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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, 
16. května se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva 
města. Hlavním bodem dle návrhu programu bylo pod číslem 
3) projednání výsledků elektronické aukce na prodej pozemku 
p.č. 4625 k.ú. Velká Bíteš pro budoucí domov důchodců v lo-
kalitě U Stadionu. Přesným obrazem o průběhu zasedání pro 
všechny, kteří průběh nesledovali on-line na svých počíta-
čích, je zápis ze zasedání, který je veřejně přístupný na webo-
vých stránkách města www.vbites.cz . Jeho část, týkající se 
domova důchodců v rámci projednávaného bodu 2. a 3. pro-
gramu, vám předkládám na tomto místě:
……………………………………………………………………………………………

2. Schválení programu zasedání
Pan starosta předložil ke schválení program zasedání zveřejněný na úřední desce. Pan 

Ing. Tomáš Kučera: K bodu č. 3 jsme neobdrželi materiál. Pan starosta: V podkladech bylo 
uvedeno, že zde budou zástupci E-ZAK, kteří otevřou obálku a sdělí nám informace týkající 
se elektronické aukce. Všechny ostatní věci týkající se vyhlášení soutěže byly v materiálech. 
Ing. Kučera vznesl dotaz na tajemnici, zda to, že v materiálech v 7 denní lhůtě nedostali 
informace, které byly známy měsíc, např. o složení kaucí firem, které město zná, protože 
byly odesílány na účet města, a které si zastupitelé vyžadovali, nemůže mít vliv na platnost 
usnesení. Tajemnice: V podkladovém materiálu od vedoucí OM to bylo vysvětleno, že tady 
budou zástupci společnosti, která zajišťovala elektronickou aukci, a pan starosta to také 
ve vaší korespondenci vysvětloval, že byl zvolen tento postup. Pan starosta: Při prodeji 
pozemků také nedostáváte předem informaci, kdo složil kauci. Teď jednáme o programu. 
Ing. Kučera: Z důvodu nedodání známých materiálů k bodu č. 3 „Úplatný převod pozemku 
p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš“ navrhuji, aby tento bod nebyl projednáván. Mgr. Koubek: 
Chci se zeptat, proč já a další zastupitelé jsme nedostali informaci, jaké subjekty složily 
kauci. Pan starosta: Bylo již vysvětleno. Aby vše dnes proběhlo transparentně bez zpochy-
bňování výsledků soutěže. Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D.: Na posledním ZM nebyl dotaz 
zodpovězen s tím, že nebyl ukončen termín pro podání kaucí. Odpověď jsme nedostali ani 
po zaplacení kaucí. Podporuji názor, aby byl tento bod stažen z jednání. Mgr. Koubek vy-
světlil rozdíl oproti obálkové metodě při běžném prodeji pozemků, kdy nikdo nechtěl vědět 
o složených kaucích. Toto je první případ. Zásadní rozdíl je, že subjekt, který složí kauci, 
nejdříve zaplatí a pak se mu převede vlastnické právo. Nyní jde o převod pozemku strate-
gickému pro město. Město má na účtu 2,5 mil. Kč a zbývající část kupní ceny je splatná až 
po kolaudaci objektu. Pokud projekt svěříme firmě, kterou jsme si nemohli předem prověřit, 



4 |  Červenec–Srpen 2022 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

může dopadnout špatně. Pan starosta dal hlasovat o návrhu programu dle Ing. Kučery. 
Před hlasováním přítomno: 20 členů ZM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:
1) Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu zasedání
3) Úplatný převod pozemku p.č. 369/17 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
4) Úplatný převod pozemku p.č. 369/15 a části pozemku p.č. 369/25 v k.ú. Jindřichov  
 u Velké Bíteše
5) Úplatné nabytí id. 1/60 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
6) Poskytnutí dotace z rozpočtu města
7) Rozpočtové opatření č. 7/2022 ke schválení
8) Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš o nočním klidu
9) Projednání činnosti výborů ZM
10) Diskuze
11) Závěr
 Výsledek hlasování: pro 9, proti 6, zdržel se 5, nehlasoval 0
	 Návrh	usnesení	nebyl	přijat.

Pan starosta dal hlasovat o programu dle podkladového materiálu. Před hlasováním pří-
tomno: 20 členů ZM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:
1) Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu zasedání 
3) Úplatný převod pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
4) Úplatný převod pozemku p.č. 369/17 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
5) Úplatný převod pozemku p.č. 369/15 a části pozemku p.č. 369/25 v k.ú. Jindřichov  
 u Velké Bíteše
6) Úplatné nabytí id. 1/60 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města
8) Rozpočtové opatření č. 7/2022 ke schválení
9) Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš o nočním klidu
10) Projednání činnosti výborů ZM
11) Diskuze
12) Závěr
 Výsledek hlasování: pro 11, proti 4, zdržel se 5, nehlasoval 0
 Návrh	usnesení	byl	přijat	pod	č.	2/25/22/ZM.

3.	Úplatný	převod	pozemku	p.č.	4625	v	k.ú.	Velká	Bíteš
Pan starosta uvedl, že již po páté se město snaží najít partnera pro výstavbu domova 
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pro seniory, přičemž ve 4. kole jsme vyzkoušeli 1. elektronickou aukci, ale teprve 2. elek-
tronická aukce přinesla výsledek. O účastnících aukce neměli zastupitelé informaci,  
informaci o složených kaucích měla pouze vedoucí OM a vedoucí OF. Udělil slovo vedoucí 
OM, aby seznámila veřejnost s průběhem soutěže.

Vedoucí OM uvedla, že pozemek p.č. 4625 určený pro výstavbu objektu sociálních služeb 
„Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ se soutěžil již po páté. K materiálu byla přiložena 
i smlouva, která by se uzavírala v případě schválení prodeje pozemku vítězi elektronické 
aukce. Uvedla podmínky, které byly uvedeny v záměru a za kterých by smlouva byla uza-
vřena. Soutěžilo se o nejvyšší nabídku kupní ceny formou elektronické aukce. Podmín-
kou aukce bylo složení kauce ve výši 2,5 mil Kč na účet města ve stanoveném termínu.  
O výsledku aukce je sepsán protokol, o němž nikdo z vedení města ani z úřadu nemá in-
formace. Obálka je zde zalepená a bude zde otevřená. Není pravda, že by kupní cena 
měla být hrazena až po kolaudaci objektu. Dnes je na účtu města zaplaceno 2,5 mil. Kč,  
další 2,5 mil. Kč město obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení, v mezidobí ještě 
obdržíme mimo úhradu kupní ceny 1,3 mil. Kč za náklady na projektovou dokumentaci, 
na základě které je vydáno územní rozhodnutí. Úhrada kupní ceny po kolaudaci domova 
se týká pouze části kupní ceny. Kupní smlouva předložená v materiálech by se neměnila,  
byla přílohou i záměru. Ten, kdo se elektronické aukce účastnil, ví předem, s jakou textací 
bude smlouva uzavřena.

Pan Mgr. Aleš Koubek se dotázal, kdy nastane účinnost smlouvy a kdy bude započítána 
kauce na úhradu kupní ceny. Vedoucí OM: V okamžiku nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. Mgr. Koubek: Takže budeme mít 2,5 mil. Kč do 30 dnů od stavebního povolení, 
dalších 2,5 mil. Kč budeme mít až po kolaudaci objektu. Pokud se objekt nezkolauduje, 
musíme 2,5 mil. Kč za kauci vydat, nejsou naše. Pan starosta: Pokud nedojde ke kolaudaci, 
kauce nám propadne. Vedoucí OM: Kauce by propadala v případě, že by vítěz elektronické 
aukce odmítl podepsat kupní smlouvu. Pan starosta: Po schválení máme 14 dnů na pod-
pis smlouvy. Ze smlouvy plyne, že vítěz aukce má povinnost do nějaké doby postavit pod 
sankcí. Pokud ne, jsou tam popsány procesy, že by stavba přecházela do vlastnictví města. 
Mgr. Koubek: Ve smlouvě není, že pokud nezkolaudují, že to přechází do našeho vlastnictví. 
Pan starosta: Toto je již 5. výzva, u závěrečných právních korekcí jsem nebyl. Máme na to 
právní zastoupení a vedoucí OM má právní vzdělání. Vedoucí OM: Na průběh přípravy 
stavby až do kolaudace jsou připravena ustanovení, která to všechno popisují. Příslušná 
ustanovení uvedla. Mgr. Koubek: Z jakého důvodu jsou uchazeči povinni se držet projek-
tové dokumentace? Pan starosta: Vždy to tak bylo. Pouze jeden z uchazečů do své nabídky 
ve 3. kole vpašoval jakousi dokumentaci, kterou jsme nikdo nepochopili, proč tam vůbec 
je. Prodávali jsme pozemek pod domovem za účelem výstavby rodinných domů a v době 
prodeje byly jasné objemové a výškové parametry domova důchodců. Domov měl vypadat 
tak, jak byl naprojektován, a tento projekt jsme přenesli do všech pěti výběrových řízení. 
Mgr. Koubek: U všech záměrů nebylo důsledné dodržení projektu. Proč nestačí dodržet 
kapacitu, účel užívání, nějaké podstatné parametry? Proč si to společnost nemůže upravit 
dle svých zkušeností? Pan starosta: Byla stanovena výšková hladina a objemová katego-
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rie tohoto objektu. Takže projekt za 1.300.000 Kč bychom vyhodili. Lidem, kteří si koupili 
pozemek pod tím, bychom řekli, že se tady bude stavět něco jiného. Od začátku chceme to 
stejné. Vedoucí OM: Podmínka dodržet projekt tam byla vždy. V předchozích kolech byly 
dotazy, jestli je možno navyšovat kapacitu, příp. měnit výšku budovy, tak se to trochu zpřís-
nilo, ale v zásadě to bylo ve všech záměrech.

Pan Ing. Tomáš Kučera: Ať je dodržena výška, rozměry, vzhled, kapacita, velikost pokojů, 
ale proč si vnitřní členění, které nemá vliv na vnějšek, nemůže zájemce upravit dle svých zku-
šeností? Vedoucí OM přečetla část záměru týkající se projektové dokumentace. Pan starosta: 
Omezení je v tom, že kolaudovaný objekt bude odpovídat svým půdorysným a výškovým uspo-
řádáním projektové dokumentaci stavby pro územní řízení. Vnitřní členění si může zájemce 
upravit. Ing. Kučera: V čl. 4.1. smlouvy je, že výstavba bude realizována v souladu s projek-
tovými dokumentacemi, které jsou součástí této smlouvy. V té projektové dokumentaci není 
vnitřní členění? Pan starosta: Jedná se o vnější půdorys objektu. Ing. Kučera: Pokud je to 
dokumentace, kterou jsme vytvářeli před 6 lety, tak je to i s vnitřním členěním. Pan starosta: 
Chceme dodržet půdorys, hmotu, výšku objektu. To je to základní.

Paní Mgr. Markéta Burešová: Proč jsme nedostali projektovou dokumentaci? Pan sta-
rosta: Pokud se naplní půdorys a výška objektu je to to, co jsme od počátku chtěli. Mgr. Bu-
rešová: Takže projektová dokumentace se týká pouze venkovního vzhledu? Paní místosta-
rostka JUDr. Alena Malá: Bavíme se, co je přílohou smlouvy. Ale dočtěte tu sankci, která je 
na uvážení města. Je na volbě města, jestli bude chtít za nedodržení vnitřního uspořádání 
pokutu. Pan starosta: Smlouva se odkazuje na projektovou dokumentaci, protože na základě 
ní bylo vydáno územní rozhodnutí. Chceme dodržet objem, výšku a kapacitu. Mgr. Burešová: 
Z kterého roku je projektová dokumentace? Pan starosta: Na rozhraní volebního období. 
Mgr. Burešová: Je to diskriminační, technologie se za tu dobu posunuly jinam. Pan starosta: 
Nezakazujeme uchazečům stavbu skeletu, zateplení, tepelná čerpadla a další úpravy. Chtěli 
jsme dodržet stavbu jako takovou, objem, výšku. Pan Ing. Tomáš Pelán: Bavíme se zbytečně, 
přečtěte si článek 4. Mgr. Koubek přečetl čl. 4.1. Ze smlouvy plyne, že bez předchozího pí-
semného souhlasu města se nemůže projekt měnit. SeneCura se neúčastnila, protože tam 
není možná odchylka od projektu. Přijde jim projekt navržen neprakticky. Zbytečně se při-
pravujeme o SeneCuru a případné další uchazeče. Pan starosta: Nemám informaci, že by 
toto SeneCura městu sdělila. Ing. Pelán: Dle čl. 4.2. je prostor pro diskuzi, je možno jednat 
o projektové dokumentaci. Odkud máš informaci, že se SeneCura nepřihlásila? Nikdo z nás 
nemá informaci, kdo se přihlásil, či nepřihlásil. Mával jsi tady papírem, že za 3.200 Kč/m2 má 
SeneCura zájem vstoupit do výběrového řízení, tak co se změnilo? Mgr. Koubek: Dokumen-
tace pro stavební povolení musí vycházet z dokumentace pro územní rozhodnutí. SeneCura 
to vyhodnotila, že musí dodržet dokumentaci pro územní rozhodnutí, a proto se nepřihlásila 
minimálně jednou v předchozích kolech a ani do elektronické aukce. Ověřoval jsem si to a za-
volal jsem do SeneCury. Pan starosta: Ty jsi právním zástupcem nebo partnerem SeneCury 
a máš důvod za tyto věci lobovat? Mgr. Koubek: Nemám žádný důvod lobovat. Nejsem jejich 
zástupce ani partner. Nedostal jsem informaci od města, tak jsem volal panu Plškovi ze Sene-
Cury a ten mi sdělil, že se nezúčastnili elektronické aukce z důvodu nutnosti dodržet projekt, 
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což prý městu oficiálně sdělili. Paní místostarostka: SeneCura donesla nabídku přes tebe 
mimo soutěž, protože skončila druhá, a ty podmínky byly v podstatě podobné. Mgr. Koubek: 
SeneCura poslala na město 6. 9. 2021 a 18. 3. 2022 sdělení, že se nezúčastní se zdůvodně-
ním, že se nemohou odchýlit od podmínek. Pan starosta: Tato podmínka tam byla od začátku.  
To že SeneCura ve 3. kole psala, jestli mohou dělat drobné úpravy, tak jsme napsali, že 
drobné úpravy po předchozím odsouhlasení města. Nebylo to o tom, že si tam SeneCura může 
cokoliv udělat. Ing. Kučera: Nedostali jsme toto sdělení, i když bylo adresováno k rukám 
starosty a všech zastupitelů. Pan starosta: Nic to nemění na tom, že bylo vyhlášeno výběrové 
řízení po páté, elektronicky a všichni měli stejné podmínky. Ve 4. kole se nikdo nepřihlásil. 
SeneCura se mohla přihlásit.

Vedoucí OM přečetla zadání elektronické soutěže. Pan starosta vyzval ověřovatele zá-
pisu, aby zkontrolovali za přítomnosti zástupce QCM, s.r.o., zda je obálka zalepená a ote-
vřeli obálku. Vedoucí OM uvedla, že v obálce je předávací protokol společnosti QCM, 
s.r.o. (správce systému E-ZAK) a výsledkem elektronické aukce je umístění na 1. místě DS 
Velká Bíteš s.r.o., IČO 14430894 za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.818 Kč/m2. Jsou zde 
uvedeny identifikační údaje a dále protokol o průběhu aukce s přesnými časy. Pan starosta 
požádal vedoucí OM, aby informovala, jakým způsobem šly kauce a jaký byl průběh aukce. 
Vedoucí OM: Do 11. 4. 2022 se skládaly kauce, což bylo podmínkou účasti v aukci. Kauci 
složil 1 zájemce, což jsem sdělila QCM, s.r.o. Subjekt, který složil kauci, se měl zaregis-
trovat u QCM, s.r.o. Podle aukční vyhlášky, i když složí kauci jen jeden subjekt, má pro-
běhnout elektronická aukce. Musí tam být dodržena minimální kupní cena s minimálním 
příhozem 100 Kč/m2. Neměla jsem informaci, zda se subjekt zaregistroval ve stanoveném 
termínu. Požadovala jsem pouze informaci, zda aukce proběhla úspěšně či neúspěšně, 
abychom měli informaci pro případné svolání mimořádného ZM. S administrátorkou bylo 
dohodnuto, že výsledek doručí v zalepené obálce na ZM, aby nebyl znám předem výsledek 
a soutěž nemohla být ovlivňována. Pan starosta: Proběhla aukce s elektronickou stopou. 
Mgr. Burešová: Je to fraška, když se přihlásil 1 účastník a nemohli jsme to vědět. Pan sta-
rosta: Vy máte 5 kol domova důchodců za frašku? Připravili jsme systém, který měl vyvrátit 
vaše pochybnosti. Mgr. Burešová: Když se přihlásil 1 účastník, mohli jsme to vědět před 
ZM. Předem jste s námi nediskutovali. Kdyby se diskutovalo, mohlo to být ku prospěchu 
projektu. Mgr. Koubek: Proč ta kauce nemohla být složena jinde mimo město? Proč se 
koná aukce s 1 účastníkem a minimální příhoz je 100 Kč/m2? Jeden dražitel naprosto po-
pírá smysl aukce. Vedoucí OM přečetla návrh usnesení.

Pan Ing. Josef Janšta: Nikdo z opozice nezpochybňuje potřebnost domova, ale jde tady 
o transparentnost. Na 1. ZM byla jedna nabídka od firmy, která měla několikaměsíční 
historii. Bylo nám vyčítáno, že nepřicházíme s ničím konstruktivním. Na to konto při-
nesli opoziční zastupitelé přímo na ZM nabídku od firmy SeneCura. Nejsme jejich agenti.  
Pokud se dnes prodej schválí, připravíme město o několik milionů Kč. Měli jsme tady 
nabídky přes 3 tis. Kč. Kdyby se s opozicí jednalo, mohly se všechny podmínky odladit 
předem a nemusely se tady tyto problémy řešit. Vedoucí OM: Město oslovilo 17 subjektů,  
kterým poslalo výzvu a zveřejněný záměr. Ty subjekty, které měly zájem, mohly nabídku 
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podat. Společnost DS Velká Bíteš oslovována nebyla. Mohli jsme řešit složení kauce do no-
tářské či advokátní úschovy, ale jsou to další náklady. Pan starosta: Subjekty jste si navrho-
vali sami jako zastupitelé. Mgr. Koubek: Ty podmínky co do dodržení projektu jsou stejné,  
jak byly v záměru v listopadu? Do některého kola se SeneCura přihlásila a do některých 
ne se zdůvodněním, že musí dodržet projekt. Pan starosta: SeneCura se historicky do-
tazovala, zda jsou možné drobné odchylky, aniž by sdělila, že má zájem řešit nějaké své 
standardní či typové záležitosti. Drobné odchylky jsou možné, jinak se souhlasem města. 
Podmínky byly z tohoto hlediska stejné u všech kol. Vedoucí OM: SeneCura tuto informaci 
měla. Mgr. Koubek: Mělo být SeneCuře sděleno, že jsou možné dispoziční změny. Tady 
mám nabídku SeneCury z listopadu 3.200 Kč/m2, která platí, což je rozdíl několik milionů.  
Pan starosta: Mohli podat nabídku ve 3. kole.

Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D. vznesl dotaz na vedoucí OM, zda věděla, kdo zaplatil 
kauci a kdo se přihlásil do aukce 5. 5. Vedoucí OM: Ano. Ing. Kotačka navrhl 10 min. 
přestávku a hlasování po jménech.

