky – krví – sv. Jana Pavla II. V loňském roce se 
po několika letech odkladů z důvodu pandemie podařilo 
zástupcům naši farnosti uskutečnit cestu do polského Kra-
kova. Záměrem této cesty bylo převzetí relikviáře s ostatky 
– krví – sv. Jana Pavla II. Tato cesta se uskutečnila v sobotu 
16. října 2021. Do Krakova se vypravila skupina zdejších 
farníků s otcem Bohumilem Poláčkem. Ostatky jim předal 
osobně polský Krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz, ně-

kdejší osobní sekretář papeže. Poté se konala v Krakovské katedrále mše svatá, kterou 
sloužili dva Krakovští dominikáni a otec Bohumil Poláček jednomu z nich koncelebroval. 
Životopis Jana Pavla II můžete zhlédnout na webu bitessko.com.

Luděk Petrov za Římskokatolickou farnost Velká Bíteš 

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. 6. Vylosujeme a odmě-

Papež Jan Pavel II. 
Foto: Archiv Římskokatolické farnosti 
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níme dva z vás se správnou odpovědí. Tu všem čtenářům pro-
zradíme v následujícím čísle Zpravodaje města Velké Bíteše.
Otázka pro tento měsíc:
Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?

Ve dvojčísle Zpravodaje březen/duben byla zveřejněna 
soutěžní otázka, kde se nachází místo zobrazené na foto-
grafii. Správná odpověď: Historická výmalba je v boční 
kapli bítešského kostela sv. Jana Křtitele.

Členové redakce Zpravodaje dne 19. dubna vylosovali 
ze správných odpovědí dva výherce. Těmi se stali Vlasta 
Stará a Cyril Kučera. Výhercům, kterým byla předána 
malá pozornost, gratulujeme. 

Redakce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ ČMS OKRSKU VELKÁ BÍTEŠ

Po dlouhé pauze způsobené pandemií koronaviru se v sobotu 2. dubna 2022 sešli v obci 
Březka delegáti dobrovolných hasičů z okrsku Velká Bíteš, aby společně se svými hosty 
zhodnotili svoji činnost, aby se vzájemně informovali o novinkách od ústředí až po jednot-
livé sbory, a také aby s úctou vzpomněli na ty, kteří jejich řady opustili.

Program, pečlivě připravený starostou okrsku br. Ludvíkem Zavřelem, začal 
v 17.00 hodin společnou fotografií před „Kovárnou“. Následovalo slavnostní zahá-
jení, státní hymna ČR a představení čestných hostů, kterými byli: Generálporučík 

Kde se nachází místo zobrazené na 
fotografii?  |  Foto: Šárka Dohnalová

Společné foto.  |  Foto: Archiv SDH
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Ing. Drahomír Ryba, poslanec Parlamentu ČR a bývalý ředitel Hasičského záchran-
ného sboru ČR, Br. Jiří Klusák, člen výkonného výboru Žďár nad Sázavou, ga-
rant okrsku Velká Bíteš a držitel titulu „Zasloužilý hasič.“ – člen organizace Níhov,  
S. Naděžda Švejdová, členka výkonného výboru Brno venkov, držitelka „Řádu sva-
tého Floriána“, držitelka titulu ,,Zasloužilý hasič“, Br. Ladislav Fajmon, vedoucí od-
borné rady zasloužilých hasičů při OSH ČMS Žďár nad Sázavou, držitel titulu ,,Za-
sloužilý hasič“, Br. Miroslav Homola, vedoucí odborné rady hasičské historie OSH 
Žďáru nad Sázavou, člen VV a garant okrsku Velká Losenice, Ppor. Bc. Miroslav Volf, 
velitel profesionální jednotky Velká Bíteš, Br. Bohumil Jobánek, člen odborné rady 
zasloužilých hasičů při OSH Žďár nad Sázavou, držitel titulu ,,Zasloužilý hasič“ – člen 
organizace Níhov, Br. Zdeněk Moural, sběratel hasičských kuriozit, člen odborné 
rady hasičské historie a velitel okrsku Pozořice – člen organizace Viničné Šumice,  
Br. František Kabelka, člen odborné rady organizační, držitel titulu ,,Zasloužilý ha-
sič“, Br. Petr Tomek, starosta okrsku Dolní Loučky, Br. Milan Sojka, náměstek sta-
rosty okrsku Dolní Loučky. 

Pocta zesnulým kolegům
Povstáním a minutou ticha uctili delegáti shromáždění památku svých zesnulých kolegů, 
kterými byli tito bratři hasiči: 
V roce 2020 –  Vojtěch Hořčica, Kuřimská Nová Ves, Pavel Nováček, Nové Sady, Vladimír 

Veleba, Velká Bíteš, dlouholetý pokladník sboru, Karel Daněk, Velká Bíteš, 
pokladník okrsku, František Musil, Katov

V roce 2021 –  Petr Fousek, Nové Sady, dlouholetý velitel okrsku a kronikář, Jaroslav Dou-
bek, Nové Sady, dlouholetý pokladník sboru

V roce 2022 –  Patrik Fousek, Nové Sady, syn Petra Fouska, Josef Zachoval (95), Nové 
Sady, dlouholetý člen SDH

Vybráno ze zprávy starosty okrsku
•  Ing. Monika Němečková se stala první ženou, která povede největší zájmovou 

organizaci v České republice – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Delegáti 
ji spolu s novým vedením zvolili na svém VI. sjezdu v Brně. V nejvyšší funkci 
vystřídala Jana Slámečku, 
člena SDH z Olší u Tišnova, 
který vedl dobrovolné hasiče 
od roku 2018.

•  Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., 
MBA, se stal novým gene-
rálním ředitelem Hasič-
ského záchranného sboru 
ČR. Ve funkci vystřídal pří-
tomného generálporučíka 

Za předsednickým stolem… (zleva: M. Homola, J. Klusák, L. Zavřel, 
D. Ryba, M. Volf, L. Fajmon a M. Mateja)  |  Foto: Archiv SDH
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Ing. Drahomíra Rybu, který 
dosáhl věku omezujícího 
výkon této funkce. Generál 
Ryba pochází z Radostína 
nad Osl., je velkým přízniv-
cem našeho okrsku a pokud 
mu to jeho vysoká funkce 
dovolí, účastní se pravidelně 
našich shromáždění.

•  Válka na Ukrajině 
  „Již dříve se hodně jezdilo 

pomáhat zakarpatským hasi-
čům, kteří byli velmi špatně 
vybaveni, vozily se tam přilby, obleky, plovoucí čerpadla, která tam měla obrov-
ský úspěch, oni nic takového neznali. Jeden den se tam přivezla a druhý den už 
s nimi zasahovali při záplavách. Spousta našich hasičů má na Ukrajině kama-
rády. V této době se snaží hasiči České republiky pomoci ukrajinským hasičům jak 
se dá. Věřme, že se situace na Ukrajině v brzké době uklidní“. 

•  Poděkování – závěrem své věcné a vyčerpávající zprávy poděkoval starosta 
okrsku Ludvík Zavřel okrskovým funkcionářům za jejich práci, požádál de-
legáty o předání poděkování všem členům jejich sborů i jejich rodinám, které 
jim umožňují věnovat se společensky významné práci dobrovolného hasiče. 
Poděkoval také domácím hasičům v čele s br. Miroslavem Burianem za vzor-
nou přípravu této VVH a popřál všem pevné zdraví a mnoho osobních i hasič-
ských úspěchů. 

 
Předání čestných uznání a medailí

 Čestné uznání okrsku Za příkladnou práci
 Mičánek Jan, 1946, Katov Křikava Jiří, 1960, Bezděkov
 Burian Josef, 1953, Březka Ing. Milan Vlček, 1963, Velká Bíteš
 Pestr Václav, 1990, K. N. Ves Za mimořádné zásluhy
 Křikava Jiří, 1960, Bezděkov Fousek Petr, In memoriam, Nové Sady 
 Smutná Edita, 1998, Velká Bíteš Medaile Vincence Broži
 Dočkal František, 1977, Velká Bíteš Mičánek Pavel, 1972, K. N. Ves
 Babička Zdeněk, 1964, K. N. Ves Koza Radomír, 1966, Košíkov
 Ing. Ryba Drah., 1962, Radostín n/O. Medaile Karla Herolda
 Řád svatého Floriána Klusák Jiří, 1953, Níhov
 Klusák Jiří, 1953, Níhov Jobánek Bohumil st., 1941, Níhov
  Chytka Vladimír, 1946, Jindřichov
  Babička Zdeněk, 1932, K.N.Ves

Ocenění z rukou L. Zavřela a J. Klusáka přejímají:  
nestor okrsku Zdeněk Babička a za ním nastupující mladí:  

Edita Smutná a Václav Pestr.  |  Foto: Archiv SDH
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Nový pokladník a okrskový velitel
Náhradou za zesnulé bratry hasiče Karla Daňka a Petra Fouska schválili delegáti výroční 

valné hromady své dva kolegy do důležitých okrskových funkcí:
Do funkce pokladníka: Petra Doubka 
Do funkce velitele okrsku: Miloše Rozmarína 

Složení okrsku:

Závěr
Z Výroční valné hromady SDH okrsku Velká Bíteš jsem si jako vždy odnesl velmi pří-

jemný pocit lidské sounáležitosti, kamarádství i neformální spolupráce. Pověstné nadšení 
velitele okrsku a jeho spolupracovníků pro „hasičství“, činí z jejich výročních shromáždění 
nejen příjemnou společenskou záležitost, mnohdy za účasti těch nejvyšších funkcionářů, 
ale obsahuje také kritické zhodnocení činnosti, včetně nekompromisního pojmenování ne-
dostatků u jednotlivých sborů. Pozoruhodný je také přesah náplně jednání tohoto shro-
máždění od ústředí až po Jihomoravský kraj. Poděkováním za jejich společensky význam-
nou, a jak vídáme ve sdělovacích prostředcích, těžko nahraditelnou činnost, končím svoji 
zprávu laického pozorovatele.

Alois Koukola, čestný člen

ŽELEZNÁ SOBOTA

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš bude jako každý rok provádět tradiční 
sběr veškerého starého železa ve městě, a to v sobotu 7. května od 8.00 do 11.00 hodin.

Doporučujeme shromáždit odpad před dům nejlépe až v sobotu po 7.00 hod; máte-li 
možnost ponechat odpad na svém pozemku za brankou, předejdete riziku zcizení nebo 

Sbor Mládež Muži Ženy celkem
Bezděkov 13 13
Březka 30 30
Holubí Zhoř 22 22
Jindřichov 7 7
Katov 3 + 2 41 12 58
Košíkov 23 23
Křižínkov 2 + 1 15 3 21
Křoví 53 3 56
Kuřímská Nová Ves 31 8 39
Níhov 60 60
Nové Sady 48 48
Velká Bíteš 1 + 0 24 9 34
Celkem 9 367 35 411
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vybírání jen těžkých kusu či barevných kovů jinými skupinami osob, které se na likvidaci 
odpadu s hasiči nepodílí. Pro lepší orientaci prosíme dárce o SMS na tel. č. 737 367 433 
o uložení železného šrotu. Objemný nebo těžký odpad např. ze sklepů, půd či garáží si 
vyneseme sami. Finanční výtěžek z letošního sběru použijeme na další činnost hasičského 
sboru ve prospěch občanů města.

SH ČMS-SDH Velká Bíteš děkuje všem občanům za spolupráci!

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. 49:

Roku 1604 Havel Pučálka prodal polovinu domu s rolemi, loukami a ouvary v ceně 
100 zlatých svému zeti Vávrovi Petrů. Zároveň mu připrodal „koně, krávu, půl vozu, a to 
na takový způsob prodal, aby poněvadž on již člověk sešlý věkem jest, aby při něm jakožto 
zeti svému chráněn a opatrován byl“. Vávra mu zavdal osm zlatých a vejrunky měl platit 
po čtyřech zlatých. O dva roky později, roku 1606, Vávra zdědil po svém tchánu druhou 
polovinu domu a svou švagrovou Kunhutu provdanou za Václavka z Pucova vyplatil tím 
způsobem, že jí vydal klisnu, dvě měřice žita, dvě ovce a tři zlaté. Zbývajících dvacet 
zlatých se zavázal splácet po vejruncích třech zlatých. Navrch zdědil rovněž příjmení. 
Vavřinci Pučálkovi však hospodářství v krizové předválečné době dostatečně nevzkvétalo, 
když mezi lety 1608–1615 odprodal pět rolí za celkovou částku 64 zlatých. Asi ani jeho 
švagrové se nedařilo nejlépe, když v letech 1611–1615 z vejrunků pobíral dva zlaté písař 
z Jinošova Daniel patrně na umoření Václavkova dluhu vůči vrchnosti.

Za třicetileté války, roku 1629, Vavřinec Pučálka prodal dům s připrodáním obilí na za-
hradě v ceně pouze 50 moravských zlatých Jakubu Dolákovi. Přijal závdavek dva zlaté 
a vejrunky měl pobírat také po dvou zlatých. Asi s ohledem na nejisté vyplácení vejrunků 
ve válečné době takový příslib stabilního příjmu patrně nestačil na to, aby se umístil 
v městském špitálu. A tak následujícího roku prodal špitálskému záduší svou zbývající 
pohledávku na domě 48 zlatých za 8 zlatých hotově. Místo osmi zlatých ovšem obdržel 
v hotovosti jen tři zlaté a „kdykoliv mu potřeba by nastala, má se mu pomalu k vyživení 
jeho ostatek vydávati“. Ještě téhož roku 1630 zakoupil od Doláka dům za stejných podmí-
nek i „s připrodáním žita ozimého na zahradě“ Jakub Vodánek. Dolák přijal v závdavku 
své dva zlaté a ostatek náležel dále špitálnímu záduší.

Po třicetileté válce, roku 1650, zakoupil dům již po Vodánkovi stále v ceně 50 mo-
ravských zlatých Jiřík Kukla. Bylo to bez závdavku a vejrunky zůstaly na dvou zla-
tých, přičemž Vodánkovým sirotkům náležely z domu pouze čtyři zlaté. Roku 1656 



40 |  Květen – Červen 2022 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Jiřík Kukla postoupil dům svému synu Lukáši Kuklovi. Dle lánského rejstříku z roku 
1674 náležela k domu pouze jedna měřice rolí. Později roku 1693 zakoupil dům po Ku-
klovi za stejných podmínek Šimon Sobotka. Tehdy bylo zjištěno, že Lukáš Kukla pří-
ležitostně odváděl špitálu místo vejrunků dříví na otop. Celkem ho bylo 20 sáhů (20 
x 3,107 = 62,14 m3), a tak při ceně 12 krejcarů za sáh byly ze 46 moravských zlatých 
dlužných vejrunků odečteny tři moravské zlaté 30 krejcarů. Sobotka však v témže roce 
zemřel ve věku okolo třiceti let, patrně aniž by založil rodinu. Následně se tu bez zá-
pisu v gruntovní knize usadil dosud svobodný Jiřík Šilhan z Březky, který se ke konci 
roku 1694 oženil s též dosud svobodnou Veronikou Jarounkovou. Do června 1698 
se jim narodily dvě dcery. Brzy nato ale Šilhan „na vojnu z svého trucu a zoufalství 
pryč odešel“. Útěk otce mělo na rodinu fatální dopad. Nejprve v červnu 1700 zemřela 
ve věku asi 26 let manželka a malé dcery ji poté následovaly - v říjnu 1700 čtyřletá 
Rozina a v únoru 1701 dvouletá Paulína.

Mezitím roku 1699 městský úřad prodal dům stále v ceně 50 moravských zlatých Ště-
pánu Hudečkovi. Kupující nemusel nic zavdat a vejrunky po dvou zlatých měl platit až 
po lhůtě půldruhého roku, neboť dům byl „velmi zruinirovaný a shnilý“. Později roku 
1729 byl dům připsán zámečníku Jiříku Juránkovi s tím, že si jeho „švagruše“ Rozina 
Hudečková doživotně vymínila v domě vystavěnou světničku a roli u Krevlic koupenou 
od Šimona Adriana. Po její smrti měl horní tál role připadnout zeti Jiříkovi a dolní tál 
synu Janovi „jak se jí ještě vážiti budou“. Dle tereziánského katastru náležela v roce 1749 
k domu jedna role u Krevlic (3 měřice) a zahrada u domu (6 achtelů).

Po 53 letech držby, roku 1782, Jiřík Juránek „před počestný ouřad předstoupil, 
uctivě přednášejíc, že by on pro sešlost svého věku dýlejíc hospodařiti, grunt již velmi 
sešlý opravovati a svýmu synovi Janovi (který na vojně jest) dochovati nemohl. Dru-
hého pak syna France, poněvadž on jak na dítě patří k svým rodičům se nechoval, pro 
jeho jinší mnohé důležitý vejstupky a darebné chování od takového dědictví odvrhuje, 
z tej tehdy příčiny“ Juránek prodal dům za 147 rýnských zlatých 40 krejcarů (126 mor. 

Dům čp. 49 v současnosti.  |  Foto: autor článku
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zl. 40 kr.) Matěji Vodičkovi. Bylo to „mimo verkštatu, kterej on prodavatel pro sebe 
a pro svou manželku do obouch smrti vymiňuje“. Tato zámečnická dílna měla pak 
připadnout výše zmíněnému synu Janovi, kdežto „starší syn ale Franc po smrti otce 
a matky roli u Krevlic ležící pod 2 míry, jestli však otce jakožto dítě v dobrým předchá-
zeti a ctíti bude, k očekávání míti má“. Vodička vyplatil v hotovosti 52 zlatých, dalších 
38 zlatých se zavázal vyplatit „do sirotčí kasy“ v příštím roce a na zbývající částku 57 
zlatých 40 krejcarů obecních vejrunků měl v příštím roce vyplatit polovinu a zbytek 
splácet po vejruncích dvou rýnských zlatých 20 krejcarech (2 mor. zl.). Někdy poté 
se o své peníze uložené v sirotčí pokladně dopisem přihlásil zmiňovaný Jan Juránek, 
sloužící v „Šabininským“ regimentu. Deset zlatých daroval svému otci a ostatek 28 
zlatých mu městský úřad odeslal.