O slovo požádal pan jednatel společnosti DS Velká Bíteš, který uvedl: Bylo 5x vypsáno 
výběrové řízení a my jsme se do něho 4x přihlásili a 4x jsme dali nejlepší nabídku. Poslou-
chám jen, že nic neumíme a jsme založeni krátce. Chtěl bych obhájit naše jméno. Sociální 
služby dělám 13 let, za tu dobu jsem vybudoval 11 domovů. Dva domovy jsem postavil jen 
za tu dobu, co řešíme nabídky zde. Sedm domovů, které jsem vybudoval, moji investoři pro-
dali SeneCuře, takže nemohly být špatné. Bylo pro nás šokující, že po termínu tady mávala 
SeneCura částkou, když už znali naši nabídku, proto jsme se nepřihlásili do 4. kola. Když 
se do 4. kola nikdo nepřihlásil, podali jsme nabídku do 5. kola. Nabídku podala společnost 
DS Velká Bíteš, která je vlastněna společností BeneVita. Důvodem vzniku DS Velká Bíteš 
je, že se snažíme oddělit nemovitosti od provozu, jiný důvod to nemělo. Zvažte, zda chcete 
mít domov a řešit ho s námi. Vždy moje spolupráce se zastupitelstvem obcí byla v zájmu 
něco budovat pro lidi. Domov musí splňovat kritéria. Nechceme jít do stavby, kdy budeme 
stavět kvůli protahování a zdražování za 100-150 mil. Kč a pak se bude na zastupitelstvu 
řešit, zda se má prodat někomu jinému. Nikde jsem se nesetkal s takovým procesem, že by 
někdo mával papírem, že dal někdo lepší nabídku. Proč ji SeneCura nedala? Zeptejte se 
SeneCury, proč nepodala nabídky a nestaví v jiných městech? Asi nebude důvodem pro-
jektová dokumentace. Dva roky zažívám zpochybňování toho, co dělám. Mluvíte o trans-
parentnosti, ale naší společnosti se nikdo nezeptal, jak fungujeme. Mgr. Koubek začal číst 
panu jednateli sdělení SeneCury, proč nepodali nabídku v Bíteši. Pan starosta: Je to trapná 
záležitost, prosím o skončení. Mgr. Koubek: Není trapná, ty jsi to zastupitelům nepředal. 
Pan starosta: Diskuze k tomuto bodu je ukončena. Žádám o případný protinávrh usnesení, 
které tady bylo přečteno.

Mgr. Koubek dal protinávrh: V případě, že bude schválen vítězem elektronické aukce 
společnost DS Velká Bíteš s.r.o. za 1.818 Kč/m2, bylo městem Velká Bíteš podáno trestní 
oznámení na zastupitele, kteří budou pro toto hlasovat. Protože městu vzniká škoda ve výši 
rozdílu v částce 3.200 Kč – 1.818 Kč/m2 násobeno m2. Dále dovětil, že pokud trestní ozná-
mení město nepodá, podá je on.
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Ing. Kotačka zopakoval svůj návrh, aby se hlasovalo po jménech. Pan starosta: Budeme 
tedy hlasovat o tom, že hlasování o úplatném převodu pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš 
bude po jménech.
Před hlasováním přítomno: 20 členů ZM.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 8, zdržel se 3, nehlasoval 0
Návrh	usnesení	nebyl	přijat.

Pan starosta: Nyní budeme hlasovat o protinávrhu Mgr. Koubka. Probíhal zápis odchá-
zejících zastupitelů do prezenční listiny. Pan starosta vyhlásil přestávku. V jednání bylo 
pokračováno v 16:40 hodin za přítomnosti 11 členů zastupitelstva města.

Pan starosta: Jedná se o důležitou záležitost. Vedení města i odbory investic a rozvoje 
a majetkový odvedly spoustu práce. Dnes ve mně jednání vyvolalo pocity smutku. Dvouleté 
opakování, abychom jako Bítešáci táhli za jeden provaz, jsou nereálné. Opozice nepřišla 
za 2 roky s žádným návrhem. V 1. kole byl 1 uchazeč, ve 2. kole se nikdo nepřihlásil. 3. kolo 
proběhlo prostřednictvím advokátní kanceláře, tam byli 2 uchazeči, přičemž ten uchazeč, 
který neuspěl, tak prostřednictvím opozičních zastupitelů údajně přišel s jinou nabídkou, 
kterou jsme nikdy oficiálně nedostali. Jestli dokument vznikl v SeneCuře nebo ve vaší ad-
vokátní kanceláři pane magistře Koubku, nevíme. Přihláška do elektronické aukce závisela 
čistě na uchazečích. Bylo osloveno 17 subjektů. To je dostatečně velký počet, aby proces 
mohl být shledán transparentním.

Budeme hlasovat o protinávrhu Mgr. Koubka, který opakovaně zpochybňuje postupy 
vedení města ve věci přípravy DZR v lokalitě U Stadionu.

Před hlasováním přítomno: 11 členů ZM (všichni opoziční zastupitelů před hlasováním 
opustili sál kulturního domu – pozn. redakce).

Návrh usnesení:
V případě, že bude schválen vítězem elektronické aukce společnost DS Velká Bíteš s.r.o. 

za 1.818 Kč/m2, bylo městem Velká Bíteš podáno trestní oznámení na zastupitele, kteří bu-
dou pro toto hlasovat. Protože městu vzniká škoda ve výši rozdílu v částce 3.200 Kč mínus 
1.818 Kč/m2 násobeno m2.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 4, nehlasoval 0
Návrh	usnesení	nebyl	přijat.
Vedoucí OM znovu přečetla návrh usnesení týkající se vítěze elektronické aukce.
Před hlasováním přítomno: 11 členů ZM.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 4625 orná 

půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví vítěze elektronické aukce,  
kterým je DS Velká Bíteš s.r.o., IČO 14430894, se sídlem Na Děkance 2109/1, 128 00 
Praha za kupní cenu ve výši 1.818 Kč/m2 Kč na základě přiložené smlouvy o převodu vlast-
nického práva k nemovitosti a o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 4, nehlasoval 0
Návrh	usnesení	nebyl	přijat.
………………………………………………………………………………………….
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Výsledek hlasování se může zdát čtenářům Zpravodaje překvapivý v situaci, kdy pří-
tomní opoziční zastupitelé opustili sál kulturního domu, a na hlasování zůstalo 11 koa-
ličních zastupitelů. Hlasování zastupitelů však proběhlo po vyhrocené předchozí diskuzi, 
ve které byla jedním zastupitelem za KDU-ČSL opět koaličním zastupitelům emotivně 
připomínána možnost podání trestního oznámení na zastupitele v souvislosti s kladným 
hlasováním o prodeji pozemku a následném přerušení jednání, během kterého byli někteří 
koaliční zastupitelé vystaveni osobní konfrontaci ze strany opozičních zastupitelů. Správ-
nost uskutečněného prodeje pozemku pro budoucí domov důchodců formou elektronické 
aukce byla opozicí zpochybněna. Následné hlasování, které nepotvrdilo výsledek aukce, 
možnost realizace domova v našem městě opět oddálilo. 

V okamžiku psaní tohoto úvodního slova jsem stále přesvědčen, že v situaci, kdy město 
připravilo kvalitní projekt domova důchodců, který se neohlíží pouze na ekonomiku stavby 
(minimalizace stavebních nákladů je důležitá pro investora domova), ale řeší prostřednic-
tvím stanovení stavebních parametrů a vnitřní dispozice objektu budoucí kvalitní úroveň 
bydlení a komfort klientů domova
-  jsou dva reální zájemci o převzetí tohoto projektu a vybudování a provozování domova 

se ceny stavebních prací enormně zvyšují (původní odhady nákladů stavby ve výši 150 
mil. Kč, hrazené v plném rozsahu investorem, se dle odborného odhadu nyní pohybují 
v úrovni cca 230 mil. Kč) 

-  je reálná možnost, že alokovaná místa v sociální síti Kraje Vysočina pro pobytové soci-
ální služby ve Velké Bíteši budou při příští aktualizaci tohoto krajského dokumentu re-
dukována (stávající počet míst 27 je využit v současném domově důchodců na polikli-
nice, zbývající alokovaná část 46 míst je určena pro další kapacitní rozšíření domova) 

-  je výsledkem hlasování neustále posunována realizace objektu a zahájení provozu do-
mova a město tím již od 2. poloviny roku 2023 bude přicházet ročně o cca 1,5 mil. Kč, 
což odpovídá výši příspěvků státu za občany, mající trvalé bydliště v domově (uvedený 
termín zahájení provozu byl stanoven v 1. kole prodeje v prosinci 2020, jehož průběh 
byl opozicí rovněž zpochybněn a tím prakticky zastaven)

-  do dalšího opakovaného výběrového řízení se přihlásí alespoň jeden uchazeč, splňující 
požadavky města, který podá reálnou nabídku na převzetí projektu a vybudování a pro-
vozování domova bude nakonec dosaženo úspěšného výsledku. Dopomoci by k tomu 
mohla i diskuze zastupitelů, uskutečněná na pracovním semináři zastupitelstva v sa-
mém závěru měsíce května.

V současné době probíhá renovace „Oranžového hřiště“ na ulici Tyršova ve Velké 
Bíteši. Práce provádí zaměstnanci Technických služeb Velká Bíteš, spol s r.o. Díky 
jejich odbornému zásahu dostane oblíbené hřiště nový kabát a může bezpečně sloužit 
dětem i nadále. Renovace všech herních prvků skončí v srpnu tohoto roku. Provoz 
hřiště je částečně omezen, proto tímto žádáme maminky s dětmi o trpělivost. K nastar-
tování renovace hřiště významně přispěla vzájemné diskuze vedení města s bítešským 
občanem Miroslavem Jabůrkem, který nám nastavil zrcadlo reálného stavu stávajících 
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sportovních zařízení ve městě a srovnání s aktuálním stavem sportovišť v přilehlém 
regionu. Mé poděkování mu patří nejen za tento krok, ale i za konzultační činnost, 
kterou nyní vykonává v případech plánovaných úprav a obnovy městských veřejných 
hřišť a sportovních ploch. Jednou z prvních realizací bude víceúčelové sportovní hři-
ště s umělým povrchem v sídlišti U Stadionu, které do poloviny září nahradí stávající 
hřiště s pískovým povrchem. Barevné vymezení ploch hřiště umožní různé aktivity 
např. malou kopanou, volejbal, florbal popř. basketbal a rovněž dobře poslouží pro 
volný pohyb malých dětí. Umělý povrch bude tvořen z umělého trávníku zasypaného 
křemičitým pískem.

Město Velká Bíteš opět zažádalo o využití finančních prostředků z Programu regene-
race v roce 2022 poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kul-
tury. V únoru letošního roku jsme obdrželi rozpis státní finanční podpory v Programu 
MPR a MPZ pro rok 2022, kde pro Velkou Bíteš byla vyčleněna částka 200 tis. Kč 
na obnovu kulturních památek. V letošním roce se tak se státní dotací vymění pět oken 
ve dvorní části objektu Masarykova náměstí 85 v městské knihovně a budou renovo-
vána vstupní vrata téhož objektu. Tyto práce bude provádět TRUHLAŘSTVÍ Jaroslav 
Kulík z Hrušovan nad Jevišovkou. 

V blízkosti mateřské školy U Stadionu aktuálně připravujeme vybudování nových par-
kovacích míst. Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí v ranních a odpoledních hodi-
nách, kdy rodiče vozí nebo vyzvedávají děti ze školky. Vybudováním nových parkovacích 
míst dojde současně ke zpřehlednění situace, zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení kom-
fortu při pakování v daném území. Navržená stavba parkoviště v okolí bytového domu 
č.p. 275 je doplněním stávající dopravní infrastruktury v území. V letošním roce bude 
realizováno 8 parkovacích míst „Parkoviště K+R“ na 15 minut v rozmezí 7:00 – 16:00. 
Na těchto místech lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob bez dlouhého zdr-
žování. Ve zbývajícím čase budou místa sloužit obyvatelům uvedené oblasti. V příštím 
roce by měla být v území dobudována druhá část parkovacích ploch, aby zde tak celkově 
vzniklo 32 kolmých parkovacích stání a 3 podélná stání jak pro obyvatele bytových domů, 
tak pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu.

Dne 8. 6. 2022 proběhlo v sále kulturního domu veřejné projednání s občany,  
týkající se rekonstrukce ulice Pod Spravedlností. Rekonstrukce komunikace bude řešena 
jako místní komunikace s pobytovou funkcí ve funkční skupině D (pěší a obytné zóny). 
V tomto případě se bude jednat o zónu 30 se střídavě oboustranným bodovým zúžením. 
Základní šířka komunikace je 5,5 m, bodové zúžení je navrženo v šířce 3,5 m. Vysa-
zení plochy budou sloužit buď jako dlážděné k odstavení vozidel nebo jako ozeleněné.  
Pro zklidnění dopravy v předmětné ulici jsou na vjezdech do ulice a na místech pro 
přecházení zvýšené plochy. Pěší doprava bude vedena po samostatném chodníku v šířce 
1,8m podél místní komunikace. Pro odvodnění komunikace, chodníku a zpevněných 
ploch je navržena po celé délce rekonstruované komunikace nová dešťová kanalizace. 
Celková délka činí 832 m. Navržená dešťová kanalizace bude zaústěna přes retenční 
nádrž do stávající dešťové kanalizace a následně do vodoteče Bítýška. Dále je navrženo 
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prodloužení splaškové kanalizace v délce 300,3 m, vodovodu v délce 443,0 m, plynovodu 
v délce 226,0 m a veřejného osvětlení včetně nasvětlení místa pro přecházení a prodlou-
žení v ulici Jihlavská směrem z města. Dále bude z důvodu rozšíření komunikace a vý-
stavby nové dešťové kanalizace provedena přeložka sdělovacího vedení v délce 412,0 m. 
Své připomínky a podněty k návrhu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
stavby „MK Pod Spravedlností, Velká Bíteš“ mohou občané adresovat odboru investic 
a rozvoje městského úřadu nejpozději do 10. 7. 2022 

Aktuálně realizované dvě největší dopravní stavby na území města, kterými jsou severo-
západní silniční obchvat města a rekonstrukce ulice Rajhradská výrazně pokročily. Veřej-
nost však již netrpělivě očekává jejich dokončení. V případě obchvatu bude od července 
zprůjezdněn průjezd krajské komunikace ve směru na Křoví u „Rasovny“, v případě ulice 
Rajhradské ulice bude tato průjezdná, dle sdělení dodavatele akce, až na konci září.

Projekt „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“, který řeší 
komplexní rekonstrukci a rozšíření objektu mateřské školy na náměstí je v samém závěru. 
Dokončování vnitřního vybavení a nábytku přes období prázdnin je naplánováno tak, aby 
objekt ve své nové podobě přivítal v novém školním roce 72 nových předškoláků. Kapacita 
školky byla rekonstrukcí navýšena o 46 dětí. Nejdůležitějším okamžikem celého procesu 
přípravy této rekonstrukce bylo hlasování zastupitelů o realizaci projektu po provedeném 
výběrovém řízení na dodavatele stavby na zasedání dne 25. 1. 2021. I když jsem byl pře-
svědčen, že tento projekt určený zejména pro bítešské děti, měl být prioritou celého zastu-
pitelstva, nezískal při hlasování téměř žádnou podporu ze strany opozičních zastupitelů. 
Usnesení o realizaci projektu podpořilo společně se mnou celkově pouze 12 z 19 přítom-
ných zastupitelů. O podpoře hlasovali tito přítomní zastupitelé: Jiří Dohnal, Pavel Holánek, 
Josef Jelínek, Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Alois Špaček, 
Jaroslav Štefek, Jan Vrba, František Melichar, Jan Václav Brym, Markéta Burešová, Libor 
Kotačka, Aleš Koubek, Tomáš Kučera, Ondřej Machola, Eduard Rovenský. Projekt hlaso-
váním podpořili: Jiří Dohnal, Pavel Holánek, Josef Jelínek, Alena Malá, Zdeněk Mazánek, 
Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Alois Špaček, Jaroslav Štefek, Milan Vlček, Jan Vrba, Fran-
tišek Melichar. Za jejich rozhodnutí jim touto cestou ještě jednou děkuji. 

Společně se zástupci mateřské školy srdečně zvu rodiče, děti a širokou veřejnost 
ve středu 31. srpna 2022 od 15.00 hodin na slavnostní otevření po její rekonstrukci, 
v rámci kterého si budou moci všichni přítomní prohlédnout zrekonstruované prostory 
mateřské školy.

Vážení spoluobčané,
Přeji vám hezké letní dny a příjemné prožití vaší dovolené. Zároveň vás zvu na Tradiční 
bítešské hody, jejichž vyvrcholením bude hodový víkend od pátku 9. do neděle 11. září. 
Z bohaté nabídky programu vás zcela jistě osloví koncert hudební kapely Hradišťan s Jiřím 
Pavlicou, folklorní festival Setkání na Podhorácku nebo vystoupení folklorního souboru 
Vargovčan z partnerského města Hanušovce nad Topľou. 

Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS

Od 1. března do 15. srpna 2022
„TAJEMSTVÍ“ - fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks zasílat na email program@bitessko.com, 
uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt. 
Vyhlášení výsledků se uskuteční v září v rámci Tradičních bítešských hodů. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

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

Úterý 12. července 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Čtvrtek 14. července 2022 od 10.00 do 14.00 hodin
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro děti – cizince s dočasnou ochranou 
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 U Stadionu 538 Velká Bíteš, příspěvková organizace

Středa 20. července 2022 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Od 24. července do 27. července 2022 od 21.30 hodin (po setmění) 
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
24. 7. Cesta domů – komedie
25. 7. Gump – pes, který naučil lidi žít – rodinný film
26. 7. Prvok, Šampon, Tečka a Karel – komedie
27. 7. Příšerákovi 2 – animovaná komedie
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Sobota 30. července 2022 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu – Velká Bíteš – Domašov – Chroustovské údolí – Ro-
sice – Zastávka – Velká Bíteš
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Sobota 6. srpna 2022 ve 14.00 hodin
COUNTRY ODPOLEDNE
K poslechu i tanci budou hrát kapely: STARÝ FÓRY, STETSON, JAN VANČURA a PLAVCI
Vstupné: 120 Kč
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

Sobota 13. srpna a neděle 14. srpna 2022
OSLAVY 150 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sobota 13. srpna 2022 v 17.00 hodin – Mše sv. za živé a zemřelé hasiče a dobrodince 
sboru v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši, po mši následuje slavnostní schůze sboru 
v kulturním domě
Neděle 14. srpna 2022 – Přehlídka hasičské techniky, ukázky zásahu historické a moderní 
techniky na Masarykově náměstí, slavnostní průvod ve 13.30 hodin od kulturního domu 
za účasti dechové hudby Lesanka
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš

Úterý 16. srpna 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Středa 17. srpna 2022 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB 
Beseda na téma – Ochrana spotřebitele
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

TRADIČNÍ KOŠÍKOVSKÁ POUŤ:
Pátek 19. srpna od 20.00 hodin – hraje „ACCORD“
Sobota 20. srpna od 20.00 hodin – hrají „PIKARDI“
Neděle 21. srpna od 10.00 hodin „vyhrávka“ po vesnici, 
od 16.00 hodin pod májí s DH GALÁNI
Bohaté občerstvení, lunapark zajištěn, srdečně zvou pořadatelé.
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Sobota 20. srpna 2022 v 17.00 hodin
„KDYŽ SE ZHASNE“ – představení Ochotnického divadla Boskovice
Hrají: Alice Fialová, Eva Štěpánková, Lubomír Slezák, Vlastimil Blaha
Vstupné: 70 Kč. Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle 21. srpna 2022 od 15.00 do 16.00 hodin
DIVADLO MAŇADLO – Pohádky od Márinky – Hrnečku vař, Vrána a liška – bajka, 
O Budulínce
Vstupné: 60 Kč
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota 27. srpna 2022 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu – Velká Bíteš – Ondrůšky – Bojanov – Horní Li-
bochová –Kundratice – Křižanov – Ruda – Velká Bíteš
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Neděle 28. srpna 2022 ve 14.00 hodin
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K poslechu i tanci budou hrát dechové hudby: Galáni, Dubňanka 
Vstupné: 100 Kč
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa 31. srpna 2022 od 15.00 do 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Slavnostní otevření a prohlídka prostor zrekonstruované Mateřské školy, 
Masarykovo náměstí 86
Organizuje: Město Velká Bíteš a MŠ Masarykovo náměstí Velká Bíteš 

PŘIPRAVUJEME

Od 5. září do 16. září 2022 po – pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, 
v sobotu 10. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 11. září od 10.00 do 18.00 hodin
„PROZÁŘENÉ SLUNCEM“ – HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ 
JARMILY DVOŘÁKOVÉ
Vernisáž výstavy se uskuteční 5. září v 17.00 hodin. 
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Čtvrtek 29. září 2022 v 17.30 hodin
TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“ 
Vstupné: 270 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru 
na Masarykově náměstí 88 ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

11. listopadu 2022 v 19.00 hodin 
„MUZIKÁL – MOJE LÁSKA“ – koncert Leony Machálkové, host: Radim Schwab 
Vstupné: 440 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru 
na Masarykově náměstí 88 ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA BÍTEŠSKÉ HODY
Srdečně vás zveme k účasti na Tradiční bítešské hody ve Velké Bíteši,  

které se budou konat od 7. září do 14. září 2022

Klub kultury Velká Bíteš žádá majitele hodových sklípků, 
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela)  

o svých sklípcích, které budou otevřeny na Tradiční bítešské hody.
Informace můžete nahlásit na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro)  

tel. 607 007 620 nebo email: program@bitessko.com 
do 15. července 2022.