Od Vodičky roku 1798 koupil dům „i s tou při něm se vynacházející chaloupkou, stodo-
lou a zahradou“ za 640 rýnských zlatých (548 mor. zl. 40 kr.) Josef Joch. Ten roku 1813 
postoupil dům, stodolu, zahradu a role (Na Příčkách 1066 kvadrátních sáhů / 0,3834 ha, 
na Horním konci ke Krevlicím též 1066 kvadrátních sáhů, v Širokým Žlebě 1582 kvadrát-
ních sáhů / 0,5690 ha) svému zeti Tomáši Hortovi „proti obdržených 300 zlatých na ban-
ko-cedulkách, aneb 60 zlatých [ve] vídeňské valutě. Ostatní odevzdatel jakožto otec svojí 
ceři Kateřině s tímto jí odevzdaným domem jménem erbtálu zanechává“. Zároveň si vymí-
nil se svou manželkou již zmíněnou chaloupku. Později roku 1859 se stali vlastníky domu 
Antonín a Marie Hortovi.

Roku 1864 koupila dům Cecílie Navrátilová. Následně roku 1878 jej od ní koupili 
za 1800 zlatých Jan a Marie Doubkovi. Poté roku 1881 koupili dům Jan a Františka 
(roz. Hladká) Jarošovi. Nedlouho před první světovou válkou, v dubnu 1914, koupili dům 
dále Josef a Marie Hladcí. Po nich jej roku 1925 zdědil Rudolf Hladký. Od toho koupili 
dům koncem roku 1931 Antonín a Růžena Koláční.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 243, 248, kn. 
č. 11788, fol. 154, 155, 302, kn. č. 11789, fol. 125, kn. č. 11794, fol. 26, kn. č. 11893, fol. 137–141. 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lá-
nice, č. kn. vl. 27.

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 POD MĚSTEM 
NA LOUKÁCH.

V pořadí 16. trať předměstí Lánice josefinského katastru s názvem „Pod městem na lou-
kách“ zahrnovala 34 položek. Nacházel se tu měšťanský dům čp. 172 (u náměšťského 
mostu, zbořený v 70. letech 20. st.) s loučným místem a ovocnou zahrádkou. Loučných 
míst („WiesFleck“) bylo 24, z nich čtyři se nacházely „za potokem“ při domech čp. 169 
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a 170 v dnešní ulici Pod Hradbami 
a u obecní louky poblíž meziříčského 
mostu. U zmíněného meziříčského 
mostu položka č. 16 byla obecní 
louka „Kostelnická“ či Kostelnička“ 
(„Kostelniczka“) (28x21 a 10x8 sáhů,  
tj. 53x40 a 19x15 metrů) (1), jejíž ná-
zev mohl být odvozen od kostelního 
záduší nebo od zdejší rodiny Kos-
teleckých, usazené v Bíteši od roku 
1642. Trať dále zahrnovala sedm pas-
tvin, z nichž čtyři se nacházely vždy 
na dvou místech, a devět rolí. V pro-
storu mezi dnešní ulicí Za Loukama 

a meziříčskou silnicí se nacházelo pod č. 21 loučné místo „Za Kadlicovy“ (2), odvozené 
zřejmě od držitelů nejbližšího domu čp. 173 tkalců Slámových (od 1711). Ve stejném pro-
storu pod č. 23 u osamocené stodoly bylo loučné místo „u stodole“ (3), pod č. 25 role 
s loučným místem a pastvinou na dvou místech „ve Furtě na zahradách“ (4), tj. při bývalém 
brodu u oplocených pozemků.

Trať zahrnovala pod položkou č. 1 rovněž potok, označený dle užitku jako mlýnský 
náhon a vedoucí od zděného mostu až k hranicím vsi Nové Sady („Nepštich“). Hned pod 
třemi položkami bylo uvedeno vodní koryto („WasserGruben“, položky č. 9, 13, 33), dále 
pěšina u vodního koryta (položka č. 13), menší obecní pastvina na dvou místech zvaná 
„u struhy“ a „u mostu“ (položka č. 34, při jestřabské a meziříčské cestě). Zahrnuta byla 
též náměšťská cesta („der Namieschter Weeg“, položka č. 2) a „docházející“ cesta („Ho-
llerweg“), kterou je dnešní ulice Za Loukama s pokračováním až na jestřabskou cestu 
u Rejhradského rybníka.

Touto tratí dříve procházela zemská 
silnice Brno-Jihlava (čárkovaná čára), 
která byla přeložena až výstavbou císař-
ské silnice v 80. letech 18. století. Louky 
„pod městem“ uvádějí rovněž gruntovní 
knihy (1681, 1682, 1713, 1795 ad.). Za-
niklý Albíkovský rybníček pod Rejhrad-
ským rybníkem (5), doložený k letům 
1569–1613 a zrušený před rokem 1663, 
byl v 18. století již zapomenut. Podobně 
v době josefinského katastru byl již vy-
sušený Špitálský rybníček (6), doložený 
k letům 1572–1755.

Jan Zduba

Trať „Pod městem na loukách“ dle josefinského katastru  
z 18. století. Do mapy stabilního katastru z roku 1825 zakreslil autor.

Vymezení tratě „Pod městem na loukách“ na satelitním snímku 
z roku 2020. Do snímku www.mapy.cz zakreslil autor.
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SPORT

MATHIAS VACEK VYHRÁL „BÍTEŠ“

Největší český talent posledních let Mathias Vacek se v dresu české silniční reprezen-
tace zařadil na seznam vítězů domácí jarní cyklistické klasiky Velká Bíteš – Brno – Velká 
Bíteš. Většinu 162 kilometrů dlouhého závodu strávil v úniku s Janem Kašparem (ATT In-
vestments) a Jakubem Ťoupalíkem (Elkov Kasper), které na Masarykově náměstí ve Velké 
Bíteši porazil ve spurtu. 

Devatenáctiletý český reprezentant si připsal druhé letošní vítězství. Před měsícem byl 
nejlepší v 6. etapě UAE Tour, závodě kategorie WorldTour. Tentokrát se v dresu národního 
týmu představil i na domácí půdě a populární Bíteš pojal velmi aktivně.

Zaútočil už ve výjezdu na první vrchařskou prémii v brněnských Kohoutovicích. Zde 
se k němu přidal i další velmi mladý závodník, dvacetiletý Jakub Ťoupalík z týmu Elkov 
Kasper. A nechyběl ani zástupce favorizovaného celku ATT Investments, jedenadvacetiletý 
Jan Kašpar. Tento únik, kterému zpočátku nikdo nedával velké naděje na úspěch, si vypra-
coval na hlavní pole náskok více než 4 minuty a rázem se diváci i fanoušci na trati dočkali 
zajímavé naháněné mezi vedoucí skupinou a pelotonem.

Náskok Vacka, Ťoupalíka a Kašpara se na třech cílových okruzích dlouhých 18 kilome-
trů snížil na jednu minutu. Vypadalo, že peloton má situaci pod kontrolou, ale bylo to jen 
zdání. Na náměstí ve Velké Bíteši došlo ke spurtu třech nejodvážnějších a Vacek byl o něco 
rychlejší než Kašpar a Ťoupalík. Juniorský mistr Evropy v časovce poprvé vyhrál závodu 
Českého poháru ŠKODA CUP v elitní kategorii. Peloton se do cíle přiřítil pod vedením 
týmu ATT Investments se ztrátou 7 sekund. Podle očekávání byl nejrychlejší Tomáš Bárta, 
ale stačilo to jen na čtvrté místo.  

TJ Favorit Brno, pořadatel tohoto tradičního závodu, který se po dvouleté pauze opět 
vrátil na bítešské Masarykovo náměstí, touto cestou děkuje městu Velká Bíteš v čele 
se starostou Ing. Milanem Vlčkem za vytvoření skvělého zázemí pro uspořádání této 
významné sportovní akce. Poděkování si rovněž zaslouží ředitel Informačního centra 
a Klubu kultury Města Velké Bíteše pan 
Ing. Josef Jelínek a produkční, kulturní 
a programová pracovnice paní Silvie Ko-
tačková, kteří stáli za příkladnou místní 
propagací akce. V neposlední řadě pa-
tří velký dík také kolektivu pracovníků 
Technických služeb Velká Bíteš pod ve-
dením pana Ing. Pavla Gaizury a vedou-
címu Městské policie Velká Bíteš panu 
Pavlu Hradeckému. Peloton u kostela sv. Jana Křtitele.  |  Foto: Jan Brychta
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O občerstvení závodníků, jejich doprovodu a diváků, kterých do cílového prostoru 
zavítalo nebývalé množství, se postaral Jiří Rauš s kolektivem Restaurace U Raušů. 
Ceny nejlepším závodníkům věnoval pan Milan Sláma z Uzenářství a lahůdky Sláma 
a paní Hana Pöcklová z Řemeslné pekárny Jindřichov. 

V prostoru startu a cíle byla opět umístěna velká LED obrazovka, na kterou bylo 
promítáno LIVE vysílání celého závodu. Diváci, kteří zavítali v krásném jarním odpo-
ledni na Masarykovo náměstí, tak byli po celou dobu informováni o průběhu a vývoji 
závodu. Projekce vznikla za přispění města Velká Bíteš, pořádající TJ Favorit Brno, 
společnosti SportSoft, která měla na starost samotnou výrobu přenosu, a specializo-
vaným cyklistickým serverem Roadcycling.cz. Zasvěcený komentář závodu poskytl 
Josef Kratina, kterého můžete také slýchat z obrazovky České televize a Eurosportu. 
O dobrou pohodu na náměstí dbala rockabilly parta Papakult a mluvené slovo měl 
na starosti Luděk Savana Urbánek, moderátor rádia Kiss a Signál.