Klub kultury a stárek zvou chasu
Klub kultury oznamuje všem zájemcům, že nacvičování besedy chasou bude 

probíhat po dobu letních prázdnin každé úterý a pátek od 18.30 hodin 
v kulturním domě ve Velké Bíteši. První nácvik se uskuteční 1. července. 
Zájemci o hodový nácvik se mohou dostavit přímo do kulturního domu.

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

STŘEDA 7. ZÁŘÍ – STŘEDA 14. ZÁŘÍ 2022

Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rych-
tářkou, prvním stárkem a stárkovou, bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobíteš-
ska a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou 
na Tradiční bítešské hody. 
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STŘEDA 7. ZÁŘÍ
17.00 hodin ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ 
  STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby LESANKA  

na Masarykově náměstí a otvírání hodových sklípků 

ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ
18.30 hodin  MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP
  LUBOMÍR BRABEC – kytarový recitál
 Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

PÁTEK 9. ZÁŘÍ
18.30 – 18.40 hodin  Vystoupení taneční skupiny POMPONKY z Osové Bítýšky
18.45 – 19.00 hodin  Vyhodnocení fotografické soutěže „TAJEMSTVÍ“
19.00 – 19.10 hodin  Vystoupení taneční skupiny POMPONKY z Osové Bítýšky
19.10 – 19.20 hodin  Vystoupení moderních gymnastek z Velké Bíteše
19.30 – 20.30 hodin  Milan PEROUTKA se skupinou PERUTĚ
21.00 – 22.00 hodin  BALAGE BAND feat. TEREZA
22.00 – 22.30 hodin  OHNIVÁ SHOW
23.20 – 0.20 hodin  Koncert skupiny YO YO BAND
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné: 100,- Kč

SOBOTA 10. ZÁŘÍ 
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XX. ročník
13.30 – 17.30 hodin  Přehlídka folklorních souborů a skupin z Podhorácka, 
  sousedních regionů a hostů. Vystoupí Národopisný soubor 
  Bítešan, Vlkováček, Dudáci Tryhuci, Dudácká hudba 
  ZUŠ Hrotovice, Gajdůšek s Ořechovskou mladou chasou, 
  Horáčan z Velkého Meziříčí, Džbánek, 
  Džbáneček a Martínek z Martínkova
 Moderuje: Karel HEGNER
18.00 – 19.30 hodin  Koncert kapely Hradišťan & Jiří Pavlica 
20.00 – 20.45 hodin  Vystoupení folklorního souboru VARGOVČAN 
  z Hanušovce nad Topľou
21.00 – 22.15 hodin  Jiří ERLEBACH s kapelou
Hlavní hodové pódium, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Volný vstup

21.00 – 1.00 hodin  Taneční zábava s kapelou OCHRANNÁ ZNÁMKA
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné: 100,- Kč
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NEDĚLE 11. ZÁŘÍ
8.00 – 9.00 hodin  SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele 
  za účasti krojované chasy
9.00 – 11.00 hodin   STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu 
  dechové hudby LESANKA 
9.30 – 9.35 hodin  Vystoupení tanečního oboru ze ZUŠ Velká Bíteš
9.40 – 11.30 hodin  Vystoupení dechové hudby HORANKA 
  na hlavním pódiu pod májí 
13.30 hodin  KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM od kulturního domu 
  na Masarykovo náměstí za účasti dechové hudby LESANKA 
  a MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA
15.00 hodin  TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy 
  s rychtářem a právem: Česká beseda, první stárek předává 
  dožínkový věnec, Moravská beseda, paragrafy, 
  sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění. 
  Hrají MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA na hlavním pódiu 

pod májí
16.00 hodin  LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na Masarykově náměstí  

u domu čp. 5 

STŘEDA 14. ZÁŘÍ
17.00 hodin  KÁCENÍ MÁJE
19.00 hodin  HODOVÉ DOZVUKY s kapelou SPRINT na prostranství 
  u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš

V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu kulturního domu.

ZPRÁVY Z RADNICE

RENOVACE „ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ“

V současné době probíhá renovace „Oranžového hřiště“ na ulici Tišnovská ve Velké 
Bíteši.

Práce provádí zaměstnanci Technických služeb Velká Bíteš, spol s r.o. Díky jejich od-
bornému zásahu dostane oblíbené „Oranžové hřiště“ nový kabát a může bezpečně sloužit 
dětem i nadále.

Renovace všech herních prvků skončí v srpnu tohoto roku. Provoz hřiště je částečně 
omezen, proto tímto žádáme maminky s dětmi o trpělivost.

Město Velká Bíteš
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NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA V SÍDLIŠTI U STADIONU,  
VELKÁ BÍTEŠ

Vážení občané,
Město Velká Bíteš plánuje v sídlišti U Stadionu ve Velké Bíteši vybudovat nová parkovací 
místa v blízkosti mateřské školy u bytového domu č.p. 275. Cílem je především zvýšit bezpeč-
nost dětí v ranních a odpoledních hodinách, kdy rodiče vozí nebo vyzvedávají děti ze školky. 
Vybudováním nových parkovacích míst dojde současně ke zpřehlednění situace, zlepšení ply-
nulosti dopravy a zvýšení komfortu při parkování v daném území.

Navržená stavba parkoviště v okolí bytového domu č.p. 275 je přestavbou a doplněním stá-
vající dopravní infrastruktury v území včetně úprav a doplnění tras pro pěší v tomto prostoru. 
Parkovací stání před BD č.p. 275 budou sloužit hlavně rodičům dětí z MŠ U Stadionu. V ná-
vrhu je vymezeno celkem 8 parkovacích míst značkou „Parkoviště K+R“ na 15 minut v roz-
mezí 7.00 – 16.00. Na těchto místech lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob bez 
dlouhého zdržování.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 751, 791/1, 793, 795, 797, 840, 842/3, 
849/6, 3009/14 a 3009/20, které jsou ve vlastnictví Města Velká Bíteš a jsou vedeny jako 
ostatní plocha.

Návrh zahrnuje novostavbu parkovišť a příjezdových komunikací v sídlišti U Stadionu 
ve Velké Bíteši včetně chodníků a veřejného osvětlení. Navržená stavba zahrnuje novostavbu 
3 podélných a 32 kolmých parkovacích stání jak pro obyvatele bytových domů, tak pro rodiče 
dětí navštěvujících MŠ U Stadionu doplněné o přístupové komunikace a chodníky pro zajištění 
plynulého a bezpečného provozu jednotlivých druhů dopravy a jejich logické návaznosti při 
zachování maximální ochrany chodců a zpřístupnění ploch a přístupů osobám s omezeným 
pohybem a orientací v předmětném území.

Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty, a to: 101 komunikace a zpevněné plochy, 102 
parkoviště, 103 chodníky, 301 odvodnění zpevněných ploch a 140 úprava veřejného osvětlení.

Dojde k úpravě komunikace U Stadionu od křižovatky s ulicí Vlkovskou a úpravě komu-
nikace mezi bytovými domy č.p. 275 a 386. Dále bude provedena novostavba komunikace 
k bytovým domům č.p. 275 a 385. Parkování je v současné době v předmětném území neuspo-
řádané, bez jednoznačně vymezených ploch a zpevnění. V rámci navržených úprav v dotčeném 
dopravním uzlu je navrženo nové uspořádání parkovišť – jednak časově omezená stání v sys-
tému K+R pro rodiče dovážející děti do školy (3 podélná a 5 kolmých parkovacích stání), tak 
i 27 parkovacích stání pro obyvatele přilehlých bytových domů. Upravený je chodník podél 
areálu MŠ od ulice Vlkovská po konec areálu školky a dále pak chodníky podél MK pro zpří-
stupnění navržených parkovacích stání a jejich propojení ke vstupům stávajících BD a jejich 
propojení na hlavní trasy pro pěší v navazujícím území. Všechny přístupy, přechody a místa 
pro přecházení jsou navrženy jako bezbariérové. Trasy pěších na nově budovaných trasách jsou 
doplněny o přirozené a umělé vodící linie. Vzhledem na navržené úpravy zpevněných ploch je 
navržena také úprava a doplnění odvodnění. Bude vybudována nová dešťová stoka od hrany 
hlavní příjezdové komunikace do sídliště po novou komunikaci, která je mezi domy č.p. 275 
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a 385. Dále dojde k demontáži stávajícího veřejného osvětlení a bude nahrazeno novým včetně 
kabelového rozvodu.

V současnosti je zažádáno o stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. Následně bude za-
žádáno o společné povolení stavby. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je srpen 
2022.

Eva Červinková, referentka odboru investic a rozvoje MÚ Velká Bíteš

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM RESTAURACE  
„NAŠE BÍTEŠSKÁ“

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, p.o. dnem 1. 7. 2022 vyhlašuje 
výběrové řízení na pronájem restaurace „Naše bítešská“ se sídlem Kulturní dům, Vlkovská 
482 ve Velké Bíteši. Písemné přihlášky s nabídkou zasílejte do 31. 7. 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 ceno-
vou 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, popřípadě zajištění pro-
hlídky volejte na tel. číslo 607 041 633 nebo 725 513 282. Otevírání obálek proběhne  
1. 8. 2022. Vybraný uchazeč může provoz restaurace zahájit k 1. 10. 2022. 

Josef Jelínek, ředitel Informačního centra a Klubu kultury

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM 
CENTRU, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 88, VELKÁ BÍTEŠ

Od 1. července do 30. srpna 2022 bude Turistické informační centrum otevřeno: 
pondělí – pátek:  7.30 – 12.00, 12.30 – 16.00 hodin
sobota  9.00 – 13.00 hodin
neděle 13.00 – 17.00 hodin
Kontakt do TIC: tel. č. 566 789 313.
Klub kultury, Masarykovo náměstí 5: od 30. června do 8. července 2022 DOVOLENÁ

Informační centrum a Klub kultury

OTEVÍRACÍ DOBA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ BĚHEM  
LETNÍCH PRÁZDNIN 2022

Městská knihovna upozorňuje na změnu otevírací doby pro veřejnost v období od  
1. července do 31. srpna 2022.
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Prázdninová otevírací doba:
Pondělí 12.00 – 16.00 hodin
Úterý zavřeno
Středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin

Vzhledem k plánovaným technickým úpravám je možné, že bude otevírací doba dodatečně 
pozměněna. Sledujte prosím naše webové stránky: https://www.knihovnabites.cz/.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.

Monika Ulmanová, Městská knihovna

OTEVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ PRÁZDNIN OD 1. ČERVENCE 
DO 31. SRPNA V MĚSTSKÉM MUZEU VE VELKÉ BÍTEŠI

 
Úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin
Expozice: geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska, historie Velké Bíteše 
a okolí
Výstava: 150 let Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Bíteši
Dovolená 4. – 15. července; srpnová dovolená bude upřesněna na webu muzeumbites.cz, 
bitessko.com a v Informačním centru.
Mimo uvedenou otevírací dobu je možná prohlídka muzea po předešlém telefonickém ob-
jednání, totéž platí i pro případné komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele.
Kontakt: 566 789 380, 731 852 112, muzeum.velkabites@seznam.cz
Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti, studenty a držitele SeniorPasu 5 Kč. Držitelé průka-
zek AMG, ICOM, členové Muzejního spolku Velkobítešska mají vstup zdarma.
Vzhledem k minimálnímu personálnímu stavu muzea je změna otevírací doby vyhrazena.

 
Ivo Kříž, Městské muzeum

SOUTĚŽ „OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 2022“

Dovolujeme si vás oslovit s prosbou o pod-
poru našeho bítešského turistického infor-
mačního centra v prestižní internetové anketě 
„OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
ROKU 2022“. Partnery soutěže jsou A.T.I.C. 
ČR, vydavatelství „KAM PO ČESKU“ a Info 
T.I.C. Hlasování probíhá od 21. června 
do 31. srpna 2022. Bítešské Info centrum.  |  Foto: Lenka Plechatá
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Pro naše turistické informační centrum můžete hlasovat na:
https://kampocesku.cz/informacni-centrum/335/tic-velka-bites nebo www.bitessko.com – 
SOUTĚŽÍME O „OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2022“. Děkujeme 
za Vaše hlasy. Vaší podpory si nesmírně vážíme.

Informační centrum a Klub kultury

ŠKOLY

OSLAVA DNE DĚTÍ

První červen je pro všechny děti 
velký den. Slaví totiž svůj svátek. A tak 
ani v mateřské škole jsme na děti ne-
mohli zapomenout a s dětmi jsme svátek 
slavili dokonce několik dní. Ve všech 
třídách si paní učitelky s dětmi povídaly 
o Mezinárodním dni dětí, a že tento svá-
tek slaví všechny děti na celém světě. 
Děti se tak seznámily s různými kultu-
rami a životem na naší planetě. 

V pátek 27. května se v naší mateřské škole uskutečnila Zahradní slavnost pro všechny 
děti z okolí. Slavnost zahájila paní ředitelka, která všechny přivítala. Svou návštěvou nás 
potěšil i pan starosta. Následoval program Divadla Sandry Riedlové, které rozproudilo 
i přítomné rodiče, a nakonec pasování našich školkáčků na velké školáky. Všechny děti 
dostaly zmrzlinu a cukrovou vatu a společně s rodiči si mohly opéci i špekáčky. 

Ve středu 1. června jsme se zúčastnili dětského dne u kulturního domu. Děti měly mož-
nost prohlédnout si hasičské či policejní vozy, zhlédly ukázku výcviku psů a zatýkání ne-
bezpečného zločince. Některé děti se při střelbě trochu lekly a objevil se i pláč, ale sladko-
sti, které děti na závěr dostaly, vykouzlily úsměv na tváři úplně všem. 

Každá třída si také udělala hezké dopoledne na školní zahradě. Rozdělali si oheň a opekli 
špekáčky. I když některým počasí nepřálo a opékání museli o pár dní odložit, nakonec se 
přece jen dočkali a všichni si moc pochutnali.

Martina Forejtová za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

VÝLET NA HRAD ROŠTEJN

Koncem školního roku se jezdívá na různé výlety. Ani my jsme v mateřské škole nezůstali 
pozadu a vyrazili jsme 8. června na hrad Roštejn. Na hradě děti viděly divadelní pohádku. 

Opékání špekáčků.  |  Foto: Archiv MŠ
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Absolvovali jsme také prohlídku hradu zaměřenou na lesní zvířata a v dílničce si děti mohly 
vyrobit lišku nebo motýla anebo vykreslit a složit hrad s princeznou a rytířem. Vzhledem 
k termínu výletu zrovna na Medarda jsme se trochu obávali deště, ale počasí se vydařilo a ne-
zmokli jsme. Výlet se všem dětem moc líbil, odnesly si hodně zajímavých zážitků.

Martina Forejtová za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

VESELÁ ŠKOLKA DĚKUJE

Prostřednictvím Zpravodaje Velké Bíteše děkujeme společnostem a organizacím 
za ochotu, vstřícnost a laskavost při spoluorganizování Zahradní slavnosti naší školy. Je až 
s podivem, že i v této náročné, nejisté době se najdou lidé, kteří buď sami nabídnou pomoc, 
nebo vyslyší naši prosbu o sponzoring. 

Děkujeme tedy všem dárcům, kteří nám finančními i věcnými dary pomohli Zahradní 
slavnost uspořádat.

Finančním darem přispěli: 
Bítešská dopravní společnost, spol. s.r.o.; For You Style Myroslava Prokeshová; Darina 

Juráčková; LABARA, s.r.o.; TOP WET s.r.o., divize TOP SET; KALA TRANS, s.r.o.; 
Pavel Krempl; Autoimpex spol. s.r.o., B.C.S. s.r.o.; Zámečnictví Němec, s.r.o.; TurboCar, 
s.r.o.; Autoservis Vladimír Škoda; Truhlářství Neklapil; Tomáš Urban; RS Elektro, s.r.o.; 
Bytový textil – Jiří Réman; Vlasové studio Ell; Jaroslav Nováček; Moravský rybářský 
svaz z.s pobočný spolek Velká Bíteš; Hodinářství Zlatnictví Kozová; Prodej vajec Martina 
Volavková.

Věcným darem přispěli:
Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.; AG FOODS Group a.s.; Herna U Staříka; POEX 

Velké Meziříčí, a.s.; Zdeněk Mazánek, Fonetip, s.r.o.; Obuv Janda; Pivnice Na Kopačce; 
Cukrárna U Zdubů; Restaurace Na 103; Drogerie Dana Ráčková; Umami Dekor; Cukrárna 
Cafe Jana; AZ Vrábelová; RM Fashion Style Robotková; Mihal, s.r.o.

Jiřina Janíková za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE

 
Květen a červen byl v mateřské škole plný akcí, kterých si děti dosyta užily. V květnu jsme 

navštívili Den otevřených dveří na místní hasičské stanici, zavítalo k nám sférické kino s pro-
gramem o podmořském světě, v jednotlivých třídách proběhla odpoledne pro rodiče při pří-
ležitosti oslav Svátku matek a Svátku rodiny. Ve školce se konal po dlouhé době Baby club 
a zápis dětí k docházce do MŠ pro školní rok 2022/2023 za osobní přítomnosti rodičů i dětí. 
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Den dětí jsme si užili u kulturního domu, kde Klub kultury nachystal ve spolupráci s IZS 
bohatý program. V pátek 10. června jsme vyrazili na Den otevřené zahrady na Základní 
škole a Praktické škole Velká Bíteš. Děti měly možnost si jednak prohlédnout přírodní 
zahradu a také si vyzkoušet některá stará řemesla – tkaní, vyčesávání vlny, praní na valše, 
výrobu bot atd. Dětem se vše moc líbilo. 

Ve školce proběhlo pasování 
na školáky. Předškoláci prošli 
stezkou s úkoly, kterou jim peč-
livě připravily paní učitelky. Mu-
seli ukázat, jestli jsou na základní 
školu opravdu připraveni. V zá-
věru byli paní ředitelkou pasováni 
na školáky a odnesli si domů paso-
vací list, klíčenku a také letní kšil-
tovku s logem školky.

O dva dny později, dne 16. čer- 
vna, jsme se s našimi předškoláky 
slavnostně loučili na radnici 

ve Velké Bíteši. Zde je v obřadní síni přivítal pan starosta a pronesl k dětem i rodičům 
vřelý proslov. Po té byly děti paní ředitelkou ostužkovány, dostaly portfolio se svými vý-
kresy a pracovními listy z průběhu celé školkové docházky. Najdou zde i jména kamarádů, 
kteří s nimi v daný školní rok do třídy chodili, značku, kterou měly a jména paní učitelek. 
Čekal na ně i malý, voňavý, dáreček v podobě perníkové medaile s logem třídy, kterou 
navštěvovaly. Jako poděkování byly připraveny perníkové medaile i pro pana starostu, 
paní matrikářku a paní učitelky. Ještě než se se svými rodiči vypravily oslavit tento krásný 
okamžik, zazněly od dětí básničky a písnička na rozloučenou „No tak ahoj školko naše, my 
tu rádi pobyli. Bude se nám vždycky hodit, co jsme se tu učili!“

V závěru června do školky přijel pan Hrubec se svým divadelním představením.  
Děti byly, jako vždy, nadšené. V některých třídách se paní učitelky s dětmi rozloučily opé-
káním špekáčků na školní zahradě.

Začátek letošního školního roku byl poznamenaný mnoha opatřeními a omezeními, 
kvůli kterým se nemohly konat některé akce, které pro děti obvykle pořádáme. O to víc 
jsme si užili všechny, které jsme od konce března ve školce a mimo ni mohli uskutečnit. 

Těšíme se na otevření nově zrekonstruované budovy Mateřské školy na Masary-
kově náměstí, kde vznikl prostor pro tři třídy a dokonce i tělocvičnu, kterou budeme 
určitě bohatě využívat. MŠ je prostorná, moderní a plná slunce. Velké poděkování patří 
zřizovateli naší mateřské školy a zejména panu starostovi Ing. Milanu Vlčkovi a všem 
pracovníkům Městského úřadu Velká Bíteš za realizaci projektu „Zkapacitnění MŠ Masa-
rykovo náměstí 86“.

Děti v Lánicích se mohou od září těšit na nový travnatý a oplocený prostor za říčkou 
Bítýškou. Mimochodem, v září to už bude 10 let, co byla školka v Lánicích otevřená.

Pasování na školáky.  |  Foto: Archiv MŠ
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Děkujeme všem rodičům za důvěru, kterou v nás vkládají, když k nám do školky zapi-
sují své děti. A všem, kteří nás v průběhu celého školního roku podporovali svými materi-
álními a finančními dary anebo jen povzbuzujícími slovy či úsměvem.

Poděkování za podporu akcí pro děti konaných koncem školního roku patří našim ro-
dičům: manželům Svobodovým, Horníčkovým a Bělochovým, paní Látalové a paní Vala-
chové. Dále Informačnímu centru a Klubu kultury Velká Bíteš, panu Vítězslavu Kratochví-
lovi, Hasičskému záchrannému sboru Velká Bíteš a firmě BDS s.r.o. Velká Bíteš.

 
Krásné léto všem přeje kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Město Velká Bíteš a Mateřská 
škola Velká Bíteš, Masarykovo ná-
městí 86, příspěvková organizace 
srdečně zvou rodiče, děti a širokou 
veřejnost ve středu 31. srpna 2022 
od 15.00 hodin na slavnostní 
otevření mateřské školy po její 
rekonstrukci v rámci projektu 
„Zkapacitnění	 objektu	MŠ	Velká	
Bíteš,	Masarykovo	náměstí	86“.

Po slavnostním otevření si bu-
dou všichni moci prohlédnout zre-
konstruované prostory mateřské 
školy, která sídlí v této budově již od 1952. 

Těšíme se na vaši účast 
Hana Sedláková, ředitelka Mateřské školy

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÝCH 
ŠKOL PRO DĚTI – CIZINCE S DOČASNOU OCHRANOU 
NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Na základě ustanovení § 2 odst. 5 zákona č.67/2022	Sb.,	o	opatřeních	v	oblasti	škol-
ství	 v	 souvislosti	 s	 ozbrojeným	konfliktem	na	území	Ukrajiny	 vyvolaným	 invazí	 vojsk	
Ruské	federace, stanovily ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, 

Rekonstruovaná Mateřská škola.  |  Foto: Silvie Kotačková
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příspěvkové organizace a Mateřské školy U Stadionu 538 Velká Bíteš, příspěvkové organi-
zace, po dohodě se zřizovatelem Městem Velká Bíteš, termín a místo tzv. zvláštního zápisu 
pro děti – cizince s dočasnou ochranou zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2022/2023 takto:

Zvláštní zápis se koná ve čtvrtek 14. července 2022 od 10.00 do 14.00 hodin.
Místo zápisu:
1) pro Mateřskou školu Masarykovo náměstí 86 a MŠ Lánice 300, Velká Bíteš
 – budova MŠ Lánice 300, Velká Bíteš
2) pro Mateřskou školu U Stadionu 538, Velká Bíteš
 – budova MŠ U Stadionu 538

Další informace, včetně potřebných dokumentů a tiskopisů, naleznou zájemci o docházku 
dítěte na webových stránkách škol:
1) MŠ Masarykovo náměstí 86 a MŠ Lánice, Velká Bíteš www.skolkabites.cz
2) MŠ U Stadionu 538, Velká Bíteš www.msbites.cz

Ředitelství obou mateřských škol

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Projekt Volba povolání
Ve čtvrtek 28. dubna 2022 proběhl celodenní projekt pro žáky osmého ročníku Volba 

povolání. Zvolit si správně zaměstnání je důležité rozhodnutí, proto byly pro žáky zorgani-
zovány v rámci tohoto projektu návštěvy nejrůznějších firem ve Velké Bíteši. Všichni zá-
stupci firem nám vyšli velmi ochotně vstříc a žáci se setkali se zaměstnanci, kteří jim před-
stavili svou firmu a profesi a odpověděli na všechny otázky. Po návratu do školy osmáci 
získané informace zpracovali formou skupinových výstupů. 

Převlekový týden
V týdnu od 9. do 13. května 2022 probíhal na druhém stupni naší základní školy Pře-

vlekový týden. Školní parlament připravil pro žáky od 5. do 9. ročníku na každý den 
jedno téma – „dress-code“, dle kterého si dobrovolně vymýšleli svůj převlek na daný 
den. Celý týden byl plný originálních nápadů a přinesl žákům spoustu dobré nálady 
a radosti. 

Po Napoleonových stopách
Po Napoleonových stopách se vydali žáci osmého ročníku ve čtvrtek 12. května 2022. 

Společně navštívili dvě důležitá místa spojená s válečnými událostmi počátku 19. století. 
Ve Slavkově si prohlédli klasicistní kostel, ale víc je zde zajímal nádherný barokní zámek 
s přilehlými zahradami. Na Mohyle míru se seznámili s bližšími okolnostmi slavné „bitvy 
tří císařů“ a také si vyzkoušeli neobvyklou akustiku mohyly.
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Úspěch naší školy na soutěži Mladý zahrádkář
V pátek 13. května 2022 se ve Velkém sále Administrativního a kongresového centra 

Florián ve Žďáře nad Sázavou konala soutěž Mladý zahrádkář. Naši školu reprezentovalo 
šest dívek z osmých ročníků. Ivana Šťávová obsadila 2. místo a Tereza Báborová vyhrála 
a postoupila do národního kola. 

Mohelenská hadcová step
V pátek 13. května a ve čtvrtek 19. května 2022 navštívili žáci sedmého ročníku národní 

přírodní rezervaci Mohelenskou hadcovu step. Žáci se na naučné stezce seznámili s jedi-
nečným prostředím a vyzkoušeli si sami pomocí klíčů a atlasů určit nalezené druhy rostlin 
a živočichů.

Projekt Voda
V úterý 17. května 2022 se uskutečnil na naší škole projekt Voda, který je určen žá-

kům sedmého ročníku. Již dříve žáci v rámci tohoto projektu absolvovali exkurzi v místní 
čistírně odpadních vod. Ve skupinách plnili úkoly z oblasti českého jazyka, přírodopisu, 
zeměpisu, fyziky a na závěr připravili prezentace na různá témata týkající se vody.

Květnová Praha
Měsíc květen patřil exkurzím do našeho hlavního města. Za památkami se do Prahy 

letos vydal pátý, sedmý i devátý ročník. Žáci navštívili tradiční turistické cíle. Počasí všem 
přálo, a tak děti mohly zhlédnout nejkrásnější pražské pamětihodnosti a projet se metrem. 
Pro některé byl výlet do Prahy jejich prvním seznámením s naším hlavním městem, a tak 
jsme rádi, že se vše vydařilo a výlet si všichni užili.

Recitační soutěž
Po dvouleté covidové pauze jsme 18. května 2022 mohli uspořádat školní kolo recitační 

soutěže. Opět byli žáci rozděleni do dvou kategorií. Z mladší kategorie nás zaujala báseň 
K. Šiktance Vosa parádnice v podání Marušky Hrdličkové z 6. C, ve starší kategorii před-
vedla skvělý výkon Eliška Stará z 9. B s básní M. Kundery Věrnost. 

Záchranný integrovaný systém
Ve středu 25. května 2022 se žáci osmého ročníku zúčastnili akce záchranného inte-

grovaného systému. Dozvěděli se mnoho informací o práci hasičů a jejich ochranných 
pomůckách, poslechli si přednášku o záchranářích, prohlédli si základní vybavení zdra-
votníků, teoreticky i prakticky se seznámili se zásadami správné resuscitace a prozkoumali 
záchranářský i hasičský vůz. 

Tutanchamon
V pondělí 30. května a ve čtvrtek 2. června 2022 žáci osmých a devátých tříd navštívili 

na brněnském výstavišti unikátní výstavu Tutanchamon – jeho hrobka a poklady.
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Na velké výstavní ploše bylo k vidění více než tisíc exponátů z doby starověkého Egypta. 
Prohlídka byla o to příjemnější, že každý návštěvník měl k dispozici zvukového průvodce, 
který poutavým způsobem informoval o jednotlivých vystavovaných předmětech o osobě 
faraona a okolnostech týkajících se odkrytí jeho hrobky. 

Mistrovství České republiky školních týmů v šachu
Ve dnech 31. května a 1. června 2022 proběhlo Mistrovství České republiky školních 

týmů v šachu. Zúčastnilo se ho 22 nejlepších školních družstev. Naši žáci – Blažková 
Štěpánka, Vojtěch Metoděj, Ošmera Adam, Beránek Matěj – získali pod vedením pana La-
dislava Vojtěcha pro ZŠ Velká Bíteš krásné 12. místo. I s největšími soupeři týmů z Prahy, 
Plzně nebo Frýdku-Místku dokázali sehrát velmi vyrovnané zápasy.

Krajské kolo soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022
Josef Boháč z 2. B a Ester Jochová z 5. B získali druhá místa v krajském kole výtvarné 

a literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022, kterou pro Kraj Vysočina 
organizovalo Krajské sdružení hasičů Kraje Vysočina. Slavnostní vyhlášení vítězů sou-
těže se konalo na zámku v Přibyslavi. Žáci na této slavnostní akci byli odměněni diplomy 
a pěknými dárky. Oběma žákům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci naší školy.

Dopravní výchova
Žáci čtvrtého ročníku se ve dnech 2. a 3. června 2022 účastnili na dopravním hřišti 

ve Velkém Meziříčí praktického výcviku pravidel provozu na pozemních komunikacích 
a zásad bezpečné chůze. Dokázali prakticky i teoreticky, že ovládají pravidla silničního 
provozu a po vyhodnocení následného testu obdrželi průkazy cyklisty.

Beseda o druhé světové válce
V úterý 7. června 2022 byla pro žáky devátých tříd uspořádána v místní městské 

knihovně beseda na téma druhé světové války. Pan přednášející, mjr. PhDr. Stanislav 
Balík, poskytnul žákům informace zejména o našich parašutistech, kteří v květnu roku 
1942 spáchali atentát na R. Heydricha. Za předvedené historické znalosti byl Adam Midrla  
z 9. C odměněn knihou o našich legionářích. 

Dopravní výchova.  |  Foto: Jana Kroutilová
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Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) vyhlásil 14. ročník 

projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prv-
ňáčka“. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku 
školní docházky. 

Naši prvňáčci se svými vyučujícími několikrát navštívili Městskou knihovnu 
ve Velké Bíteši, kde si pomocí nejrůznějších aktivit rozvíjeli svůj zájem o četbu, pra-
covali s knížkami pro nejmenší čtenáře, zapojili se do motivační her nakladatelství 
THOVT a zúčastnili se besedy se spisovatelkou Markétou Harasimovou. Odměnou 
pro děti za úspěšné absolvování projektu bývá knížka pro prvňáčka, původní česká no-
vinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu. Letos se touto 
odměnou stala knížka Dubánek a tajný vzkaz spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa 
Petra Václavka.

K-centrum Noe Třebíč
O své činnosti a nebezpečí užívání drog přijeli přednášet během května pracovníci 

K-centra našim deváťákům. K-centrum Noe z Třebíče je organizace, která pomáhá lidem 
s drogovou závislostí. Pracovníci této organizace se snaží snižovat poptávku po drogách, 
aktivně vyhledávají drogou ohrožené jedince v jejich vlastním prostředí, usilují o vytvo-
ření vzájemné důvěry mezi klientem a pracovníkem centra a o změny, které povedou k ab-
stinenci. Na závěr si deváťáci s virtuálními brýlemi vyzkoušeli, jak se může člověk cítit 
pod vlivem drog.

Zeměpisná olympiáda
V letošním roce ze školního kola zeměpisné olympiády postoupili do okresního kola 

Nikola Tomšíková ze 6. D, Lukáš Cross ze 7. D a Natálie Jelínková z 9. C. Všichni tři 
jmenovaní si zajisté zaslouží pochvalu za reprezentaci školy. Natálie Jelínková dokonce 
postoupila ze druhého místa v okresním kole do kola krajského, kde skončila na krásném 
6. místě.

Krajské setkání školních parlamentů
Zástupci našeho školního parlamentu se ve středu 8. června 2022 zúčastnili VII. kon-

ference školních parlamentů. Zúčastnilo se 23 škol z Kraje Vysočina. Každý parlament 
představoval úspěšné akce, které ve školním roce pro své spolužáky zorganizoval. Naši 
zástupci – Ondráčková Kateřina, Antalíková Monika, Hanzelková Viktorka, Mička Matěj 
a Foltýn Ondřej – seznámili ostatní s naší soutěží pro celou školu O nejhezčí vánoční výz-
dobu a Převlekovým týdnem.

Důležitou součástí akce byla i skupinová práce na tématech spojených s prací dětských 
parlamentů. Každá skupina vytvořila plakát a své návrhy odprezentovala. Děti načerpaly 
mnoho podnětů a nápadů pro práci parlamentu v příštím roce a poznaly se s jinými stejně 
zapálenými účastníky.
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Zprávy ze školní družiny
Po celý školní rok děti se svými vychovatelkami ve školní družině malovaly, tvořily 

a sportovaly v tělocvičně, na školním dvoře i na hřišti. Jejich výtvory pravidelně zdobily 
okolí i stěny naší školy. Do družiny byli pravidelně zváni zajímaví hosté, děti si mohly 
vyzkoušet nejrůznější aktivity a účastnily se několika výtvarných soutěží i školní výstavy. 

Všichni se naučili nové hry a poznali nové kamarády. Všem dětem přejeme to nejpříjem-
něji strávené léto, spoustu sluníčka, málo šrámů a dobrou náladu.

Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ Velká Bíteš 

LETNÍ JARMARK SE VYDAŘIL

Jménem Spolku rodičů a přátel školy 
Sadová děkujeme všem dětem, rodičům 
i prarodičům, kteří věnovali své výrobky 
a výpěstky k prodeji na školním letním 
jarmarku. Děkujeme paním učitelkám 
za jejich nápady a vyrábění s dětmi.  
Obzvlášť děkujeme za Kočičí stánek. 
Velkou zásluhu měli všichni, kteří po-
mohli s přípravami a prodejem. Holky 
a kluci z devítky i z dalších tříd doká-
zali, že se o naši budoucnost nemusíme 
bát. Když je potřeba, zaberou a pomů-
žou. Díky moc. Výborné byly stánky, 
které nám zajistil a zapůjčil Josef Jelínek 
z ICKK. Ukázalo se, že uspořádání jar-
marku v prostorách před budovou prv-
ního stupně základní školy, byla dobrá 
volba. Jakmile začala bouřka, mohli 
jsme rychle přesunout stánky do ves-
tibulu a klidně pokračovat v prodeji 
a nákupech. A navíc na vše důstojně ze 
svého podstavce dohlížel Jan Amos Ko-
menský. Výtěžek z jarmarku pokryje 
větší část nákladů na dopravu jednoho 
ročníku autobusem na exkurzi do Prahy, 

nebo téměř na všechny preventivní programy pro žáky na celý školní rok.

Mockrát děkujeme a těšíme se zase za rok.
Za spolek Markéta Lavická

Školní jarmark.  |  Foto: Archiv spolku rodičů a přátel školy
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DEN OTEVŘENÉ ZAHRADY – STARÁ ŘEMESLA

V pátek 10. června se u nás ve škole konala velká akce – Den ote-
vřené zahrady. Do organizace dne se zapojili i pracovníci MAS MOST 
Vysočiny, o. p. s. Po celý den nám pomáhali také žáci devátého ročníku 

místní základní školy. Za pomoc všem moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
Celý týden jsme netrpělivě sledo-

vali předpověď počasí, které se ne-
tvářilo vůbec příznivě. Ani páteční 
ráno neslibovalo letní teploty a slu-
níčko. Ještě po ránu během příprav 
tak bylo možné na školní zahradě vi-
dět paní učitelky v pláštěnkách nebo 
nepromokavých bundách. Nakonec 
se na nás ale štěstí usmálo, krátce 
po zahájení akce se počasí umoudřilo 
a my jsme tak mohli přivítat první 
návštěvníky. Velice nás těší, že se ne-
nechali odradit zamračenou oblohou, a přišli se dozvědět spoustu zajímavých informací 
o starých cechovních řemeslech. Celkem mohly děti navštívit třináct stanovišť, například 
kováře, perníkářku, dráteníka, košíkáře a další. Na každém stanovišti si vyzkoušely úkol 
související s daným řemeslem a zjistily, jak nelehkou práci naši předkové mnohdy měli. 

Určení průvodci prováděli skupinky dětí po jednotlivých stanovištích a pomocí karty 
s razítky a úkoly kontrolovali, na kterém stanovišti ještě děti nebyly. Navštívily nás třídy 
obou Mateřských škol z Velké Bíteše, ale i Mateřská škola z Přibyslavic, rodiče našich 
žáků a z řad veřejnosti maminky s dětmi či pracovníci Informačního centra. Doufáme,  
že se u nás všem líbilo, a kromě výrobků si odnesli i hezký zážitek. 

Od 13.00 do 16.00 hodin pak na zahradě probíhaly komentované prohlídky. Těší nás, 
že každoročně si naši zahradu přijdou prohlédnout noví lidé, ale také stálí příznivci,  
kteří k nám chodí opakovaně.

Po celé dopoledne nám tuto akci fotila paní Lucie Pokorná z Deblína, za což jí také moc 
děkujeme. 

Eva Ulmanová

ZPRÁVY ZE SOŠ JANA TIRAYE 

SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ PODPORUJE BOJ PROTI RAKOVINĚ
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš již několik let podporuje boj proti rako-

vině v rámci kampaně Ligy proti rakovině. Jedná se o neziskovou organizaci, která usiluje 
o snížení úmrtnosti lidí na zhoubné nádory. Ze získaných finančních prostředků přispívá 
k výzkumu onkologických onemocnění, ke kvalitnějšímu životu onkologických pacientů 

Den otevřené zahrady.  |  Foto: Eva Ulmanová
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a k nákupu přístrojů pro onkologická pracoviště. Letos byl 26. ročník sbírky zaměřený 
na prevenci nádorů děložního čípku a varlat. Probíhal 11. května (na pevných prodejních 
místech do 15. května).

Jak bývá zvykem, čtyři studenti naší školy se do sbírky ochotně zapojili a (oděni v žlu-
tých tričkách) prodávali kytičky s fialovou stužkou – každou v hodnotě 20 Kč. Velké po-
děkování a pochvala tak patří studentům Mikuláši Dočkalovi, Jiřímu Nestrovi, Martinu 
Maloňovi a Martinu Hájkovi (2. M).