Závěrem bychom chtěli poděkovat i dobrovolníkům z řad bítešských sportovců  
z TJ Spartak pod vedením pana Ing. Petra Světlíka a Sboru dobrovolných hasičů Velká 
Bíteš, kteří měli na starosti zajištění bezpečnosti na křižovatkách a dalších rizikových 
místech a i díky jejich přispění považujeme akci za zdařilou a věříme, že se ve Velké 
Bíteši potkáme i příští rok.

Za organizátora TJ Favorit Brno
Josef VAISHAR

MINTONETTE VE VELKÉ BÍTEŠI

V sobotu 2. dubna se uskutečnil třináctý ročník jarního turnaje o putovní pohár 
v MINTONETTE.

Nevíte co je mintonette? Malá nápověda. Hru zvanou mintonette vymyslel roku 
1892 William G. Morgan v Holyoke ve státě Massachusetts. Tento nový sport byl pů-
vodně zamýšlen jako hra vhodná pro starší členy YMCA. Kdo už ví?… A když přidám, 
že první MS se konalo roku 1949 v Praze, a že na prvních šesti MS, tedy až do roku 
1966, skončila ČSR (později ČSSR) vždy na prvním nebo druhém místě? Nikdo?… 
Hraje se s míčem přes síť… Teď už asi víte, že v sobotu 2. dubna se uskutečnil již tři-
náctý ročník jarního turnaje ve volejbalu.

V jarním termínu jsme se potkali po dvouleté přestávce zaviněné covidem, a tak 
jsme turnaj připravovali náležitě natěšeni. V plánu byl turnaj s osmi týmy. Bohužel 
dva bítešské celky (Tulamore a Frantíkovci) postihla epidemie zranění (proto vytvořily 
společný tým Frtule), a když svou účast zrušil i tradiční účastník a několikanásobný 
vítěz tým Apollo, ustálil se počet na následujících šesti týmech. Frtule – V. Bíteš, 
TNT – Znojmo, Koncovka – Znojmo, Sako – Zbraslav, Tuhý & Kořínek – Slavkov 
a tým poraŽENY z Velké Bíteše (tento tým tvořily výhradně dívky a patří jim obdiv 
nejen za projevenou odvahu, ale i za předvedenou hru, neboť nejeden celek dokázaly 
pořádně potrápit).
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Po odehrání zápasů ve skupinách, které se odehrály v hale TJ Spartak a ve školní 
tělocvičně, následovalo čtvrtfinále, semifinále a boje o třetí a první místo. Celý den 
se nesl v přátelské atmosféře, byť na palubovce nedal nikdo nikomu nic zadarmo. 
Po vyhlášení výsledků a předání cen jsme celý den znovu odehráli při výborné večeři 
v restauraci Na 103 a již teď se těšíme na další setkání při našem oblíbeném sportu.

Konečné pořadí turnaje: 1. Koncovka – Znojmo, 2. TNT – Znojmo, 3. Sako – Zbra-
slav, 4. Frtule – V. Bíteš, 5. Tuhý & Kořínek – Slavkov u Brna, 6. poraŽENY – V. Bíteš.

Na závěr poděkování majitelům Restaurace Na 103, kteří do turnaje věnovali  
1. cenu a pěkně se o nás večer postarali.

Také děkujeme všem našim tradičním sponzorům – město Velká Bíteš, První brněn-
ská strojírna Velká Bíteš, a. s., Labara s.r.o., rytectví Mihal s.r.o. a další. 

František Drlíček za TJ Spartak

JUDO – DVA TURNAJE BĚHEM PĚTI DNÍ

Po téměř tříleté pauze se znovu rozjely judistické soutěže. Také náš klub patří k tra-
dičním pořadatelům mládežnických soutěží, a tak jsme využili první volné termíny a po-
zvali do bítešské sportovní haly judistické naděje. Letos jsme na sebe vzali jako pořadatelé 
trošku větší úkol a uspořádali v průběhu pěti dnů hned dvě soutěže. 

V sobotu 9. dubna proběhl tradiční turnaj LABARA CUP pro mláďata a mladší žáky, tento-
krát rozšířený o soutěž družstev O jindřichovský koláč. Na tatami se do naší sportovní haly sjelo 
132 závodníků z 20 oddílů. Mezi závodníky se neztratil náš početný tým. V soutěži družstev 
jsme obsadili 2. místo za týmem SKKP Brno, a tak jsme si mohli pochutnat na Jindřichovském 
koláči. V zápasech byly vidět krásné judistické techniky a veliké soutěžní nasazení.

Umístění jednotlivců: 1. místo – Němcová Lucie, 2. místo – Saliger Tomáš, Malá Bar-
bora, Košťál Marek, Musil Tobiáš, Brůžička David, Voborný Stanislav, Musil Marek, Obe-

Společné foto hráčů.  |  Foto: Archiv TJ Spartak



46 |  Květen – Červen 2022 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

rreiter Marek, Musilová Jana, 3. místo – Saliger Jaroslav, Vacková Alena, Lukášek Štěpán, 
4. místo – Zezulová Žaneta, Vacková Anna, Vacek Antonín, Hladíková Ema, Parkos Filip, 
5. místo – Salajka Luděk.

Ve středu 13. dubna odpoledne proběhla soutěž pro začátečníky MINILIGA. Jde o uza-
vřenou soutěž pro děti ze čtyř oddílů na Vysočině, které se nejvíc věnují práci s malými 
začínajícími judisty. Předcházející kola byly v Jihlavě a ve Žďáře nad Sázavou. Do Velké 
Bíteše se sjelo 63 nejmenších závodníků, kteří se svojí soutěžní kariérou teprve začínají. 
Ale i tady byly vidět moc zajímavé zápasy a radost dětí z pěkného poprání. 

Na této soutěži si roli rozhodčích vyzkoušeli naši junioři Marian Chládek, Vít Mladý a Petr 
Budzinski. Při svém prvním vystoupení v této roli si vedli velmi dobře a profesionálně. 

1. místo – Štefek Eduard, Pražák Matěj, Mucha David, Pražák Václav, Lukášek Tomáš, 
Musil Vít, 2. místo – Chudoba Filip, Marek Tadeáš, Ulman Miroslav, Mašek Jan, Buchta 
František, 3. místo – Rous Michal, Mašek Pavel, Rothová Barbora, Žáková Natálie, Kru-
kouski Ivan, Prudek Martin, Marek Benjamin, Sysel Matyáš, Forejt Tadeáš, Pelán Tomáš, 
Holánek Štěpán.

Všem medailistům gratulujeme a věříme, že jim nadšení vydrží ještě hodně dlouho. 
Žádnou takovou soutěž ale není možné uspořádat bez sponzorů a podporovatelů. Velké 
poděkování patří firmě LABARA, Jindřichovské pekárně, firmě AUTOIMPEX, Rytectví 
Mihal, firmě LITAS a městu Velká Bíteš. Děkujeme za velikou podporu naší TJ Spartak 
Velká Bíteš.

Za vším je ale také hodně práce celého našeho realizačního týmu ve složení Jiřina Bla-
hová, Kateřina Karásková, Adéla Karásková, Iva Němcová, Filip Blaha a Jiří Blaha s po-
mocí starších členů našeho klubu a rodičů našich závodníků. 

Ondřej Blaha, JUDO Velká Bíteš

Společné foto judistů.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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ANI POSEDMÉ NENAŠLY RUN&MUM NA ŠTAFETĚ  
NOMEN RUN PŘEMOŽITELKY

Nové Město na Moravě 24. duben 2022 – Běžecká štafeta No-
Men Run v sobotu 23. dubna přivítala 120 týmů z celé republiky 
i Slovenska. Na 88 kilometrů dlouhé kopcovité trase z Vysočina 

Arény do Velké Bíteše běžely maximálně čtyřčlenné týmy. Sedmý ročník NoMen Run 
měl nakonec tradiční vítězky – tým Run&Mum, který štafetu vyhrává již od prvního 
ročníku. Závod dokončila i sólo běžkyně Mirka Ježková a tým Tatranky, který se 
na trase střídal ve dvou. 

Trasa závodu se klikatila z Vysočina Arény přes předávková místa ve Studnici, Velkých 
Janovicích, Víru, Štěpánově, Smrčku, Habří a Borovníku až do Velké Bíteše. Nejlépe se 
s náročnou trasou popasoval jihomoravský tým Run&Mum, který letos dorazil do cíle 
v čase 7:06:25. „Na startu nám bylo jasné, že to bude boj, protože soupeřky nasadily ve-
lice kvalitní běžkyně. Držely s námi tempo až do šestého úseku, ale v posledních dvou jsme 
měly více sil,“ uvedla běžkyně vítězného týmu Lucie Vaculová. Na druhém místě doběhly 
Maminky v běhu, kterým se čipová časomíra zastavila na hodnotě 7:27:58. Pomyslný 
bronz brala další stálice ve startovním poli – DrTi tým – s časem 7:30:56.
SÓLO BĚŽKYNĚ

Přírodu Vysočiny mohlo letos obdivovat rekordní počet týmů ve startovní listině – 
120. Hrdinkou letošního NoMen Run se stala Mirka Ježková, plzeňská běžkyně startující 
pod názvem Bodlina. Vyběhla z Nového Města v 6:00 a 88 kilometrů zdolala za 14:00:55. 
„Bolelo to, ale když už jsi na šestém úseku, tak prostě nechceš vzdát,“ popsala své dojmy 
po závodě. Ocenění zaslouží i tým Tatranky složený z Evy Škvařilové a Reginy Vošte-

Stupně vítězů.  |  Foto: Archiv NMR
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rové, které se na trase střídaly. V rámci NoMen Run si tak odběhly poctivý maratón v te-
rénu a ještě kousek. Zvládly to v čase 9:54:16. 