Uznání a poděkování náleží také všem zaměstnancům školy, studentům a zájemcům 
z řad veřejnosti, kteří sbírku podpořili a tak projevili svůj zájem bojovat proti rakovině.

Veronika Zachovalová, učitelka, organizátorka sbírky

ŠKOLA LÍPA – TO JE TA NAD OBCHODEM!
Po roce fungování školy na nové adrese už nemusíme tolik vysvětlovat, co se nad Potra-

vinami Kučera na adrese Vlkovská 418 děje… 

K 1. 9. 2021 byla Základní škola Lípa, z.s. zařazena do rejstříku škol a školských zaří-
zení MŠMT. Od tohoto dne hledá pedagogický tým cestu, jak co nejlépe v nových podmín-
kách organizačních i místních naplnit vizi školy (viz www.skolalipa.info). Souběžně s tím 
druhý, daleko větší tým, řeší technické zázemí školy. Rodiče dětí i další rodinní příslušníci 
dávno vědí, že rekonstrukcí prostor školy povinnosti neskončily. Stále je nezbytná jejich 
podpora finanční, podílejí se na technickém zázemí školy a neocenitelné jsou i dovednosti 
a znalosti (Z nedávné doby: děkujeme dědečkovi K. za vyvýšený záhon. Všechno pěkně 
roste!). Je třeba také poděkovat několika sponzorům, kteří nám v začátcích velmi pomohli! 

Jak se Lípě v nových prostorách daří? Poloha školy téměř v centru města je výzvou 
ke hledání možností, jak učit co nejvíc právě mimo lavice. Jedenkrát týdně vyrážíme na ce-
lodenní výpravy, které pomáhají objevit přírodu a zajímavosti v regionu. V terénu se sna-
žíme poznávat i historii, pracovat s mapou, nebo vnímat vzdálenost, sledovat čas... I bez 

Celodenní výprava.  |  Foto: Archiv ZŠ Lípa
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tělocvičny si děti užily dost pohybu. Cvičilo se v hale a na hřišti, součástí výprav byla 
turistika a častý pohyb v přírodě. V zimě se bruslilo a sáňkovalo, v plánu máme výpravu 
na kolech i plavání. 

Vyučování skvělým způsobem doplňuje program školní družiny, která nabízí mimo re-
laxace při hrách i lekce dramatické výchovy, zálesácké dovednosti v přírodě, kreativní 
tvoření včetně oblíbené přípravy různých dobrot. V pondělí se děti mohou účastnit nábo-
ženství a nedávno se rozezpíval pěvecký kroužek. 

Je samozřejmé, že spolu objevujeme taje učiva jako v každé škole. Podstatné je pro nás 
rozvíjet u dětí klíčové kompetence, rozmanité dovednosti, které umožňují naučenou látku 
využít, propojit, přenést do dalších oblastí. Protože se ve třídách spolu učí různé ročníky 
(na výpravách jsme spolu všichni), učí se děti navzájem, někdy záměrně, někdy prostým 
pozorováním. Je jasné, že schopnost komunikace je jedna z nejpotřebnějších dovedností. 
Pracujeme bez známek, děti se učí hodnotit postup vlastního učení a pochopit, že na výsledku 
mají svůj podíl. Jedna z nejtěžších oblastí, které se však dostává maximální pozornosti,  
je výchova sociálních dovedností. Děje se tak nejen v hodinách Etické výchovy, ale snažíme 
se vnímat jeden druhého celý den. Je třeba říci, že se občas mění role pedagogů a „studentů“. 

Možná bychom měli hodnotit, jak se 
podařil první rok v ZŠ Lípa? Určitě nebyl 
bez chybičky, protože takové už hledání 
bývá. Jenže u nás se s chybou kamará-
díme! Ukazuje nám, jak se zlepšit. Všichni 
jsme se snažili, „jak nejLÍP jsme to uměli“ 
(náš malý slogan). Školní práci dokládají 
stovky fotek a krátká videa, výsledky ma-
tematických soutěží, výrobky a obrázky… 
ale především narůstající schopnosti a do-
vednosti dětí. Školu si užívají a my dospělí 
s nimi. Už víme, že příští rok otevřeme 
další třídu prvňáčků a přivítáme je a jejich rodiny do té naší, lípové. Těšíme se na příští 
společný rok. 

Táňa Filipová za tým pedagogů 

KULTURA

„JAK SE DĚLÁ ŠOUBYZNYS“ PETRA JABLONSKÉHO 
A NIKOLY VOTRUBOVÉ

Ve čtvrtek 5. května se v kulturním domě uskutečnila zábavná show s českým imitáto-
rem, bavičem a hercem Petrem Jablonským a začínající zpěvačkou Nikolou Votrubovou, 

Výuka anglického jazyka.  |  Foto: Archiv ZŠ Lípa
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která po úspěšném umístění 
mezi nejzářivějšími pěvec-
kými talenty v Superstar 20-
21 vstupuje do šoubyznysu. 
Kdo jiný by Nikolu lépe 
provedl světem záře reflek-
torů, než právě zkušený Petr 
Jablonský, v jehož reperto-
áru se nachází tolik hvězd 
a legend pěvecké i herecké 
scény. Celebrity v Petrově 
podání hravě poradili křehké 
a nezkušené zpěvačce, která 

byla hozena do vod zábavního průmyslu, jak využít svých předností a bránit se nástrahám 
popularity, čeho se vyvarovat, na koho či na co si dát pozor a jak zazářit v různých profes-
ních disciplínách. V zábavné show plné převleků, písní, dialogů a scének jsme v Petrově 
podání mohli vidět např. prezidenta Miloše Zemana, Andreje Babiše, Jiřího Krampola, 
Felixe Holzmanna, Luďka Sobotu, Halinu Pawlowskou a také Karla Gotta. Sálem kultur-
ního domu zazněly v podání Nikoly také české i zahraniční písně. Nakonec „přišel z nebe“ 
osobně na návštěvu i Karel Gott. Společně s Nikolou si pak zazpívali duet „Zvonky štěstí“. 

Pro návštěvníky to byl určitě příjemně strávený kulturní večer s milými lidmi. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

GRAND PRIX VELKÉ BÍTEŠE V KULTURISTICE

V sobotu 30. dubna 2022 se v kulturním domě uskutečnila téměř již tradiční GRAND 
PRIX Velká Bíteš 2022 v kulturistice a fitness.

Petr Jablonský a Nikol Votrubová při autogramiádě.  |  Foto: Dagmar Martakidu

Ze soutěže v kulturním domě.  |  Foto: Archiv organizátorů
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Soutěžilo se v kategoriích kulturistiky (mužů a masters), klasické kulturistiky, phys-
ique (juniorů a mužů), classic physique, bodyfitness, wellness fitness a bikiny fitness 
(juniorek, žen a masters), fitness (dětí, dorostenců a dorostenek). Na soutěž se přihlásilo 
84 závodníků, na pódium nakonec nastoupilo 82 soutěžících z České a Slovenské repub-
liky a z Rakouska.

Zaplněný sál sledovalo a hlasitě povzbuzovalo publikum z různých koutů naší vlasti 
a devatenáct sad pohárů potleskem odměnilo všechny sportovce. 

Absolutní vítězkou v kategorii Bikini fitness se stala Veronika Pekařová z Prahy a ab-
solutním vítězem v kulturistice se stal Pavel Krejčí z Jihlavy. Poděkování zaslouží hlavní 
organizátorka soutěže paní Irena Pokorná a sponzoři První brněnská strojírna a.s,, restau-
race Naše bítešská a Město Velká Bíteš.

Na stránkách Svazu kulturistiky a fitness ČR najdete jak výsledky, tak obsáhlou fotoga-
lerii nejen z pódia, ale i ze zákulisí.

Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER

Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci 
s Kynologickým klubem, Sborem dobrovolných 
hasičů Velká Bíteš a maminkami z Mateřského 
centra Bítešáček uspořádalo v areálu Kynologic-
kého klubu u Cihelny ve Velké Bíteši v sobotu  
30. dubna Bítešský čarodějnický podvečer. Se 
svou kapelou ZAHRADA hrál k poslechu i tanci 
po celý podvečer Vlasta Zahrádka. Pro děti si 
maminky z Mateřského centra připravily čaro-
dějné zábavné soutěže – děti skákaly v pytli, vařily 
lektvar, létaly na koštěti atd. 

Dětmi byl také plně využit nový skákací hrad, 
který jsme pro městské akce zakoupili. Děti, které 
přišly v maskách, a to v hojném počtu, byly zařazeny 
do slosování o nejoriginálnější čarodějnici/čaro-
děje 2022. Vylosovanou čarodějnicí se stala Eliška 
Břendová, která obdržela poukázku do hračkárny 
a koláč, který speciálně pro tuto akci upekla a věno-
vala pekárna z Jindřichova. Kynologický klub si pro 
návštěvníky připravil ukázku výcviku psů. 

Nechybělo také opékání špekáčků, cukrová vata, koktejl bar, živáňská pečeně a několik 
druhů steaků. 

Vrcholem večera bylo zapálení vatry s velkou čarodějnicí, kterou vytvořily a ozdobily 
maminky s dětmi v Mateřském centru Bítešáček. 

Připravená čarodějnice k zapálení.  
Foto: Dagmar Martakidu
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Celý den bylo krásné jarní počasí a tuto vydařenou akci navštívilo přes 600 návštěvníků. 
Velké poděkování patří maminkám z Mateřského centra Bítešášek, Sboru dobrovolných 
hasičů Velká Bíteš, Kynologickému klubu, Řemeslné pekárně Jindřichov, restauraci Naše 
bítešská za občerstvení a také firmě KALA TRANS s.r.o. za zapůjčení nákladního vozidla 
coby pódia pro kapelu Zahrada.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

„KRÁSNÝ SVĚT“ – VÝTVARNÁ VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ  
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ, P.O.

Od 16. května do 27. května 2022 se ve výstavní síni Klubu kultury uskutečnila vý-
stava prací žáků ze Základní školy s názvem „Krásný svět“. V pondělí 16. května odpole-
dne proběhla slavnostní vernisáž k zahájení výstavy. Děti zde předvedly milé hudební vy-
stoupení za podpory svých učitelek, ale také rodičů, kteří se sešli v hojném počtu. Krásnou 
a velmi kreativní výstavu navštívily nejen děti ze základní školy, které svá díla vytvořily, 
ale současně i děti místních mateřských a základních škol, okolních škol a školek, dále 
pak rodiče a široká veřejnost. Tato výstava sklidila velký úspěch. Poděkování patří nejen 
dětem, ale i jejich vyučujícím za pestré a inspirativní nápady. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN SE OPĚT VYDAŘIL

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s SDH Velká 
Bíteš a TJ Spartakem uspořádalo po kovidové pauze nejen pro děti z mateřských škol 
a okolí a žáky Základní školy ve Velké Bíteši k Mezinárodnímu dni dětí ve středu  
1. června Dětský den. Během dopoledne navštívilo dětský den přes 600 dětí a dalších 
minimálně 100 dětí s rodiči. 

Ukázka hašení oleje.  |  Foto: Josef Jelínek



REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ

FOTBALOVÉHO STADIONU VELKÁ BÍTEŠ
 Stávající objekt zázemí fotbalového stadionu na ulici Vlkovská ve Velké Bíteši je z pohle-
du kapacity a zajištění požadovaných standardů v současné době nevyhovující. Proto nechalo 
město zpracovat projektovou dokumentaci pro povolení stavby na rekonstrukci tohoto zázemí. 
Návrh budovy fotbalového klubu uvažuje s umístěním na pozemku u fotbalového hřiště po od-
stranění stávajícího objektu. Projektantem je JANSPORT PROJEKT, s.r.o., Otnice. 
 Budova fotbalového klubu bude zajišťovat provozní hygienické a sociální zařízení pro spor-
tovce místního fotbalového klubu a jejich klubové zázemí. Objekt bude dvoupodlažní, s logický-
mi vazbami mezi jednotlivými funkčními celky.

1. Nadzemní podlaží:
  Vstup je řešen z východní strany od přístupové komunikace, na vstupní halu navazuje prů-

chod na hřiště a je propojena chodbami s jednotlivými šatnovými a provozními celky. Součás-
tí vstupní části je prostor ošetřovny a správce.

  Šatnový blok 1 je umístěn v 1. podlaží v návaznosti na vstupní halu, jeho součástí je šatna 
domácích doplněná o hygienické a sociální zázemí, regenerační část se saunou a prostorem 
pro očistu obuvi. V tomto bloku jsou umístěny dvě šatny pro hostující mužstva se společným 
hygienickým a sociálním zázemím. 

  Blok technického a provozního zázemí navazuje na vstupní prostor v 1. podlaží, jeho součástí 
je sklad, prádelna, technická místnost, garáž pro vozidla údržby a sklad pro údržbu hřiště.

  Samostatným provozním celkem se samostatnými vstupy je v jižní části objektu umís-
těná restaurace, součástí tohoto provozního celku je hygienické zázemí pro veřejnost,  
přístupné z prostoru hřiště i restaurace.

2. Nadzemní podlaží:
  Prostory ve druhém podlaží jsou přístupny dvojicí vnitřních schodišť a osobním výtahem. 

V severním křídle na přístupovou chodbu navazuje šatnový blok 2, složený ze dvou šaten 
pro rozhodčí, včetně kanceláře a hygienického zázemí a šatny pro mládežnické družstvo,  
její součástí je hygienické a sociální zázemí.

  Na přístupovou chodbu jižně od schodiště a osobního výtahu ve střední části objektu navazu-
jí klubové prostory a prostory vedení klubu, jeho součástí je klubovna, místnost pro rozhlas, 
kancelář a hygienické zázemí.

  Na tyto prostory navazuje šatnový blok 3, čtyř šaten s umývárnami a sociálním zařízením,  
přístup k tomuto bloku šaten je možný oběma schodišti spojujícími 1. a 2. nadzemní podlaží.  
V jižní části objektu je umístěna posilovna se skladem, šatnou a hygienickým sociálním zázemím.



VYBRANÉ NAVRHOVANÉ PARAMETRY:
Zastavěná plocha budovy 674 m2

Podlahová plocha všech místností v 1.NP a 2.NP 1 086 m2

Obestavěný prostor 5 625 m3

Plocha 7 šaten (bez sprch) v 1.NP a 2.NP  194 m2

Posilovna  124 m2

Klubovna  51 m2

VYBRANÉ NAVRHOVANÉ KAPACITY:
Restaurace 46 hostů
Hráči 80 hráčů
Zaměstnanci 5 zaměstnanců
Klubovna 20 osob
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Již tradičně se představila zásahová technika Hasičského záchranného sboru Kraje Vyso-
čina -požární stanice Velká Bíteš a Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš, dálniční policie 
Domašov, Armády ČR z 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou, Vězeň-
ské služby Rapotice, Městské policie Velká Bíteš, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vy-
sočina, BESIP Kraje Vysočina a ČČK Velké Meziříčí. Byla zde také ukázka tahače MAN 
z Bítešské dopravní společnosti s.r.o. Velká Bíteš a ukázka valníku MAN firmy Autoimpex.

Armáda České republiky se představila ukázkou služební kynologie a moderní bojo-
vou výzbrojí. Vězeňská služba z Rapotic předvedla ukázku napadení eskorty a dovednosti 
výcviku psů, kteří předvedli zadržení pachatele a nalezení omamných látek. Členové jed-
notky SDH Velká Bíteš předvedli ukázku hašení oleje.

Jako každoročně se děti mohly seznámit s prací zdravotnických záchranářů Zdravot-
nické záchranné služby Kraje Vysočina z posádky rychlé zdravotnické pomoci Velká Bíteš. 

Své obdivovatele mělo i Dálniční oddělení policie Domašov s ukázkou policejního vo-
zidla VW Transporter, velmi rychlého, moderní technikou vybaveného automobilu Škoda 
Superb a u dětí velmi oblíbená ukázka policejní Yamahy FJR 1300.

Místní spolek Českého červeného kříže z Velkého Meziříčí připravil výuku laické resus-
citace a zodpovídal na všetečné otázky ohledně první pomoci.

Přijela za námi i Veronika Vošická Buráňová s kolegyní, která je dopravní koordinátor-
kou BESIP Kraje Vysočina. Z Kynologického klubu Velké Meziříčí k nám přijela Věra 
Kadlecová se svým pejskem Brixem. 

Ve sportovní hale TJ Spartak byla pro děti připravena opičí dráha, ukázka sportovních 
oddílů TJ Spartak juda a volejbalu. U sportovní haly byl také dětmi plně využit velký ská-
kací hrad od firmy E.ON.

Děkujeme nejen dětem, učitelkám, ale i všem účinkujícím, že se dětského dne zúčastnili 
v tak hojném počtu. 

Velké poděkování patří jednotce Sboru dobrovolných hasičů z Velké Bíteše, Josefu 
Vlčkovi, Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, požární stanice Velká Bíteš 

„Napadení eskorty“.  |  Foto: Josef Jelínek
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a veliteli ppor. Bc. Miroslavu Volfovi, Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina 
– Rychlé zdravotnické službě ze stanoviště Velká Bíteš, Dálničnímu oddělení Policie 
ČR Domašov, Armádě České republiky z 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť 
nad Oslavou, Vězeňské službě Rapotice, Věře Kadlecové a Kynologickému klubu 
Velké Meziříčí, Veronice Vošické Buráňové, koordinátorce BESIP Kraje Vysočina. 
Firmě E.ON za půjčení skákacího hradu, Bítešské dopravní společnosti s.r.o. Velká 
Bíteš za ukázku tahače MAN, firmě Autoimpex za ukázku valníku MAN a Městské 
policii Velká Bíteš. Poděkování také patří Petru Světlíkovi a trenérům sportovních 
oddílů z TJ Spartak za spolupráci i pomoc při organizaci akce. 

Silvie Kotačková, Klub kultury Města Velké Bíteše

DĚTSKÝ DEN U PEJSKAŘŮ

Dne 10. června se konal v areálu kynologického 
klubu tradiční „Dětský den u pejskařů“.

Uskutečnil se po delší době, po přetržce za-
viněné covidem. Účast dětí i rodičů byla hojná, 
počasí nám ze začátku moc nepřálo, ale nako-
nec se na nás i usmálo. Občerstvení vystačilo pro 
všechny a všichni zúčastnění si snad našli během 
odpoledne aktivity nebo program, který je zajímal. 
Ať už to byla ukázka výcviku psů, vystoupení šer-
mířů, ukázka zásahu hasičského sboru, prohlídka 
policejní techniky, skákací hrad pro děti, ukázka 
členů fotbalové přípravky nebo některá ze soutěž-
ních disciplín, které byly pro děti připraveny.

Doufáme, že všichni odcházeli spokojeni a že 
v příštím roce oslavíme Den dětí stejně vydařeně, 
jako v letošním.

Na zdárném průběhu má zásluhu jak mnoho 
dobrovolných pomocníků, tak i naši štědří spon-
zoři, kterým touto cestou děkujeme. Mezi hlavní 
sponzory patří: Město Velká Bíteš, PBS Velká Bí-
teš, a.s., BDS, spol. s r.o., Kamenictví Šafránek, 
Building Shutter Systems s.r.o., obec Přibyslavice, 
ZV OS KOVO PBS Velká Bíteš, PBS Turbo s.r.o., 
RIGI stavební společnost, Restaurace Naše bíteš-
ská, Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. a další.

Eva Nováčková

Vystoupení šermířů.  |  Foto: Archiv Kynolog. klubu

Ukázka výcviku psů.  |  Foto: Archiv Kynolog. klubu
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OBCHŮZKA KRÁLOVNIČEK V BŘEZSKÉM

Pojďme se, milý čtenáři, společně ohléd-
nout za teplou letnicovou nedělí 5. června 
2022. Na tento termín si dívky připravily 
písně, tance, májku, ratolesti, které si ne-
chaly posvětit v kostele sv. Jana Křtitele 
ve Velké Bíteši v pátek 3. června na mši 
svaté v 18 hodin. Oblékly se do slavnost-
ních krojů, král a královna bělostných.

Družina vedená dívkou (králem), která 
nese májku a svým zpěvem udává rytmus 
pro celou skupinu, vyšla od kulturního domu 
v Březském ve čtrnáct hodin. Královna stí-
něná baldachýnem kráčela důstojně a tiše uprostřed obřadnic, které zpěvem krále podporovaly. 

Malé dívky – prosebnice – přicházely ke dveřím domů, v košících místním obyvatelům 
přinášely svěcené ratolesti a krátkou říkankou si vyprosily pro družinu odměnu. Na dvou 
místech, a to u kapličky a na paloučku uprostřed obce, dívky provedly králenský obřad 
složený z krátkých písní a tanců. 

V závěru obchůzky průvod přišel na venkovní taneční parket pod lipami a tam proběhlo 
zavedení nejstarších dívek mezi chasu v tanci již zkušenými mládenci. Dívky si také vy-
braly krále a královnu pro příští rok a je tak jasné, kdo se bude o vytvoření družiny starat 
a zařídí vše potřebné pro tradiční svatodušní obchůzku v roce 2023.

Konec obchůzky byl přibližně kolem šestnácté hodiny. Letos bylo velké teplo a vše bylo 
velmi náročné hlavně pro nejmladší účastnice (prosebnice), kterých bylo tentokrát hodně. 
Ale panímámy z Březského byly připraveny a průběžně poskytovaly dívkám občerstvení 
v podobě nápojů, koláčů i slaných dobrot. 

Na průvod královniček se přišli podívat rovněž hosté z jiných míst, mezi nimi také známá 
zpěvačka, herečka a houslistka Iva Bittová. Spolu s obyvateli Březského se již nyní těšíme 
na příští slavnost, která proběhne o svatodušní neděli 28. května 2023.

Dana Jirglová

ZLATÁ JEŘABINA 2021
 
Kraj Vysočina zveřejnil výsledky 18. ročníku ankety Zlatá jeřabina. V kategoriích kul-

turní aktivita a péče o kulturní dědictví hlasovalo více než čtyři tisíce lidí z veřejnosti. Nej-
populárnější mezi hlasujícími je otevření nové interiérové expozice v třebíčském větrném 
mlýně na Kanciborku a absolutně nejvíce hlasů letos obdržela obnova poutního kostela  
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.

Veřejnost, stejně jako v minulých letech, rozhodovala v anketě výběrem z dvacítky no-
minovaných projektů v rámci každé kategorie. 

Obchůzka Královniček.  |  Foto: Dagmar Martakidu
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Výsledky ankety Zlatá jeřabina 2021
Kategorie: Kulturní aktivita
1. Větrný mlýn v Třebíči/Třebíč
2. Italský poklad Čech/Brtnice
3. Se zlatou růží v erbu/Doupě

 
Město Velká Bíteš nominovalo do této 

kategorie Tradiční bítešské hody, ty se 
umístily ze všech dvaceti nominovaných 
na krásném 5.–6. místě společně s taneční 
školou Louskáček z Jihlavy. 

Třetí místo a krásného úspěchu dosáhla 
nominovaná Renovace hasičské stří-
kačky DS 16 z roku 1950 v kategorii Péče 
o kulturní dědictví. Skončila tak hned po obnově poutního kostela na Zelené hoře a Po-
stupné obnově židovského domu v Třebíči.

Za třetí místo v pondělí 6. června 2022 obdržel Martin Dvořáček, strojník Sboru dob-
rovolných hasičů Velká Bíteš v historických prostorách Novoříšského kláštera cenu Kraje 
Vysočina za kulturní počin roku 2021.

Renovovaná stříkačka bude veřejnosti představena v průběhu srpnových oslav 150. vý-
ročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Velké Bíteši. 

Kategorie: Péče o kulturní dědictví
1. Žďár nad Sázavou/Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
2. Třebíč/Postupná obnova židovského domu
3. Velká Bíteš/Renovace hasičské stříkačky DS 16 z roku 1950

Za Velkou Bíteš byl také v soutěži Skutek roku 2021 nominován betlém pana Lubomíra 
Laciny v oblasti volného času dětí a mládeže.
Pan Lubomír Lacina je řezbář z Velké Bíteše. V roce 2021 vyřezal a následně
věnoval městu Velká Bíteš figury pro betlém na náměstí. Město Bíteš je mu velmi
vděčné a děkuje mu, že v této nelehké době udělal radost dětem i dospělým.

Za	veškeré	zaslané	hlasy	všem	moc	děkujeme. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

LETNÍ BAZAR V KNIHOVNĚ 

Vážení čtenáři, 
zveme vás na bazar knih a časopisů, který bude probíhat v období letních prázdnin v měst-
ské knihovně. Jedná se o tituly vyřazené z našeho fondu, které bude možné zakoupit 

Cena Kraje Vysočina za kulturní počin 2021 – 3. místo.  
Foto: Archiv SDH
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za symbolické ceny. Využijte šanci a přijďte si pro svůj úlovek! Bazar proběhne v prosto-
rách čítárny v naší výpůjční době.

Monika Ulmanová, Městská knihovna Velká Bíteš

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ – LÉTO 2022

Milí čtenáři, 
opět pro vás máme pár knižních novinek z bítešské knihovny. Dospělé čtenářky si mohou 
přečíst například román pro ženy Cukrárna	v	Paříži. Anglická spisovatelka Julie Caplin 
nás spolu s hlavní postavou, Ninou Hadleyovou, zavede do malé pařížské cukrárny. Nina 
se zde nebude potýkat pouze s cukrářským kurzem pro amatéry, ale hlavně sama se sebou, 
se svou minulostí i budoucností.

Někdejší právnička a učitelka angličtiny Shari Lapena je autorkou napínavého románu 
Nepříliš	šťastná	rodina. Kniha je plná zvratů a překvapení. Manželé Mertonovi byli za-
biti jen pár hodin poté, co k nim na slavnostní večeři přijely jejich děti. Jak se postupně 
ukazuje, každý z potomků měl i jiný motiv k vraždě než pouhou touhu po pohádkovém 
dědictví…

Stefania Auci ve svém historickém románu Sicilští	 lvi:	Sága	 rodu	Floriů přibližuje 
Sicílii 19. století. Její generační sága sleduje vzestup proslulé italské dynastie Floriů. 

Z literatury pro dospělé čtenáře můžeme zmínit také Propast Jitky	Ludvíkové. Román 
popisuje osudy tří povahově velmi odlišných sester, jejichž silné rodinné pouto a výborné 
sourozenecké vztahy ohrozí tragická událost.
Přes	práh, román od české spisovatelky Anety Kollerové Maškové, je příběhem o jed-

nom nevšedním přátelství. Vdovec v důchodu Filip Galvan se uzavírá před světem, dokud 
do jeho života nevstoupí veselá dívka Amálie se svým kocourem.

Máte-li rádi napětí, možná rádi strávíte nějakou tu hodinku se Stvůrou. Detektivka spi-
sovatelky Kristýny Trpkové vypráví o vyšetřování brutální vraždy mladé dívky. Hlavním 
podezřelým je nedávno usvědčený vrah, má totiž na svědomí podobný čin. Obě vraždy se 
v mnoha směrech shodují, postupně se však ukazuje, že je nespáchal tentýž pachatel.
Kos	 je	 bos od Hanky Jelínkové je bohatě ilustrovaná knížka pro začínající čtenáře 

ve věku zhruba 6–7 let. Hlavními postavami jsou Pepa a jeho kamarád kos. Děti by 
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mohlo zajímat, kde vzal kos boty a klobouk, kdo bydlí na hradě z písku nebo jak to do-
padlo s piráty.

Hilda je průzkumnice, dobrodružka a oblíbila si kameny. Na světě má nejradši svůj 
skicák, psa Větvíka a maminku. A také všechny nadpřirozené bytosti a příšerky, které žijí 
u nich v údolí… Stephen Davies o Hildě, Větvíkovi, mamince a dalších postavách napsal 
knihu Hilda	a	pidilidi. 

Ať už s knihou, nebo bez ní: Krásné léto!
Šárka Dohnalová

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí? 

Je tu další hádanka z okolí Velké Bíteše. Na-
pište 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 na-
chází. Uzávěrka odpovědí je 15. 8. Vylosujeme a od-
měníme dva z vás se správnou odpovědí. Tu všem 
čtenářům prozradíme v následujícím čísle Zpravodaje 
města Velké Bíteše.

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

Ve dvojčísle Zpravodaje květen/červen byla zveřej-
něna soutěžní otázka, kde se nachází místo zobrazené 

na fotografii. Správná odpověď: Jedná se o věž zámku Osová.
Členové redakce Zpravodaje dne 17. června vylosovali ze správných odpovědí dva vý-

herce. Těmi se stali Marie Kupská a Jaroslav Dufek. Výhercům, kterým byla předána 
malá pozornost, gratulujeme. 

Redakce

Kde se nachází místo zobrazené na fotografii? 
Foto: Šárka Dohnalová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

ZASLOUŽILÝ HASIČ
 
Ve středu 4. 5. 2022 u příležitosti svátku sv. Floriána pře-

vzal v reprezentačním sále Centra hasičského hnutí na zámku 
v Přibyslavi z rukou starostky SH ČMS Ing. Moniky Němeč-
kové vysoké spolkové vyznamenání za celoživotní práci pro 
dobrovolné hasiče, a sice titul „Zasloužilý hasič“ Ludvík 
Zavřel, velitel SDH Velká Bíteš, starosta okrsku Velká Bí-
teš, člen vnitroorganizační rady OSH Žďár nad Sázavou. 
Ve 150tileté historii sboru je to teprve podruhé, co se tak vy-
soké ocenění dostalo členu sboru.

Gratulujeme 
výbor SH ČMS-SDH Velká Bíteš

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU

V neděli 15. května 2022 se v obci Katov uskutečnila okrsková soutěž hasičů. Soutě-
žilo pouze devět družstev mužů, z celkového počtu dvanácti SDH. Nezúčastnili se sbory 
z SDH Bezděkov – 13 členů, Jindřichov – 7 členů, Velká Bíteš – 57 členů, viz tabulka 
okrsku č. 22 Velká Bíteš. Soutěžilo se v požárním útoku, štafetě 4x50 metrů s překáž-
kami a požární teorii. Zahájení vlastní akce provedl okrskový starosta bratr Ludvík Zavřel 
a velitel okrsku bratr Miloš Rozmarín. Hlavní a nejatraktivnější část soutěže je tradičně 
požární útok. Soutěžilo se dle pravidel požárního sportu, kde v této nejnižší soutěži jsou 
povoleny některé úlevy. Stroj a veškeré nářadí se musí v časovém limitu pěti minut umístit 
na základnu o rozměrech 2 x 2 metry. Nádrž 
na vodu je od základny ve vzdálenosti 4 me-
try a sestavuje se k ní sací vedení ze dvou 
savic A110, každá o délce 2,5 metru a sací 
koš. Útočné vedení sestává ze dvou hadic 
B75, rozdělovač a dva proudy po dvou ha-
dicích C52. Útok je veden na dva srážecí 
terče vzdálené 100 metrů, čára pro stříkání 
je 10 metrů před terči. Všechna cvičení pro-
běhla dobře organizovaně a v pořádku bez 
jakýchkoliv komplikací. Řádně zajištěná 
soutěž katovskými hasičkami a hasiči v čele 
se starostou sboru bratrem Zdeňkem Urbán-

Ludvík Zavřel.  |  Foto: Archiv SDH

Ze soutěže.  |  Foto: Archiv SDH
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kem mladším a velitelem sboru bratrem Richardem Urbánkem neměla chybu. První kolo 
okrskové soutěže se uskutečnilo za krásného počasí. Při slavnostním vyhodnocení byly 
předány poháry. Požární sport v souladu s platnými právními předpisy chápeme jako pro-
středek ke zvyšování fyzické, psychické a odborné přípravy hasičů. Je nástrojem, který 
napomáhá zvyšování povědomí o požární ochraně a pomáhá získávat další dobrovolníky 
pro oblast požární ochrany a bezpečnosti občanů České republiky. Hasičské zápolení bylo 
velmi zdařilé a soutěžícím lze jen popřát, aby své znalosti a dovednosti používali co nej-
méně při skutečných zásazích a neštěstích. 

Ludvík Zavřel

OSLAVY 150 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš si vás dovoluje po-
zvat v sobotu 13. 8. 2022 v 17.00 hodin na mši sv. za živé a zemřelé 
hasiče a dobrodince sboru ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele 
ve Velké Bíteši, celebruje P. Mgr. Pavel Rostislav Novotný, O.Praem, 
duchovní pro uniformované služby v rámci Brněnské diecéze.

V neděli 14. 8. 2022 představíme veřejnosti hasičskou minulost a sou-
časnost na Masarykově náměstí. Průvod bude vycházet ve 13.30 hod. od kulturního domu. 
K dobré pohodě bude hrát dechová hudba Lesanka.

V průběhu oslav bude zpřístupněna v Městském muzeu na Masarykově náměstí 5 hasič-
ská výstava ke 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

Srdečně zve výbor SH ČMS-SDH Velká Bíteš

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. 50 a 194 a 209:

K domu čp. 50 přiléhala větší zahrada, na které ve 20. století vznikly při straně ulice 
Lánice dva domy čp. 194 a 209. Jeden z nich má bítešský primát, čp. 209 je nejstarším 
zdejším moderním nájemním domem.

Dům budoucí čp. 50 patrně stál jako většina okolních domů již v roce 1414, ale tehdejší 
soupis neumožňuje jednoznačně přiřadit zápisy k jednotlivým domům. Souvislou historii 
domů tak lze sledovat od roku 1595, kdy byl zmíněn jako Jiskrovský. Roku 1606 jej v ceně 
400 zlatých zdědil Pavel Jiskra. Vyplatit měl po vejruncích šesti zlatých svou mateř Kate-
řinu, sourozence Davida a Lazara a také Jíru Sovatu, každého do výše 77 zlatých 6 grošů. 
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K tomu hned vyplatil šest zlatých za službu sestře Pavla Topinky a jako poručník polovinu 
z osmi zlatých sirotku po Durchanovi Maruši. V prvních letech třicetileté války, roku 1623, 
byl dům již po Pavlu Jiskrovi stále v ceně 400 moravských zlatých připsán Jakubu Sejko-
rovi, jehož manželka tu měla podíl. K domu náležely kromě lesa („boroví“) role s osetím, 
další dvě role byly zastaveny. Jednu z nich měl Sejkora vyplatit patnácti zlatými od Vítka 
Tomků, další roli měl v zástavě Jíra Sovata. Někdy před rokem 1629 se stal držitelem domu 
Šimon Rohovský.

Po třicetileté válce, roku 1655, „Šimon Jiskra jináč Rohovský“ prodal dům „za měs-
tem slove v Lánicích“ s rolemi, loukami a lesy, a také jedním koněm, stále v ceně 400 
moravských zlatých Janu Smržovi. Rohovský si přitom vymínil polovinu svobodné role 
s ouvarem v Prostředních nivách a Smržovi připrodal osetí žita, které tu měl zaseto spolu 
s Danielem Klossem. Smrž zavdal dvanáct zlatých na tři termíny a vejrunky měl platit na-
dále po šesti zlatých. Dle lánského rejstříku z roku 1674 náleželo k domu 25,5 měřic rolí,  
které patrně umožňovaly vést držiteli domu rolnický způsob života. Matriky dále vypovídají, 
že manželka držitele Marta Smržova 4. března 1680 v údajně šedesáti letech „náhlým a ne-
nadálým způsobem umřela, byvši zdravá, jdouc spáti nočního času“. Nato 9. dubna 1681 Jan 
Smrž zemřel v podobném věku „byvši od kamena trápen“. Ještě v roce 1681 dům po Smržovi 
zakoupil mládenec Jan Nedbal, který se v srpnu oženil se Smržovou dcerou Juditou.

Roku 1699 pořídil dům dále Šimon Vlk. Cena byla stále 400 moravských zlatých, ku-
pující ale nemusel složit závdavek. Vejrunky měl platit již jen po čtyřech zlatých a asi 
z důvodu špatného stavu domu mu na jeho žádost městský úřad udělil lhůtu jeden rok, 
po který nemusel z domu nic platit. Roku 1737 zdědil dům Šimonův syn Václav Vlk, který 
měl své sestře vyplatit odkázaného půl vozu. Podle tereziánského katastru z roku 1749 byl 
Václav Vlk rolníkem, měl pět rolí o celkové výměře 36 měřic (u Jestřabí 7 měřic, na Šlapce 
12 měřic, u Spravedlnosti 5 měřic, Díl 9 měřic, u Radostína 3 měřice) a zahradu u domu 
(2 měřice). V roce 1766 Václav Vlk prohlásil, že „již k hospodářství jsouce velmi slabej“. 
Proto postoupil polovinu hospodářství Jakubu Jeřábkovi, který se předtím v únoru téhož 

Bytový dům čp. 209 a vpravo od něj domy čp. 194 a 50 v současnosti.  |  Foto: autor
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roku oženil s jeho dcerou Barborou. Jeřábek byl poté nejen rolníkem, ale též zámeční-
kem i tesařem. Již v roce 1768 zdědil i druhou polovinu domu, čímž získal deset mír rolí 
Za Uličkami, osm mír svobodných rolí ve Žlebě a šest mír rolí u Spravedlnosti. Tchyni měl 
postoupit šest mír rolí a „dobytek pak přítomný, to jest 4 kusy, dvě kravičky a dvě telata,  
tý vdově a jejím dítkám patřící sou a na její vlastní vychování ten dobytek držeti má“.

Jakub Jeřábek zemřel asi v roce 1776 mimo domov, na což by nasvědčovala absence 
záznamu v bítešských úmrtních matrikách. S vdovou Barborou se rozhodl téhož roku 1776 
oženit křovský mlynář Antonín Pokorný. Proto tento „předstoupil před počestný ouřad, 
uctivě žádajíc“ aby mu byl připsán „grunt v Lánicích sub numero 27. situirovaný“. Tehdy 
bylo zjištěno, že dosavadní držitel Jakub Jeřábek dům nesplácel, že je v důsledku pohle-
dávek obecní. A tak městský úřad Pokornému prodal dům stále v ceně 400 moravských 
zlatých „k jeho svobodnýmu vládnutí“ tak, že kupující složí závdavek 26 rýnských zlatých 
(22 mor. zl. 20 kr.), načež se mu z ceny domu odečte 20 moravských zlatých a vejrunky 
měl platit obci po čtyřech moravských zlatých. K tomu se zavázal přijmout za své dvě 
děti z Barbořiného předchozího manželství a zachovat výměnek pro vdovu po Václavu 
Vlkovi Kateřinu. Pokorný se tu stal rolníkem, zemřel v roce 1791 a pohřben byl v Křoví. 
Následně roku 1792 znovu ovdovělá Barbora nechala připsat dům svému zeti Františku 
Pokornému, který se oženil s Alžbětou rozenou Jeřábkovou. Tento František Pokorný byl 
nejspíše synovcem Antonína Pokorného a pocházel rovněž z křovského mlýna. Též on se 
tu stal rolníkem. Zároveň skoupil 400 zlatých obecních vejrunků za 100 rýnských zlatých 
hotově. Vyplatit měl poté sirotky, totiž Verunu rozenou Jeřábkovou, Annu a Marianu obě 
rozené Pokorné. Zároveň „nový hospodář se zavazuje [své tchýni] světničku při gruntě 
vystavěti“. Později roku 1853 byl dům postoupen Janu Pokornému.

Nový vlastník prodal dům ještě téhož roku 1853 za 2400 zlatých Janu Konečnému. Ten 
jej postoupil roku 1894 Eduardu Konečnému, který jej roku 1920 postoupil dále Rudolfu 
Konečnému. Po několika dílčích postoupeních domu v letech 1931, kdy byl Rudolf čet-
nickým strážmistrem již ve výslužbě, 1938 a 1949, jej od roku 1950 vlastnila Marie Holá. 
Již bez zápisu v pozemkové knize byl dům od roku 1953 veden na Aloise Pokorného.