I přes dílčí změny je NoMen Run stále závodem s 88kilometrovou trasou, s osmi úseky 
v délce 9–12,5 km, z nichž 80 % vede po lesních a polních cestách a zbytek jsou silnice. 
Po covidové pauze v roce 2020 a neobvyklém červnovém termínu vloni se organizátorky 
vrátily k třetí dubnové neděli. Závod doprovázelo ideální běžecké počasí s teplotami ko-
lem pěti stupňů ráno a 15 odpoledne. „Nakonec bylo krásně, ale po úterním sněhu a pá-
tečním dešti jsme měly trochu strach“, přiznala hlavní organizátorka Květa Látalová s tím,  
že nakonec se tento ročník stal jedním z nejpohodovějších. 

NoMen Run s číslem 8 se uskuteční opět za rok, a to v sobotu 22. dubna 2023.

CELKOVÉ VÝSLEDKY NOMEN RUN 2022

Eva Ondrůjová za organizátory

OSTATNÍ

UKLIĎME VELKOU BÍTEŠ

V sobotu 2. dubna proběhla již počtvrté akce Ukliďme Velkou Bíteš, kterou bych spíše 
nazvala Ukliďme Velkou Bíteš a přilehlé vesnice Bezděkov a Jestřabí. 

1.  RUN&MUM 7:06:25
2.  Maminky v běhu 7:27:58
3.  DrTi tým 7:30:56

sólo Mirka Ježková X:XX:XX
dvojtým Tatranky X:XX:XX

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY 
ROK VÍTĚZKY ČAS POČET TÝMŮ
2022 RUN&MUM 7:06:25 120
2021 RUN&MUM 7:28:54 92
2019 RUN&MUM 7:02:46 116 
2018 RUN&MUM 7:06:51 102
2017 RUN&MUM 6:51:41 103
2016 RUN&MUM 7:14:09 56
2015 B4 7:28:57 19
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Poslední dvě sezóny probíhaly tyto akce spíše online, domlouvali jsme se po face-
booku a každý kdo chtěl, dostal přidělenou trasu a vlastně jsme se vůbec nepotkali. 
Letos, asi vzhledem k nepříznivému počasí a k nepříznivému vývoji ve světě, byli 
lidé raději doma, ale i přesto se úklidu zúčastnilo 42 lidí, z toho bylo 14 dětí. Tech-
nické služby města Velká Bíteš poté všechny pytle s odpadky odvezly. Akce proběhla 
za podpory TJ Spartak Velká Bíteš, z.s., AG FOODS Group a.s., Labary s.r.o. a mých 
dobrých kamarádek (Jana Pavlíčková, Ivana Balejová, Jitka Řezáčová a Markéta La-
vická) a jejich rodin.

Všem, kterým není lhostejné okolí, ve kterém žijí, bych chtěla touto cestou poděkovat. 

Magda Holíková a kolektiv

TURNAJ V MARIÁŠI

V sobotu 9. dubna šustěly kulturním domem ve Velké Bíteši čertovy obrázky. Pan 
Zdeněk Baláš uspořádal mariášový turnaj, kterého se zúčastnilo 81 karbaníků. Ti změ-
řili svou dovednost i štěstí a utkali se celkem v pěti kolech po padesáti minutách. Vítě-
zem se stal Josef Štěrba z Kuřimi, před Ondřejem Beněm z Citonic a Janem Horgošem 
z Petrovic. Turnaje se zúčastnila i jedna žena a obsadila pěkné třicáté místo. Nejúspěš-
nějším Bítešákem byl na dvanáctém místě Zdeněk Svoboda. Všichni účastníci si tuto 
akci pořádně užili. 

Josef Jelínek

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VELKÁ BÍTEŠ

V první půlce života se staráme o své děti,
Ve druhé půlce života pečujeme o své rodiče.
Goethe

Pečovatelská služba Velká Bíteš má ve městě již dlouholetou tradici. Službu po-
skytujeme od roku 1995. Služba byla doposud využívána hlavně pro rozvoz obědů 
seniorům a na drobné pečovatelské úkony. Od dubna letošního roku se zaměřujeme 
hlavně na podporu a péči při běžných každodenních činnostech, které by dělal uži-
vatel sám nebýt věku, zdravotního omezení nebo jiné znevýhodňující okolnosti, 
a to v takovém rozsahu, aby mohl setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí 
a zachoval si vlastní styl života. Jsou to např. pomoc a podpora v oblasti hygieny, 
nákupů, péče o domácnost, doprovázení k lékaři apod. Služby poskytujeme a zajiš-
ťujeme osobám se sníženou soběstačností a sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či 
zdravotního stavu ve městě Velká Bíteš a jejích místních částech, a to již od 18 let 
věku. Služba je poskytována v domácnostech uživatelů, Domě s pečovatelskou služ-
bou a Středisku osobní hygieny. 
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Zájemce si podá žádost o poskytování pečovatelské služby a poté je s ním sepsána 
Smlouva o poskytování sociální služby, kde je upřesněno, co budeme poskytovat, v jakém 
rozsahu a ostatní podmínky poskytování.

Veškeré informace Vám rádi poskytneme na tel. 566 532 413, 723 784 579, e-mail: 
socpracovnik@poliklinikabites.cz, socialnisluzby@poliklinikabites.cz, web: poliklinika-
bites.cz

Petra Svoboda

ZMĚNA ZAČÁTKU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTEV

V loňském roce došlo rozhodnutím rady města ke změně začátku zasedání zastupitel-
stev z dosavadních 17.00 hod. na 14.30 hod. Tuto změnu zastupitelé opozice opakovaně 
kritizovali a navrhovali změnu zpět na pozdější čas. Koalice však nikdy neumožnila tuto 
věc ani zařadit do programu jednání, aby mohla být řádně prodiskutována. Technicky 
se jedná o jednoduchou změnu – doplnění stávajícího textu jednacího řádu o jednu větu  
a 4 slova, viz dále.

Před jednáním zastupitelstva města 22. února 2022 jsem (opětovně) navrhl doplnění 
programu jednání o bod „Změna jednacího řádu zastupitelstva“, a to emailem zaslaným 
všem zastupitelům v následujícím znění:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
navrhuji tímto doplnění programu jednání ZM o bod „Změna jednacího řádu zastupi-
telstva“

Textově je návrh níže a spočívá v doplnění čl. 3. odst. 1 o podtržený text
Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zase-

dání zastupitelstva se konají v pravidelných termínech vždy druhé pondělí v měsících 
únor, duben, červen, září a prosinec. Je-li to třeba, koná se zastupitelstvo druhé kalen-
dářní pondělí v ostatních měsících. Pokud na druhé pondělí v měsíci připadá svátek, 
koná se zastupitelstvo nejbližší následující pracovní den. Pravidelný začátek zasedání 
zastupitelstva je v den jeho konání v 17.00 hodin. Ve výjimečných případech je možno 
svolat zasedání zastupitelstva na jiný termín nebo v jiný čas.

Kompromisem může být i čas v 16.00 hodin - toto zaznělo od jednoho z koaličních 
zastupitelů po minulém krátkém jednání ZM a za mě je to přijatelný kompromis.

Věc jsme s několika zastupiteli z koalice a opozice probírali, chápu, že se věc otevírá 
opakovaně a že to některé už nebaví, ale nebyla k ní připuštěna ani diskuse. Proto např. 
nebyl řešen ani kompromisní čas v 16.00 hod., což též některým koaličním zastupitelům 
prý vadí. Chápu i to, že mnoha zastupitelům čas 14.30 vyhovuje, ale jednání zastupitelstva 
je veřejné (narozdíl od rady), a proto by měla být maximálně umožněna účast veřejnosti. 
Rady ať jsou třeba v poledne, pokud to členům vyhovuje, ale zde to je o umožnění účasti 
veřejnosti, ne o tom, jak se to hodí zastupitelům. A je to i o respektu dojíždějících za prací 
mimo Bíteš. Navíc se již jednání nenahrává a ne každý má možnost si jednání nahrát sám.
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Scházíme se průměrně cca 6 krát za rok, což není tolik, aby zaměstnanci úřadu a pří-
spěvkových organizací nemohli zůstat déle, v soukr. sféře jsou přesčasy běžné mnohem 
častěji, a lze jim kompenzovat náhr. volnem.

Prosím o zvážení.
----
Zařazení bodu na samotném zastupitelstvu podpořil jediný koaliční zastupitel,  

takže opět ani diskuse k tomuto bodu neproběhla. 
Za situace, kdy se v minulém roce jednání přestala též nahrávat a pouze se online pře-

náší, považujeme změnu času jednání zastupitelstva na 14.30 za výrazné omezení transpa-
rentnosti řízení města pro jeho občany. Od zastupitelů koalice jsme mimo jednání slyšeli 
jen to, že jim to vyhovuje. To, že jednání je kvůli kontrole veřejnosti veřejné, a že občanům 
by účast na jednání neměla být komplikována, nijak koalicí zohledněno není. 

Aleš Koubek, zastupitel za KDU ČSL

JINÝ POHLED

Znáte příběh o Lotovi? Možná si vybavíte Lotovu ženu, která se proměnila v solný 
sloup. V Bibli se píše: (Genesis 13. kapitola) Lot pozvedl oči a spatřil celou jordán-
skou rovinu, kudy se chodí do Sóaru, že je celá dobře zavlažovaná – bylo to dříve,  
než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru – že je jako Hospodinova zahrada, jako egypt-
ská země. Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vyrazil na východ. Tak se jeden 
od druhého oddělili.

Abram vyzval svého synovce Lota, aby si vybral zemi, kam půjde se svými stády. 
Oba měli hodně zvířat a připadalo jim rozumné se rozdělit. Lot si vybral zemi,  
která se mu zdála úrodná a vhodná pro stáda. Byla tam však také Sodoma a Go-
mora, města, která pro jejich zkaženost Bůh úplně zničil. Abram se rozhodl pro zemi,  
kterou pro něj a jeho potomstvo vybral Bůh – Kanaán, dnešní Izrael. Je to země,  
která „pije vodu z nebeského deště“.

Často dáme na první dojem a jako Lot vybíráme řešení, která se nám zdají výhod-
nější nebo pohodlnější. Lot zapomněl na to, že Bůh určil zemi, kde chce přebývat 
se svým lidem. Vnímám, že se potřebujeme naučit nedělat ukvapené závěry z toho,  
co máme před očima. Potřebujeme mít „jiný pohled“ na okolnosti i lidi kolem nás.

Pokud vás toto téma zajímá, přijďte si o něm popovídat. Ráda bych vás tímto pozvala 
na naše pravidelná setkání, která se konají každou druhou a čtvrtou (případně i pá-
tou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře 
(na pavlači). Také můžete navštívit naše webové stránky (www.ac-vm.cz).

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje moudrost a správný pohled Věra Pokorná
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 109/2022 KONANÉ DNE 31. LEDNA 2022

Pokračování usnesení z dvojčísla březen/duben: 

8/109/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku spol. QCM, s.r.o, IČ: 26262525, se sídlem 
Heršpická 813/5, 639 00 Brno na administraci prodeje pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.718,- Kč/m2 včetně DPH 
formou elektronické aukce za 48.400,- Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 2. 2022
9/109/22/RM– a) rozhoduje zveřejnit předložený záměr úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná 
půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.718,- 
Kč/m2 včetně DPH formou elektronické aukce
a
b) doporučuje ZM vzít na vědomí zveřejnění záměru úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná 
půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.718,- 
Kč/m2 včetně DPH formou elektronické aukce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 2. 2022
10/109/22/RM – bere na vědomí přípravu Bítešského kulturního léta 2022 dle materiálu předlože-
ného ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace 
dne 31. 1. 2022.

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 110/2022 KONANÉ DNE 7. ÚNORA 2022 

3/110/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče RTS a.s. Lazaretní 13, Brno 615 00, 
IČ 25533843 na provedení zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení v rámci 
akce „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86 – vnitřní vybavení a vybavení 
zahrady“ za cenu 84.700,-Kč včetně DPH a uzavřít s ním příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 24. 2. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 111/2022 KONANÉ DNE 21. ÚNORA 2022

2/111/22/RM – schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 109/2022 ze dne 31. 1. 2022  
a č. 110/2022 ze dne 7. 2. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 21. 2. 2022



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

53Květen – Červen 2022  |

3/111/22/RM – bere na vědomí ekonomický přehled akcí pořádaných Informačním centrem a Klu-
bem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací v roce 2021.
4/111/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda 
o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu § 71b notářského řádu  
a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2022
5/111/22/RM – rozhoduje poskytnout Pionýru z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/762/22 ve výši 50.000 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: 31. 3. 2022
6/111/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti ARCHAIA Brno z.ú., Bezr-
učova 78/15, 602 00 Brno, IČ: 26268469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Obratiště 
autobusů v místní části Jestřabí“ za cenu maximálně 22.869,- Kč včetně DPH a uzavřít s ní předlože-
nou smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 25. 3. 2022
7/111/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou 
akciovou společností, a.s. o prostorovém uspořádání staveb č. DPUS/2/2022 ve věci výstavby auto-
busové čekárny na pozemku parc.č. 857/1 v k.ú. Velká Bíteš v ochranném pásmu vodovodu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 17. 3. 2022
8/111/22/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďár-
sko o finančním příspěvku z rozpočtu města ve výši 7.513.811 Kč na akci „Velká Bíteš – vodovod  
a kanalizace v ulici Rajhradská“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 3. 2022
9/111/22/RM – bere na vědomí možnosti využití alternativních zdrojů energie pro objekty v ma-
jetku města.
10/111/22/RM – rozhoduje souhlasit s navrženým termínem zápisu dětí do mateřských škol ve Velké 
Bíteši dne 11. 5. 2022.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 11. 5. 2022
11/111/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Návrší 259, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 a za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2022
12/111/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 a za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2022
13/111/22/RM – bere na vědomí vyřazovací protokoly majetku předložené Informačním centrem 
a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací pod č.j. MÚVB/1164/22.
14/111/22/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z roz-
počtu města na investiční akci „Velká Bíteš – novostavba 14 BD–vodovod a kanalizace ul. U Sta-
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dionu, úsek DZR a ulice Tyršova“ ve výši 6.019.899,00 Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďár-
sko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 3. 2022
15/111/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy, IČ 03951286 na akci „Zkapacitnění 
objektu MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, vybavení přípravny stravy“ a uzavřít s ní kupní 
smlouvu s cenou 579.711,00 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 3. 2022
16/111/22/RM – rozhoduje neudělit souhlas s umístěním sídla společnosti Lunch servis s.r.o. v bu-
dově č.p. 579 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č.1339/8 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2022
17/111/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení platnosti nájemní smlouvy ze dne  
7. 7. 2021 uzavřené mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a společností VHS Bohemia, a.s., 
IČ: 47910305, se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno jako nájemcem týkající se pronájmu části 
pozemku p.č. 847/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 217 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z důvodu 
umístění zařízení staveniště v rámci staveb „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – dešťová kanali-
zace a VO v ul. U Stadionu“ a „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace  
ul. U Stadionu“ k 28. 2. 2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2022
18/111/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 369/15 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 33 m2 a části pozemku p.č. 369/24 o výměře 8 m2 v k.ú. Jindřichov u Velké 
Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2022
19/111/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 373/1 ostatní plocha,  
ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2022
20/111/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., 
se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ 255 94 940 na realizaci veřejného osvětlení 
v ulici Karlov ve Velké Bíteši ve výši 1.207.184,00 Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 3. 2022
21/111/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku městu Velká Bíteš ve výši 
120.000,- Kč na vybudování vodovodního řadu v ulici Malá Strana ve Velké Bíteši vlastnicí budovy 
č.p. 235, rodinný dům, který je součástí pozemku p.č. 1989/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2022
22/111/22/RM – rozhoduje vypovědět nájemní smlouvu ze dne 10. 11. 2008 uzavřenou mezi měs-
tem Velká Bíteš jako pronajímatelem a IČ: 18531083, týkající se
-  nově vznikajícího pozemku p.č. 66 orná půda o výměře 1364 m2 odděleného z p.č. 67, p.č. 66,  

p.č. 65 dle geometrického plánu č. 93-127/2021 vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš
-  nově vznikajícího pozemku p.č. 64 orná půda o výměře 1318 m2 odděleného z pozemků p.č. 65, 

p.č. 64, p.č. 63, p.č. 62 dle geometrického plánu č. 93-127/2021 vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, 
obec Velká Bíteš
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-  nově vznikajícího pozemku p.č. 84/18 orná půda o výměře 791 m2 odděleného z p.č. 84/1 dle geo-
metrického plánu č. 94-143/2021 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše,

-  nově vznikajícího pozemku p.č. 84/17 orná půda o výměře 76 m2 odděleného z p.č. 84/1 dle geo-
metrického plánu č. 92-102/2021 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše,