Dům čp. 194 byl osamostatněn někdy po roce 1930. V tomto roce obec vykoupila dům 
s tímto číslem popisným u kostela, aby jej v souvislosti s rozšířením silnice zrušila (viz 
Zpravodaj 04/2014). K přenesení došlo asi až po druhé světové válce, neboť v pozemko-
vých knihách nová vložka na přenesené číslo popisné nevznikla.

Mezitím dům čp. 209 byl započat 24. října 1922 snímkem z katastrální mapy a 4. srpna 
1923 koupí stavební plochy, zahrady a role od čp. 50 Okresní nemocenskou pokladnou 
ve Velké Byteši. Následně 2. dubna 1925 odkoupila pozemky Obec Velká Bíteš, která 
využila možnost státem zaručené zápůjčky. V prosinci 1926 bylo potvrzeno, že stodola 
na stavební ploše byla zbořena a na jejím místě a na dílech zahrady a role vystavěn dům 
s novým číslem popisným 209. Roku 1930 došlo k dalším katastrálním úpravám pozemků 
včetně dalšího odkupu. Mezi prvními nájemníky byli, jak je zmíněno v Černého Adresáři 
z roku 1931, řídící učitel ve výslužbě Jan Vetiška, odborná učitelka Ludmila Teperová či 
vdova po řídícím učiteli Žofie Alfery. Poslední zápis v pozemkové knize pochází z března 
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1942, kdy obec ručila domem Protektorátu Čechy a Morava do té doby, než zapraví blíže 
neurčenou náhradu. Po vzniku malých okresů v roce 1949 byl dům adaptován pro účely 
berního úřadu, načež po vzniku velkých okresů v roce 1960 se stal opět nájemním.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 48, 50, 91, 
kn. č. 11788, fol. 74, 75, 103, 243, kn. č. 11789, fol. 126, 237, kn. č. 11794, fol. 27, kn. č. 11893, fol. 
142–144. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká 
Bíteš Lánice, č. kn. vl. 28 (čp. 50), 1183 (čp. 209).

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 U REJHRAD-
SKÝHO RYBNÍKA.

V pořadí 21. trať předměstí Lánice 
josefinského katastru s názvem „U Rej-
hradskýho rybníka“ byla vymezena 
na jedné straně jestřabskou cestou, 
na druhé tratí „Na Malej Straně k Rej-
hradskýmu“ a na třetí straně tratí „V Ši-
rokým žlebě“. Název trati mohl vznik-
nout okolo roku 1570, kdy domašovský 
rychtář Matyáš Rejhradský zastavil 
svůj rybník bítešské obci.

Trať zahrnovala 29 položek, z nichž 
č. 23 byla docházející cesta („Ho-
llerweeg“) (1). Pod číslem 2 se nachá-
zel v louku proměněný obecní rybník 
„Rejhradský“ („Gemeind Teücht Re-
ghrader parificirt mit Wiswachss“), 
jehož velikost byla oproti dnešnímu 
menší (41x38 a 48x27 sáhů, tj. 78x72 a 91x51 metrů) (2). Pod položkami č. 3 a 29 se skrý-
valo vodní koryto. Položkou č. 26 byla obecní louka „Rejhradská“, kterou v nájmu obhos-
podařovalo šest sousedů (3). V té době již bylo zapomenuto, že tato louka o rozměrech 
72x27 a 18x13 sáhů (137x51 a 34x25 metrů) s pastvinou o rozměrech 40x3 sáhy (76x6 
metrů) vznikla na místě v 17. století zaniklého Fučíkovského rybníka. Tento rybník obec 
získala v roce 1620 zákupem domu čp. 67 (budoucí pivovar), ke kterému přináležel. V roce 
1698 městský písař zmínil, že jednu loučku nad rybníčkem Fučíkovským obec každoročně 
pouští k užívání „drobnému pastejři“, čili obecnímu pastýři ovcí. Rolí se v trati nacházelo 
18, z travních ploch byly čtyři louky včetně již zmíněné obecní („Wiesen“), též čtyři loučná 

Trať „U Rejhradskýho rybníka“ dle josefinského katastru z 18. 
století. Do mapy stabilního katastru z roku 1825 zakreslil autor.
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místa („Wiesfleck“), jeden luční 
porost („Wieswachs“) a dvě 
na trávu chudší pastviny („Hut-
waÿde“) tvořící okraje pozemků 
v šířce od jednoho do čtyř sáhů 
(od 2 do 8 metrů). „U rybníčka“ 
se nacházela pod položkou č. 15 
role zahrnující rovněž luční po-
rost a pastvinu (4). „Ve žlebě“ 
bylo pod položkou č. 27 loučné 
místo (5), „ve žlebě u kříže“ pod 
položkou č. 25 role (6).

Gruntovní knihy dokládají 
k roku 1613 rybníček a roli le-
žící „podle Rejhradského ryb-
níka“ s ouvary na obou koncích 
role (ouvar = pozemek s drobnou 
vodotečí). „U Rejhradskýho ryb-
níka“ se nacházely role (1618–

1741) či role s ouvarem (1716–1734), někdy přesněji označené podle tvaru jako „role Klínek 
i s ouvarem“ (1716) či role „u rybníka obecního Rejhradskýho dle vejvozu, kudy se do Jestřebí 
jde“ (1721). Užíváno bylo rovněž označení „Nad Rejhradským rybníkem“, kde se nacházely 
polodílné role (1626, 1699), role s ouvarem (1630, 1631) či role Nivka (1714), případně byla 
role „ve žlebě“ (1741). Ojediněle „za Rejhradským rybníkem“ se nacházela role s ouvarem 
(1628). Zmíněna byla rovněž loučka „pod hrází Rejhradskou slove Rybnický i s ouvarem“ 
(1663) či ouvar „pod rybníkem Rejhradského až k cestě“ (1664). Upřesnění „u Rejhradskýho“ 
bylo dokonce použito při prodeji obecní role v protější trati „Na Polovicích“ v roce 1790.

Název trati „U Rejhradskýho rybníka“ zde patří k silnějším názvům. Stabilní katastr 
z roku 1825 tuto trať rozšířil východním směrem o část zrušené tratě „Na Malej Straně 
k Rejhradskýmu“. V roce 1953 byl ve větší velikosti obnoven „Rajhradský“ rybník, čímž 
byla potvrzena kontinuita názvu výrazného orientačního bodu. A dokonce, dosavadní 
jestřabská silnice v rozšiřujícím se intravilánu obce byla v nedávné době pojmenována 
jako ulice „Rajhradská“, ač nesměřuje k Rajhradu, nýbrž k Rajhradskému 16. století.

Jan Zduba

HLEDÁNÍ PFAFFENDORFU

Krajina Velkobítešska dosud skrývá řadu tajemství. Jedním z nich je struktura středo-
věkého osídlení. Ve Zpravodaji již bylo poukázáno na několik průzkumů. Lokalita pod 
Košíkovem u potoka Chvojnice byla osídlena pouze v první polovině 13. století (09/1999). 

Vymezení tratě „U Rejhradskýho rybníka“ na satelitním snímku z roku 2020.  
Do snímku www.mapy.cz zakreslil autor.
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U vsi Otěchleby mezi Jestřabím a Březkou, trvající od první poloviny 13. do 15. století, 
průzkum prokázal, že nápadná čtvrtkruhová linie není pozůstatkem příkopu opevnění, 
které by chránilo významnější sídlo (05/2012 a 12/2012). Přibyslavice mezi Jestřabím 
a Krokočínem byly živou vsí podobně od 13. do počátku 15. století, přičemž se v ní patrně 
nacházela rovněž kovárna (06/2016). Rozestavěný hrádek Rohy pod Svatou Horou v ka-
tastru Skřinářova souvisel patrně s hornickou činností druhé třetiny 13. století (12/2016). 
Starší bítešská šibenice na Klečanech, jejíž pozůstatky stály ještě ve druhé polovině  
18. století, z terénu zcela zmizela (12/2013).

Nyní byla zaměřena pozornost na zaniklou vesnici či dvůr Pfaffendorf. Český název vsi 
není znám, v překladu znamená „knězova ves“. Již od dob Vlastivědy moravské z roku 
1900 je Pfaffendorf s jistými rozpaky, na základě rejstříků edic zemských desk, ztotožňo-
ván s Níhovem. Asi jediná jednoznačná písemná zmínka o Pfaffendorfu se nachází v ně-
meckém popisu bítešských hranic z roku 1414 v městské pamětní knize. Bítešské území 
tehdy hraničilo s pfaffendorfskými poli, přičemž tyto se nacházely mezi územími Kre-
vlic a Březského. Městský písař, který v roce 1563 překládal zmíněný popis hranic města 
do češtiny, místo pfaffendorfských polí zmínil již jen Kněžský žleb.

Území Pfaffendorfu tak již v 16. století bylo rozdělené mezi okolní obce. Na jeho místě 
se v současnosti i dle stabilního katastru z první poloviny 19. století nacházejí polní a lesní 
tratě Královky, případně Královka či v raném novověku rovněž Králova hora. Ve třech 
katastrálních územích na sebe dokonce navazují, totiž v katastrech bítešském, březském 
a vlkovském. Na jižní straně je hranicí potůček s rybníky Skříňka a Královský, na severní 
Bílý potok zvaný v tomto úseku rovněž jako Radostínský, na východě obnovená cesta 
od bítešské bývalé rasovny k Březskému a na západě Královky dosahují Vlkovského ryb-
níka. Samozřejmě, tratě nelze ztotožňovat s územím dřívějšího Pfaffendorfu, ale místní 
souvislost je nápadná. Název trati Královky zřejmě souvisí s držbou Velké Bíteše i části 
osovského panství včetně Vlkova moravským markrabětem Janem Jindřichem Lucembur-
ským v 70. letech 14. století a následném postupném přechodu jak města Bíteše, tak Oso-
vého i Náměště do majetku pánů z Meziříčí. Toto spojení se začalo rozpadat od roku 1415 
přechodem osovského panství do rukou 
jim spřízněného rodu.

Uprostřed popsaného území tratí 
Královky se nachází, dle komisionální 
mapy z roku 1775 uložené v městském 
muzeu a příslušného protokolu ulože-
ném ve státním okresním archivu, žlí-
bek zvaný dle zástupců města Kněžský 
a dle vrchnostenské strany Katův. Okolo 
vedly cesty k Březskému z Bíteše i Kre-
vlic. Ve zmíněném žlíbku se nacházela 
stará hráz určená k zastavení odtoku 
vody do městských luk pod ní; v součas-

Vymezení tratí Královky v prostoru tří katastrálních území.  
Uvnitř kroužkem označeno prověřené místo u Kněžského žlíbku.  

Do současné mapy (www.mapy.cz) zakreslil autor.
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nosti jsou louky na dně žlebu proměněné v role a drobný potůček je v zemi zatrubněný. 
Předmětný Kněžský žlíbek včetně zmíněné bývalé hráze dosud tvoří katastrální hranici 
mezi Velkou Bíteší a Březském. Na přilehlé březské straně je v současnosti vzrostlý kůrov-
cem napadený les, v 18. a 19. století se tu nacházely role obhospodařované krevlickým 
dvorem. Na tomto místě mohla stát středověká vesnice či dvůr s tím, že by bez trvalého 
vodního zdroje musela být přítomna hluboká a velká studna.

Uvedenou lokalitu u Kněžského žlíbku v lese březského katastru prověřili 6. dubna 2022 
archeologové prof. PhDr. Josef Unger, CSc. a Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D., architekt Akad. 
Ing. arch. Jan Velek a historik Mgr. Jan Zduba. Orientační průzkum terénu spojený s pro-
věřením okolo devadesáti mikrosond neprokázal žádné stopy zbytků osídlení. Vhodných 
míst, kde se mohla ve středověku nacházet pfaffendorfská zástavba, krajina ovšem nabízí 
více. Nejpravděpodobnějším se jeví umístění osídlení blíže k bítešské Rasovně, případně 
v místě zaniklého většího rybníka Zikmund. Možné je ovšem také to, že se po vymezení 
území pfaffendorfské obce ve 13. či 14. století nenašli kolonizátoři, kteří by ves vystavěli. 
Hledání středověkého Pfaffendorfu tak pokračuje.

Jan Zduba

SPORT

ODDÍLOVÉ ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE

Dne 28. května 2022 jsme pro naše 
cvičenky uspořádaly již IV. Oddílové 
závody ve sportovní gymnastice. Zá-
vody se konaly v hale TJ Spartak Velká 
Bíteš. Děvčata byla rozdělena do pěti 
kategorií podle věku. Každá věková 
kategorie měla nacvičenou krátkou se-
stavu. Závodů se zúčastnilo 33 dívek 
ve věku od 3–13 let.

Do poroty jsme pozvaly bývalé tre-
nérky sportovní gymnastiky: Darinu 
Juráčkovou, Pavlu Fouskovou-Nováč-
kovou a Michaelu Mynářovou. 

Každá účastnice si odnesla balíček 
a medaili na památku. Za tyto dary 
děkujeme sponzorům, kterými jsou TJ 
Spartak Velká Bíteš, Truhlářství Michal 
Vavřina, Hmyzovka.Stupně vítězů 1. kategorie 3–4 roky.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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Výherkyně jednotlivých kategorií:

Pořádáním těchto závodů se snažíme, aby dívky neměly trému vystupovat před lidmi 
a naučily se zdravé soutěživosti.

Závěrem bych chtěla poděkovat porotkyním za jejich čas, mým kolegyním Jiřce Lou-
pové a Janě Pavlíčkové za skvělou spolupráci po celý školní rok. TJ Spartak za skvělé 
zázemí a podporu cokoliv pořádat pro naše cvičenky. V neposlední řadě děkuji i rodičům 
za svěřenou důvěru v nás a podporu dětí ke sportu.

Aneta Škorpíková

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 
KRAJE VYSOČINA 2022

 
Je sobotní jitro 4. června 2022 a Kul-

turní dům ve Velké Bíteši netrpělivě oče-
kává účastníky Krajského přeboru mlá-
deže v šachu. Stoly v hlavním sále jsou 
připravené, hodiny nastavené a na stole 
pořadatelů jsou úhledně složené jmenovky 
mladých sportovců.

Chystá se turnaj, ve kterém se nehraje 
o nic menšího než tituly krajských přebor-
níků v šachu. Pořadatelé nervózně očeká-
vají příchod mladých hráčů. Hodiny na vel-
kobítešské radnici odbíjejí osmou a první účastníci se přicházejí prezentovat. Postupně 
se jejich počet ustálí na 31. V turnaji starších šachistů v kategoriích HD 14 a HD 16 je 
připraveno bojovat 18 mladých talentů a v turnaji mladších v kategoriích HD 10 a HD 12 
je prezentováno 13 malých sportovců.

Blíží se devátá a nervozita v sále se zvyšuje. Trenéři rozdávají poslední taktické pokyny. 
Po nezbytném úvodním slovu ředitele turnaje, které zapadá ve vzrušeném šumu netrpěli-
vého sálu, s odbytím deváté hodiny začínají první boje.

V. Kategorie (11–13 let):
1. místo: Nikola Loupová
2. místo: Štěpánka Blažková
3. místo: Lucie Šrámková

IV. Kategorie (9–10 let):
1. místo: Zuzana Bednariková
2. místo: Aneta Veselá
3. místo: Laura Pokorná

III. Kategorie (7–8 roků):
1. místo: Josefína Blažková
2. místo: Eliška Mičková
3. místo: Eva Široká

II. Kategorie (5–6 let):
1. místo: Eliška Široká
2. místo: Ellen Odehnalová
3. místo: Anna Marie Beránková

I. Kategorie (3–4 roky):
1. místo: Emma Geisselreiterová
2. místo: Adéla Vlčková
3. místo: Eliška Čermáková

Z turnaje v KD.  |  Foto: Archiv šachového oddílu
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Všichni účastníci přistupují k partiím 
velmi odpovědně. Partie jsou bojovné 
a velmi motivované. Důkazem toho je na-
prosté minimum nerozhodných výsledků 
v celém turnaji, a pokud k nim skutečně 
dojde, tak vždycky po boji a po vyčerpání 
všech možností. Nezaznamenal jsem ani 
jednu dohodnutou plichtu, a to ani v situa-
cích, kdy byl turnaj již rozhodnutý.

Na celý turnaj dohlíží ostřížím okem 
hlavní rozhodčí Radek Bárta. Budiž při-
psáno ke cti všem účastníkům, že kromě 
pár nemožných tahů v zápalu boje, nemu-
sel řešit žádné vážnější prohřešky proti 

pravidlům ani proti fair play. Tak to má být, tak se mají šachy hrát – bojovně a fair. S láskou 
ke hře a s respektem k soupeřům.

Postupně končí jednotlivé partie. V přísálí hlavního sálu je oddělené zázemí. Tady pro-
bíhají rozbory partií. Oba trenéři David Brychta i Pepa Fišar mají plné ruce práce. Děti 
pozorně naslouchají jejich připomínky. Občas sem i zabloudí ředitel turnaje, aby se sám 
poučil a oprášil své znalosti získané již v minulém století.

V přísálí také probíhají na volných šachovnicích přátelské zápasy v bleskovém šachu 
a v „holanďanech“. Starší hodiny DGT 2000, pro tento účel obětované, praskají pod bou-
cháním zapálených šachistů.

Časový harmonogram se daří splnit s téměř dvouhodinovým náskokem. Je to poučení 
pro pořadatele pro další ročníky a zkušenost, jak mají čas plánovat.

V sobotní večer pak probíhá porada pořadatelů a zástupce komise mládeže Pepy Fišara. 
Místo je zvoleno v tradiční baště velkobítešského šachu cukrárně Cafe Jana na náměstí. 
Probírají se možnosti podpory mládežnického šachu a pořadatelé získávají rady, jak dál 
v práci s mládeží pokračovat.

Nedělní část turnaje probíhá v podobném sledu jako den předcházející. Jen boje se 
přiostřuji tak, jak je stále víc důležité získat body. Především kategorie H14 je až neuvěři-
telně vyrovnaná a v závěru až pragmatický počítač musí vybrat tři medailisty mezi čtyřmi 
hráči se stejným počtem bodů.

Je nedělní podvečer a probíhá vyhlášení výsledků. Následuje rozdání cen, diplomů a fo-
tografování na stupních vítězů. Drobné ceny si pak odvážení všichni účastníci.

Závěrem této zprávy bych rád poděkoval Krajskému šachovému svazu a Komisi 
mládeže za podporu turnaje a cenné rady, trenérům a Davidovi a Pepovi za vynikající 
a poučné rozbory, městu Velká Bíteš za propůjčení hracích prostor, Radku Bártovi 
za bezchybné rozhodování, Haně Blažkové za organizační zajištění a fotodokumen-
taci a zřejmě všem účastníků, jejich trenérům a rodičům za příjemně a smysluplně 
strávený víkend.

Stupně vítězů.  |  Foto: Archiv šachového oddílu
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V příštím roce bychom se rádi ucházeli o pořádání stejného turnaje. Pokud by měl kdo-
koliv nějaký podmět ke zlepšení, námitku, postřeh nebo radu, ocením, když se s námi o ni 
podělí.

Ladislav Vojtěch starší za šachový oddíl TJ Spartak Velká Bíteš

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ 

Dne 14. června se uskutečnila poslední 
hodina Cvičení rodičů a dětí v tomto škol-
ním roce. Každé dítě po úspěšném absolvo-
vání opičí dráhy získalo ručně ozdobenou 
čokoládovou medaili. Všichni si poslední 
hodinu velmi užili, a těšíme se na další se-
tkání v příštím školním roce. 

Přejeme hezké a pohodové prázdniny. 
Magda a Jana TJ Spartak Velká Bíteš, z.s.

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA PRO DĚTI

V úterý 14. června 2022 proběhla první Olympiáda pro děti, která se konala v rámci 
Sportovního léta ve Velké Bíteši 2022.

Na fotbalovém stadionu se v odpoledních hodinách sešlo na 150 dětí, doprovázených 
rodiči a známými, takže tu vládl po celou dobu veselý mumraj.