- části pozemku p.č. 84/1 orná půda o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
23/111/22/RM – rozhoduje přesunout značky č. IZ4a a IZ4b – začátek a konec obce za sjezd k RD čp. 
314 na ul. Hybešova ve Velké Bíteši a ukládá odboru investic a rozvoje projednání a následnou realizaci 
tohoto přesunutí s vlastníkem komunikace Krajem Vysočina a současně ukládá odboru investic a rozvoje 
svolat jednání za účelem projednání investičních záměrů v oblasti ulice Hybešova za účasti Svazu vo-
dovodů a kanalizací Žďársko, EG.D, a.s., Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 8. 2022
24/111/22/RM – rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na ploše před 
domem čp. 277 v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Vyhrazené parkovací místo bude využíváno pouze pro vozidlo technicky způ-
sobilé k provozu, SPZ 3J4 3313. Instalaci značení si zajistí žadatelka na své náklady s tím, že platnost 
souhlasu je stanovena na dobu trvání důvodu žádosti.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 3. 2022
25/111/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele ATIKA – LYSÝ, s.r.o., se sídlem 
Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí IČ 26177005 na stavbu „Kulturní dům, Velká Bíteš, kanalizační 
přípojka“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo za cenu 2.009.158,00 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 3. 2022
26/111/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku:
a) p.č. 66 orná půda o výměře 1364 m2 vznikajícího dělením pozemků p.č. 67, p.č. 66, p.č. 65 dle 
geometrického plánu č. 93-127/2021vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš
za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu. min. za 1.173.000,- Kč,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- s kaucí 50.000,- Kč uhrazenou před podáním nabídky kupní ceny.
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde 
do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví k dokončení výstavby rodinného domu na tomto 
pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 200,- Kč/m2 předmětného pozemku. 
Ve prospěch prodávajícího bude bezúplatně zřízeno věcné předkupní právo za kupní cenu, za kterou 
bude pozemek převeden do vlastnictví kupujícího, pro případ, že by se kupující, popř. jeho právní 
nástupce, do 7 let od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnického právo k pozemku na další osobu.
b) p.č. 64 orná půda o výměře 1318 m2 vznikajícího dělením pozemků p.č. 65, p.č. 64, p.č. 63, p.č. 
62 dle geometrického plánu č. 93-127/2021vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu. min. za 1.133.000,- Kč,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- s kaucí 50.000,- Kč uhrazenou před podáním nabídky kupní ceny.
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde 
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do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví k dokončení výstavby rodinného domu na tomto 
pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 200,- Kč/m2 předmětného pozemku. 
Ve prospěch prodávajícího bude zřízeno věcné předkupní právo za kupní cenu, za kterou bude po-
zemek převeden do vlastnictví kupujícího, pro případ, že by se kupující, popř. jeho právní nástupce, 
do 7 let od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnického právo k pozemku na další osobu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2022
27/111/22/RM – rozhoduje provést úpravy okolí Mateřské školy U Stadionu v rozsahu a termínech 
dle předloženého materiálu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 10. 2022
28/111/22/RM – bere na vědomí předložený finanční a časový harmonogram revitalizace prostoru 
u kostela v místní části Košíkov.
29/111/22/RM – rozhoduje neposkytnout žadateli Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích dotaci 
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/809/22 z důvodu, že klientka není občankou Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2022
30/111/22/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě 
její žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/952/22 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše 
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 112/2022 KONANÉ DNE 1. BŘEZNA 2022 

2/112/22/RM – rozhoduje vypůjčit byt č. 6 v domě č.p. 249, který je součástí pozemku p.č. 1789/3 
v k.ú. Velká Bíteš a byt č. 2 v domě č.p. 250, který je součástí pozemku p.č. 1790 v k.ú. Velká Bíteš 
za účelem poskytnutí humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny na dobu určitou 30 dnů a uhradit 
služby související s užíváním uvedených bytů,
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 3. 2022
3/112/22/RM – rozhoduje prověřit možnost úprav prostor budovy č.p. 67 na Masarykově náměstí 
a budovy č.p. 623 na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor investic a rozvoje termín: 4. 3. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 113/2022 KONANÉ DNE 7. BŘEZNA 2022

2/113/22/RM – schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 111/2022 ze dne 21. 2. 2022 a č. 
112/2022 ze dne 1. 3. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 7. 3. 2022
3/113/22/RM – bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2021.
4/113/22/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 2/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2022
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5/113/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu cesty 
a stezky k části pozemku p.č. 322/1 v rozsahu geometrického plánu č. 3218-192/2020 ve prospěch 
pozemku p.č. 322/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
ve výši 10.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
6/113/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 277/5 v budově č.p. 277 
na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který 
je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5450/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5450/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.382.630,- Kč se splatností kupní ceny před pod-
pisem kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
7/113/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 277/205 v budově č.p. 277 
na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který 
je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5670/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5670/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.420.810,- Kč se splatností kupní ceny před pod-
pisem kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
8/113/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 281/203 v budově č.p. 281 
na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který 
je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 6080/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6080/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.426.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
9/113/22/RM – rozhoduje pokácet část více kmenné lípy na pozemku parc. č. 2440/1 (ostatní plo-
cha) a 3366/2 (orná půda) v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2022
10/113/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 277/203 v budově č.p. 277 na po-
zemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 798 ve výši id. 5900/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5900/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou zna-
leckým posudkem ve výši 1.409.880,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
11/113/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 3849 orná půda o výměře cca 270 
m2 a části pozemku p.č. 2748 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2022
12/113/22/RM – rozhoduje souhlasit s finanční částkou 222.956 Kč pro rok 2022 k úhradě kom-
penzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK 
a uzavřít smlouvu o úhradě kompenzace s Jihomoravským krajem.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 4. 2022
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13/113/22/RM – bere na vědomí zprávu o prověření stavu budov Masarykovo náměstí č.p. 67 a Jih-
lavská č.p. 623 s cílem získání prostor pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny, která konstatuje, že uve-
dené prostory jsou nevhodné pro provedení jednoduchých úprav k dosažení cíle.
14/113/22/RM 
a) bere na vědomí žádost obyvatel o odstranění 1 ks modřínu opadavého na pozemku p. č. 850/1 
(ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Velká Bíteš.
b) rozhoduje pokácet 1 ks jeřábu na pozemku parc. č. 1580/1 (ostatní plocha, ost. komunikace) v k.ú. 
Velká Bíteš a 1 ks javoru na pozemku parc. č. 2591 (vodní plocha, nádrž umělá) v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2022
15/113/22/RM – rozhoduje zveřejnit předložený záměr úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná 
půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.718,- 
Kč/m2 včetně DPH formou elektronické aukce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2022
16/113/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny id. 10/11 části pozemku p.č. 1846 ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře cca 1100 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
17/113/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 4607 orná půda o výměře 1865 m2 
v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2022
18/113/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 5299 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 38 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2022
19/113/22/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určených darů Základní školou a Praktickou 
školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádostí č. j. MÚVB/1443/22 a č. j. MÚVB/1444/22 .
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2022
20/113/22/RM – rozhoduje přijmout finanční dar na pořízení dopravního automobilu pro zásahovou 
jednotku Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš Mercedes-Benz Sprinter 4x4 dle předložené daro-
vací smlouvy s dárcem B I K O S spol. s r.o.
odpovědnost: starosta termín: 31. 3. 2022
21/113/22/RM – nemá námitky proti instalaci poměrových měřidel (podružného vodoměru,  
elektroměru a plynoměru) a současně rozhoduje zamítnout žádost o úhradu nákladů instalace těchto 
poměrových měřidel v areálu fotbalového stadionu na pozemku p.č. 878 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 351 m2, jehož součástí je budova č.p.717, obč. vyb. vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
22/113/22/RM – rozhoduje souhlasit se změnou nevyhovujících názvů autobusových zastávek 
ve městě Velká Bíteš a jeho místních částech Jáchymov a Košíkov dle návrhu odboru správního.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2022
23/113/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě č. 03/21/SPF/101 s SVK Žďársko, Vodá-
renská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 na vrácení části finančního příspěvku ve výši 7 969,00 Kč 
na akci „Košíkov – novostavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 4. 2022
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 21/2021 KONANÉHO DNE 13. PROSINCE 2021 

1/21/21/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Aloise Špačka a pana MUDr. Jaroslava Štefka.
3/21/21/ZM: bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká 
Bíteš sestavené k 30. 9. 2021.
4/21/21/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 11. 2021.
5/21/21/ZM: bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2021, 11/2021, 12/2021 a 13/2021 schvá-
lená radou města.
6/21/21/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 14/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2021
7/21/21/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2022 v předloženém znění včetně zá-
vazných ukazatelů dle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 1. 2022
8/21/21/ZM: schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2023 a 2024.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 1. 2022
9/21/21/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství.
odpovědnost: tajemnice termín: 16. 12. 2021
10/21/21/ZM: schvaluje předložený „Rozvojový plán města Velká Bíteš“, kterým se nahrazuje pů-
vodní Rozvojový plán města Velká Bíteš z roku 2008.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 22. 12. 2021
11/21/21/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o budoucím majetkoprávním vypořádání k pozemkům se 
společností OC HRADBY s.r.o., K Terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469 
týkající se stavby „Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš – ul. Vlkovská”.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 28. 2. 2022
12/21/21/ZM: rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na částech pozemků parc.č. 4606/1, parc.č. 
4609/3 a parc.č. 4609/11 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Pod Kotelnou“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 1. 2022
13/21/21/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 84/1 oddělenou geometrickým plánem 
č. 92-102/2021 a nově označenou p.č. 84/17 orná půda o výměře 76 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké 
Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
ve výši 45.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
14/21/21/ZM: rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš a dohodu o zrušení věcného předkup-
ního práva k pozemku p.č. 84/14 zahrada a pozemku p.č. 84/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 25, rod. dům vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš zřízeného 
ve prospěch města Velká Bíteš. Náklady na výmaz věcného předkupního práva z katastru nemovitostí 
uhradí žadatel.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
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15/21/21/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 84/1 oddělenou geometrickým plánem č. 94-
143/2021 a nově označenou p.č. 84/18 orná půda o výměře 791 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, 
obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 84/14 oddělenou geometric-
kým plánem č. 94-143/2021 a nově označenou p.č. 84/19 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. Ludvíkov 
u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že uhradí městu Velká Bí-
teš doplatek za rozdíl cen směňovaných částí pozemků stanovených znaleckým posudkem ve výši 
670.650,- Kč a náklady související se směnou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
16/21/21/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 125 zahrada o výměře 
389 m2 v k.ú. Košíkov a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 327.150,- Kč, 
bylo doručeno 5 nabídek kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny
s nabízenou kupní cenou 1.203.000 Kč,
s nabízenou kupní cenou 805.000 Kč,
s nabízenou kupní cenou 401.000 Kč,
s nabízenou kupní cenou 455.100 Kč,
s nabízenou kupní cenou 451.000 Kč,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Košíkov a obci Velká 
Bíteš za cenu 1.203.000 Kč, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí 
hradí kupující,
d) nepřijímá nabídku kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
17/21/21/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemky p.č. 130 zahrada o výměře 36 m2 a p.č. 139 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví 
města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 52.670,- Kč. Náklady souvise-
jící s nabytím pozemků uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
18/21/21/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 691/1 oddělenou geometrickým plánem 
č. 3210-171/2020 a nově označenou p.č. 691/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
64.820,- Kč. Náklady související s nabytím části pozemku uhradí kupující a současně rozhoduje 
zamítnout žádost o úplatný převod nezaplocené části pozemku p.č. 691/1 ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 53 m2 v k.ú. Velká Bíteš nacházející se mezi pozemkem p.č. 541/1, jehož součástí 
je stavba rodinného domu č.p. 45 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a tělesem komunikace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
19/21/21/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě týkající se budoucího úplat-
ného převodu pozemků p.č. 2575/2 trvalý travní porost o výměře 709 m2, p.č. 2576 ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře 612 m2, p.č. 2577 trvalý travní porost o výměře 1263 m2, p.č. 2578 trvalý 
travní porost o výměře 617 m2, části pozemku p.č. 2568 lesní pozemek o výměře cca 600 m2 a části 
pozemku p.č. 2621/1 lesní pozemek o výměře cca 400 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města 
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Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem za účelem výstavby vodní nádrže 
s platností smlouvy 10 let ode dne jejího uzavření.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
20/21/21/ZM: rozhoduje podat společnou žádost s Obcí Ruda, IČ: 00842567, Ruda č.p. 32 o zpev-
nění komunikace na p.č. 1195 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí, p.č. 6106 v k.ú. Tasov, p.č. 5473, 
p.č. 5474, p.č. 5475, p.č. 5476, p.č. 5477 vše v k.ú. Holubí Zhoř, p.č. 2660, p.č. 2677 v k.ú Ruda 
u Velkého Meziříčí, a to na základě dokončených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Holubí 
Zhoř, Ruda u Velkého Meziříčí, Tasov, Lhotka u Velkého Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
21/21/21/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 524/1 oddělenou geometrickým plánem  
č. 3310-163/2021 a nově označenou p.č. 524/6 orná půda o výměře 519 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 524/2 oddělenou geometrickým plánem 
č. 3310-163/2021 a nově označenou p.č. 524/7 zahrada o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
s tím, že městu bude uhrazen doplatek za rozdíl cen směňovaných pozemků stanovených znalec-
kým posudkem ve výši 551.280,- Kč a pozemek p.č. 524/6 nebude na hranici s p.č. 524/1 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš oplocován. Dále se nabyvatelé smluvně zaváží, že pokud bude město státem 
nuceno uhradit mu cenu pozemku p.č. 524/1 orná půda o výměře 873 m2 v k.ú. a obci Velká Bí-
teš stanovenou podle cenového předpisu platného k 02.05.2012 v případě změny územního nebo 
regulačního plánu nebo v případě nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby iniciované na-
byvatelem nebo jeho právním nástupcem, uhradí tuto částku městu, jinak může město od směnné 
smlouvy odstoupit.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
22/21/21/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 691/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3309-
166/2021 a nově označenou p.č. 691/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 125 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 538/2 oddělenou geometrickým 
plánem č. 3309-166/2021 a nově označenou p.č. 538/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 
v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že uhradí městu Velká Bíteš doplatek 
za rozdíl cen částí pozemků stanovených znaleckým posudkem ve výši 97.280,- Kč a náklady sou-
visející s jejich směnou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
23/21/21/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě týkající se budoucí směny 
části pozemku p.č. 2933/2 orná půda o výměře cca 240 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví 
města Velká Bíteš do spoluvlastnictví (id. 1/3), (id. 9/24) a (id. 7/24) za část pozemku p.č. 2933/1 
orná půda o výměře cca 240 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. 1/3), (id. 9/24) 
a (id. 7/24) do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou uhradí smluvní strany 
rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
24/21/21/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 283/203 v budově č.p. 283 na po-
zemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům,  
který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7850/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 
837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7850/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 



62 |  Květen – Červen 2022 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.489.430,- Kč se splatností kupní ceny před pod-
pisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí 
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
25/21/21/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 276/1 v budově č.p. 276 na pozemku 
p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 796 ve výši id. 5450/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5450/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví 
města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.288.460,- Kč se splatností 
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
26/21/21/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 2592 lesní pozemek o výměře  
52 m2 včetně stavby v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
27/21/21/ZM: rozhoduje úplatně nabýt části pozemků p.č. 4616, p.č. 4630/2, p.č. 4610/1 oddělené 
geometrickým plánem č. 3303-168/2021 o výměře 49 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví OC 
Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, Veveří, 602 00 Brno do vlastnictví 
města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 32.000,- Kč. Kupující uhradí 
náklady související s nabytím pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
28/21/21/ZM: bere na vědomí zápis č. 16/2021 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města 
Velká Bíteš.
29/21/21/ZM: bere na vědomí zápis č. 21/2021, 22/2021 a 23/2021 z jednání Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Velká Bíteš.

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 23/2022 KONANÉHO DNE 21. ÚNORA 2022 

1/23/22/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana Ing. Josefa Jelínka.
3/23/22/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2021 schválené radou města dne  
20. 12. 2021.
4/23/22/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 12. 2021.
5/23/22/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 1/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2022
6/23/22/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 
2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 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 poskyt-
nutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2022
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7/23/22/ZM: rozhoduje 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. 383/22 ve výši 1.000.000 Kč s podmín-
kou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webo-
vých stránkách příjemce a při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2022
8/23/22/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře 254 m2, příp. jeho části v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 2. 2023
9/23/22/ZM: rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, 
PSČ 587 33 předloženou Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „Velká 
Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 2. 2023
10/23/22/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 226/1 zahrada 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 Šk-
robárenská 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: 20. 2. 2023
11/23/22/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 24/17/21/ZM a nahradit ho usnesením:
ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2263/5 oddělenou geometrickým plánem č. 3322-
10/2022 a nově označenou p.č. 2263/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 347 m2 a části pozemku 
p.č. 2265/2 oddělené geometrickým plánem č. 3322-10/2022 a nově označené p.č. 2265/8 orná půda 
o výměře 333 m2 a p.č. 2265/9 orná půda o výměře 17 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnic-
tví (id. ½) a (id. ½) za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s nabytím částí pozemků uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 2. 2023
12/23/22/ZM: bere na vědomí zveřejnění záměru úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná půda 
o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.718,- Kč/m2 
včetně DPH formou elektronické aukce.
13/23/22/ZM: bere na vědomí zápis č. 17/2021 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města 
Velká Bíteš konaného dne 8. 12. 2021.
14/23/22/ZM: bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš 
č. 24/2021 konaného dne 14. 12. 2021 a zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Velká Bíteš č. 25/2022 konaného dne 25. 1. 2022.

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 červenec/srpen 2022: 16. června 2022 do 12.00 hodin.  
Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel. č.: 608 065 337

Palivové dřevo, i suché, tel. č.: 608 065 337

Koupím obrazy malířů: Zezula, Emler, Jambor, Lacina, Heřman, Hegr, Matal, Hanych, 
Bukáček, Lukášek, Panuška, Bubeníček, Kaván, Honsa, Fiala, Cína - Jelínek, Němec, Od-
várka a dalších. Tel. č.: 776 393 000.

VZPOMÍNÁME

„Tvá hvězda nezhasla, jen zmírnila svůj svit,  
dokud nás paměť nezradí, budeš v ní věčně žít.“

Dne 20. dubna 2022 uplynulo 40 let od chvíle, kdy z kruhu 
rodiny a přátel odešel starostlivý manžel, tatínek a dědeček  

pan František Hüpsch z Velké Bíteše. 
Vám, kdo vzpomenete s námi, děkují dcery Anna,  

Irena a Jiřina s rodinami. 

„Prázdný je domov, smutno je v něm. Cestička na hřbitov zbyla mě jen.“

Dne 14. května 2022 uplyne 1. výročí, 
co nás navždy opustila naše maminka, 

babička paní Helena Maříková, 
a 31. výročí babičky a prababičky  

paní Amálie Vavrouškové,  
obě rodačky z Velké Bíteše.
Kdo jste je znali a měli rádi,  

vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomíná dcera Helena, zeť a vnuci.

Komerční sdělení / Inzerce
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Odešli jste, jak si to osud přál, v našich 
srdcích a vzpomínkách zůstáváte dál.
27. května to bude 24 let, co nás opus-

tila naše maminka a babička  
paní Jiřina Čermáková, 

a 27. června to bude 40 let, co nás 
opustil náš tatínek a dědeček  

pan František Čermák.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

15. dubna 2022 oslavili
ZLATOU SVATBU

50 let společného života
manželé 

Naděžda a Jan SOUČKOVI
z Velké Bíteše

29. dubna 2022 oslavili
ZLATOU SVATBU

50 let společného života
manželé 

Olga a MVDr. Jan KONEČNÍ
z Velké Bíteše

29. dubna 2022 oslavili
SMARAGDOVOU SVATBU

55 let společného života
manželé 

Anežka a Josef JELÍNKOVI
z Velké Bíteše

Jubilantům popřály členky Sboru pro občanské záležitosti, 
s gratulací se připojuje také redakce Zpravodaje

a představitelé města

Komerční sdělení / Inzerce
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Komerční sdělení / Inzerce
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