Olympiádu zahájil v 17.00 hod starosta města Milan Vlček společně s Josefem Jelínkem, 
ředitelem ICaKK Velká Bíteš a za hlavního spoluorganizátora, kterým byla Mateřská škola 
U Stadionu, se ujal slova Vítězslav Kratochvíl. 

Děti soutěžily ve čtyřech disciplínách – běh na 30 m, skok do dálky, hod míčkem 
do dálky a překážková dráha. Na jednotlivých stanovištích se jim zapisovaly výsledky. 

Zájemci si mohli vyzkoušet dvě sportovní novinky – baseball a pétanque. Také zde probí-
hala ukázka fotbalu pro amatérské hráče. 

Díky velkému počtu soutěžících se 
olympiáda protáhla až téměř do 20.00 
hod. Při vyhlašování výsledků byly 
všechny děti z mateřských školek odmě-
něny medailí a v ostatních kategoriích byli 
oceněni ti nejlepší. Informační centrum 
a Klub kultury si připravilo pro všechny 
děti sladkosti. Poděkování za spolupráci 
a organizaci patří zejména p. Kratochví-
lovi, p. Maškovi, p. Jabůrkovi, p. Dufkovi 
a všem dalším, kdo se na akci podíleli. 

Cvičení rodičů a dětí v TJ Spartak.  |  Foto: Archiv TJ Spartak

Olympiáda na fotbalovém stadionu.  |  Foto: Dagmar Martakidu
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Rodičům a dětem pak děkujeme, že na olympiádu přišli v tak hojném počtu a dou-
fáme, že si závody rádi zopakují na dalším kole OLYMPIÁDY, která se uskuteční  
28. června 2022.

Dagmar Martakidu, Informační centrum a Klub kultury

SETKÁNÍ VOLEJBALISTŮ 2022

Sešli jsme se v salonku Restaurace U Raušů, připomenuli si historii volejbalu v Bí-
teši v příspěvku od pana Smolíka a poslechli krátké info o současnosti. Bohužel kadetky, 
které hrály krajskou soutěž Jihomoravského kraje, již skončily a v současnosti není jiné 
družstvo natolik připraveno, aby je nahradilo. Jejich činnost byla úspěšná a pravidelně se 
umisťovaly od 8. do 10. místa v krajské soutěži. Nyní jsou v přípravě 2 družstva. Úplné za-
čátečnice – přípravka a starší žákyně. Doufám, že se jim bude v soutěžích dařit přinejmen-
ším stejně nebo lépe. Zbytek večera mimo „oficiální“ část jsme strávili v družném hovoru 
a vzpomínkách. Na další setkání jsme se domluvili již v roce 2026, tedy vracíme se k in-
tervalu 5 let. Snad nás žádná pandemie nepřekvapí. Dokonce se sejdeme v hale TJ Spartak. 

Chtěl bych velmi poděkovat vedení a personálu Restaurace U Raušů za umožnění se-
tkání a bezchybnou přípravu a průběh setkání. Za sebe bych rád popřál všem bývalým 
i současným hráčům mnoho zdraví a také elánu do dalších let. Dávejte na sebe pozor.

Se sportovním pozdravem za TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. Petr Světlík

OSTATNÍ

LESNÍ KLUB PECKA ROK POD BABINCEM

Lesní klub Pecka ukončil první školní rok. Pojďme se společně ohlédnout za tím, co se 
tomuto komunitnímu projektu podařilo.

Setkání volejbalistů.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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Lesní klub je varianta lesní školky pro před-
školní děti. Jeho základy začaly vznikat v dubnu 
2021 na louce pod Babincem ve Velké Bíteši. Zá-
zemí pro Pecku vytvořili a stále zvelebují rodiče 
dětí, které školku navštěvují, i pedagogové, kteří 
zde pracují. Scházejí se na brigádách a při vy-
tváření prostoru pro děti, vzniká také komunitní 
rozměr lesní školky. V zázemí stojí maringotka 
se zelenou střechou, týpí, zastíněný prostor pro 
tvoření či stravování, venkovní kuchyňka i do-
meček, který si děti budují samy.

Provoz lesního klubu Pecka odstartovalo slav-
nostní zahájení. Během školního roku pak pro-
běhla ještě Slavnost sklizně, Adventní slavnost, 
Vítání jara a Předškolácká slavnost, z nichž ně-
které byly otevřeny i pro veřejnost.

Děti kromě pobytu v přírodě navštívily i vzdě-
lávací programy, např. v knihovně, hudební pro-
gram v ZŠ Lípa, bruslení, koncert v ZUŠ, dětský 
den, výstavy i výlety mimo jiné do VIDA. Pro 
zpestření navštěvují školku kromě dětí i dvě hříbata minihorse na pomazlení a učení se 
respektu k zvířeti. Počet dětí, které v průběhu roku navštěvovaly Pecku, se postupně zvy-
šoval a s ním se i zvětšovala komunita rodičů. Během roku ji tvořilo 19 rodin. Školka 
posílá do světa 7 předškoláků. Uvolnila se jí tedy kapacita pro nové děti. Lesní klub Pecka 
nyní fungoval 3dny v týdnu – pondělí až středa. V případě zájmu rodičů je možné provoz 
rozšířit i na pět dní. V pátek dopoledne bývá prostor otevřen maminkám s dětmi do 3 let. 
V programu Pecička se předškolkové děti i s maminkami seznamují s prostorem a reži-
mem lesní školky. Pecičku z velké části navštěvují maminky z nejbližšího okolí Babince,  
zde se seznamují a navazují přátelství, což bylo jedním ze záměrů Pecičky i Pecky.

V létě školka nefunguje, ale v prostoru budou probíhat tématické příměstské tábory. 
Některé mají ještě volná místa. Více informací na webu: www.lk-pecka.cz.

Pecka je umístěna v krásném prostředí na louce mezi lesem, potokem a rybníkem.  
Lidé tudy často chodí na procházky. Proto jsme se rozhodli potěšit kolemjdoucí malým 
samoobslužným Lučním barem. S důvěrou k návštěvníkům nabízí bar nápoje a pochutiny. 
Věříme, že veřejnost nebude baru zneužívat a za vybrané občerstvení vhodí do poklad-
ničky odpovídající částku.

První rok byl ve znamení růstu, rostlo zázemí, rostly děti, rostla naše láska k nim, rostla 
naše i jejich sebedůvěra a jistota, že to, co pod Babincem roste, má velký smysl. 

Těšíme se, co dalšího nám nový školní rok přinese. 

Za Pecku koordinátorka Zuzana Dvořáková Baksová

Aktivity lesního klubu.  |  Foto: Archiv klubu
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PRVNÍ DVA CYKLOVÝLETY ROKU 2022 

30. dubna
NÁMĚŠŤSKO

První jarní cyklovýlet bývá 
tradičně kratší, do 30 km, s od-
jezdem ve 13.00 hodin. Přesto 
jsme si ho díky slunnému 
počasí užili. Trasu přes Jind-
řichov, Pucov, Jedov do Ná-
měště nad Oslavou jsme díky 
klesající nadmořské výšce 
snadno projeli a zakončili ji 
procházkou po náměstí, zmrli-
nou a fotografováním. Co mů-
žeme naším sousedům závidět, 
je mj. upravená promenáda 
(cyklostezka) po břehu řeky 
Oslavy. Následovalo namá-

havé stoupání kolem zámku po bítešské silnici, přerušené obvyklou zastávkou na občerstvení 
v zátočině nad zámkem, v restauraci Na Statku. Potom už jen co nejrychleji domů.

28. května
KRAJEM POHÁDKY MÁJE

Kdo by neznal klasické dílo Viléma Mrštíka. 
Podívat se do těchto idylických míst na kole až 
z Velké Bíteše je lákavé, ale zejména pro se-
niory značně náročné. Cílem výletu byly Pod-
komorské lesy lemující moravskou metropoli, 
v nichž jsou tyto mrštíkovy inspirace ukryty: 

Podkomorská myslivna, kde žila skutečná 
i románová Helenka a kde bylo malé Muzeum 
Pohádky máje s památníkem Mrštíkova literár-
ního odkazu, které je od roku 2002 umístěné 
v Ostrovačicích. 

Pomník Pohádky máje
Zanedlouho po vydání románu se toto místo 

stalo cílem mnoha návštěvníků a jeho symbo-
lem se později stal pomník Pohádky máje s He-
lenčinou sochou od Emila Hlavici.

Pohled na náměšťský zámek z nově zrekonstruovaného mostu přes řeku Oslavu. 
Foto: Alois Koukola

U pomníku Pohádky máje s Helenčinou sochou  
a rozložitým kaštanem v pozadí. Úplně vlevo je štít 
Podkomorské myslivny.  |  Foto: Alois Koukola
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Helenčina a Ríšova studánka
V bezprostřední blízkosti myslivny se rozprostírá přírodní park Podkomorské lesy s He-

lenčinou a Ríšovou studánkou. 
Následoval náročný sjezd zkratkou až na úpatí a přejezd do Veverské Bítýšky, dobrý 

oběd v restauraci Omega blízko náměstí a namáhavý návrat domů se značným převýšením 
přes Hálův mlýn, Maršov, Braníškov a kolem Pánova do Velké Bíteše. Tento vlastivědný 
výlet krásnou přírodou lze jen doporučit.

Alois Koukola

PRÁZDNINOVÝ ČAS

Jsou před námi letní prázdniny, čas dovolených, výletů a táborů, toužebně očekávaný 
odpočinek od pracovních i školních povinností. Nejraději bychom zapomněli na všechny 
starosti, povinnosti a problémy. Mnoho z nás trápí i nejistota vyvolaná válečným konflik-
tem na Ukrajině a ekonomickou situací spojenou mimo jiné s růstem cen energií a inflací. 
Odpočinek je velmi důležitý pro správné fungování i obranyschopnost organismu člověka. 
Bůh to ví, stvořil člověka, a o důležitosti odpočinku mluví ve svém slově: Matoušovo 
evangelium, 11. kapitola, verš 28: Pojďte	ke	mně,	všichni,	kdo	se	namáháte	a	jste	obtíženi	
břemeny,	a	já	vám	dám	odpočinout.	

Tím, že na nějaký čas přestaneme vnímat okolnosti, které v nás vyvolávají obavy, 
dopřejeme si odpočinek a možnost pro naši duševní regeneraci. Tyto okolnosti ovšem 
jen tak nezmizí. Jak si můžeme udržet „pokoj v srdci“ po celý život? 

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 požehnaný prázdninový čas Věra Pokorná

PROČ KDU-ČSL NEMĚLA V TOMTO VOLEBNÍM  
OBDOBÍ STAROSTU

Vážení občané,
po komunálních volbách v r. 2018 jsme zaslali do zpravodaje článek, v němž jsme 

mimo jiného vysvětlovali, proč není starostou města zástupce vítěze voleb, tedy KDU-
-ČSL. Bohužel nebyl otištěn. Vzhledem k blížícím se dalším volbám je tato věc opět 
aktuální, a proto alespoň hlavní část článku znovu zasíláme k otištění a doufáme, že 
tentokrát otištěn bude.

Především Vám chceme sdělit, že KDU-ČSL po volbách v r. 2018 jako jejich vítěz 
vyvinula maximální snahu o to, aby byla součástí koalice a Aleš Koubek jako lídr kandi-
dátky usiloval o post starosty. Byl připraven stát se starostou a vyvinout maximální úsilí 
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ve prospěch dobré a slušné správy města a občanů. Taktéž Jan Václav Brym byl připra-
ven přijmout funkci místostarosty, měla-li by ji KDU-ČSL možnost získat (kdyby na tuto 
funkci nebyla nominace z jiných stran). Není naopak pravdou, že by uvedení zastupitelé 
tyto funkce odmítli, jak se bohužel po městě také povídalo.

KDU-ČSL si přála sestavit koalici se zástupci co nejvíce stran, aby maximum voličů 
mělo v radě města své zástupce. A taky proto, že si nepotřebuje hlídat své zájmy a nechtěla 
v radě nic „tlačit silou“, ale podporuje co nejširší dialog. 

Hodlali jsme nabídnout místa v radě i zástupcům Sdružení za zdravé město bez kami-
onů. To s námi však odmítlo jakkoliv jednat i přes to, že jsme se o to opakovaně snažili, 
a ústy starosty Vlčka nám sdělilo, že se pokusí koalici sestavit bez KDU-ČSL. To se mu 
podařilo s těsnou koaliční většinou 12 z 21 zastupitelů. 

Závěrem všem podporovatelům děkujeme za přízeň, které si velmi vážíme. 

Zastupitelé za KDU-ČSL 
Aleš Koubek, Tomáš Kučera, Jan Václav Brym, Josef Janšta,  

František Melichar a Eduard Rovenský 

Vážení čtenáři Zpravodaje,
nerad bych se vracel k důvodům neotištění článku a opětovně nerozdmýchával emoce. 
Za redakci Zpravodaje jsem požádal o vyjádření k článku místostarostku Velké Bíteše  
JUDr. Alenu Malou.

Josef Jelínek

VYJÁDŘENÍ MÍSTOSTAROSTKY JUDr. ALENY MALÉ

Vážení spoluobčané, milí Bítešané a Bítešanky. Když mě redakce Zpravodaje požádala 
o vyjádření k textu KDU-ČSL, narovinu přiznávám, že se mi do toho vůbec nechtělo. Není 
totiž žádný důvod se vracet k povolebnímu vyjednávání před čtyřmi lety. Není důvod vy-
čítat si domnělé i skutečné křivdy. A už vůbec není důvod naříkat nad tím, že demokracie 
byla nespravedlivá. 

My, tedy zvolení zastupitelé ODS, jsme tehdy nasedli do již rozjetého vlaku. Byli jsme 
před tím dlouhých osm let v opozici a vůbec jsme netušili, kam až může sahat vzájemná 
nevraživost bývalých koaličních partnerů (tedy lidové strany a starostových nezávislých).

Proto nechci uvedený text kolegů z KDU-ČSL nijak pitvat. Jen jim chci říci, že opako-
vané rozdmychávání a připomínání sporů k ničemu nevede. ODS tyto spory nikdy neza-
čínala a nebude je udržovat. My Velkou Bíteš chceme usmířit a přáli bychom si, aby i za-
stupitelé ostatních stran na své rozepře od podzimních voleb zapomněli. Abychom začali 
znovu a lépe. 

Končíme jedno z nejtěžších volebních období. Mnoho spoluobčanů trpělo a umíralo 
kvůli covidu, potýkáme se s uprchlickou krizí největší války tohoto století. Doba, která nás 
čeká, jistě nebude snadná. Není a nebude místo pro malicherné politické půtky. Pojďme 
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společně pomoci nám, kdo v Bíteši žijeme a máme se navzájem sousedsky rádi, projít tou 
těžkou nadcházející zkouškou lidsky a přátelsky. 

A dovolte mi ještě osobnější poznámku. Pokud někdo vidí v politice v malém městě jen 
prostor pro hádky a tahanice a oživování prastaré krevní msty, ať raději to břímě správy 
veřejných věcí na sebe nebere vůbec. Velké Bíteši a Bítešanům tím nepomůže ani trochu, 
naopak, uškodí celému městu i každému jednomu z nás. To je můj osobní a možná i ženský 
pohled a pocit. 

Přeji vám hezké a klidné léto a hodně sil. 
Alena Malá, místostarostka, ODS 

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 114/2022 KONANÉ DNE 14. BŘEZNA 2022

2/114/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.113/2022 ze dne 7. 3. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 14. 3. 2022
3/114/22/RM – rozhoduje poskytnout dřevo místní části Košíkov na stavbu „Přístřešku a odpado-
vého hospodářství“ v množství 18,37 m³.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 21. 8. 2022
4/114/22/RM – schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvkové organizace za rok 2021 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním pro-
tokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
5/114/22/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 a jeho rozdělení do fondů dle 
předloženého návrhu Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové 
organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2022
6/114/22/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, pří-
spěvkové organizace za rok 2021 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním proto-
kolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
7/114/22/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2022
8/114/22/RM – schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěv-
kové organizace za rok 2021 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu 
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
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9/114/22/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2022 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2022
10/114/22/RM – rozhoduje neposkytnout finanční dar z rozpočtu města žadateli Zdravotní klaun, 
o.p.s. na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. MÚVB/1543/22.
odpovědnost: starosta termín: 31. 3. 2022
11/114/22/RM – rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov dotaci 
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod 
č. j. MÚVB/137/22 ve výši 35.544,99 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2022
12/114/22/RM – rozhoduje poskytnout NoMen Run, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 
2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1469/22 ve výši 30.000 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: 30. 4. 2022
13/114/22/RM – rozhoduje poskytnout Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Velká 
dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/1493/22 ve výši 40.000 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: 30. 4. 2022
14/114/22/RM – bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velké Bíteše 
za rok 2021.
15/114/22/RM – rozhoduje
1.  uzavřít nájemní smlouvu s První brněnskou strojírnou Velká Bíteš, a. s., Vlkovská 279, Velká 

Bíteš, IČO: 00176109 k bytu č. 205, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 4. 2022 
do 31. 3. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc,

2.  udělit souhlas První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s. Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 
00176109 k podnájmu bytu č. 205, nacházející se v domě na adrese U Stadionu 277, 595 01 
Velká Bíteš. Souhlas se uděluje po dobu trvání nájmu, a to do 31. 3. 2023.

3.  pokácet lípu na pozemku parc. č. 758 (ostatní plocha) v k.ú. Velká Bíteš,
4.  pokácet smrky a ovocné dřeviny na pozemku parc. č. 4605/10 (ostatní plocha) v k.ú. Velká Bíteš 

při sousedním pozemku parc.č. 708 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
16/114/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Družstevní 584, 595 01 Velká 
Bíteš ke dni 31. 3. 2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
17/114/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku 
ve vlastnictví ČR-ÚZSVM s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majet-



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

61Červenec–Srpen 2022  |

kových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, pro investiční akci 
„Velká Bíteš – komunikace, chodníky a veřejné prostranství ul. Chobůtky“ v předloženém znění.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 3. 2022
18/114/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 
Velká Bíteš, IČ: 22721043 na realizaci stavby „Chodník v obci Ludvíkov“ za cenu 3.483.839,60 Kč 
včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 4. 2022
19/114/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy, IČ: 127 51 057 na realizaci akce „Vý-
měna oken v dvorní části a renovaci vstupních vrat objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš“ 
za cenu 500.925,48 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 3. 2022
20/114/22/RM – bere na vědomí informaci společnosti OC HRADBY s.r.o., K Terminálu 695/9, 
Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469 o změnách dílčích termínů dokončení stavby „Cent-
rum obchodu a služeb Velká Bíteš – ul. Vlkovská“.
21/114/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na vybudování 1 parkovacího 
stání v lokalitě Nová čtvrť.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 3. 2022
22/114/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti ARCHAIA Brno z.ú., Bezručova 
78/15, 602 00 Brno, IČ: 26268469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Kulturní dům, Velká Bí-
teš, kanalizační přípojka“ za cenu maximálně 19.069,60 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 3. 2022
24/114/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat pozemek p.č. 2424/1 trvalý travní porost 
o výměře 10200 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok 
za pachtovné ve výši 300,- Kč/ha/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
25/114/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví Svazu vodovodů a ka-
nalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
- pozemek p.č. 3/3 orná půda o výměře 247 m2 v k.ú. Košíkov,
- pozemek p.č. 92 orná půda o výměře 1773 m2 v v k.ú. Košíkov
- automatická tlaková stanice Košíkov
- vodovod (dn90)
- 2 studny
- přípojka NN el. měr. do čerpací stanice
- přípojka NN z čerpací stanice do studny
- oplocení prameniště Košíkov
do vlastnictví města Velká Bíteš. Obdarovaný uhradí poplatek za podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
26/114/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout
a) úplatně nabýt
- id. 1/5 pozemku p.č. 2346/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 za cenu 130,- Kč/m2
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- id. 1/8 pozemku p.č. 3618 orná půda o výměře 4413 m2 za cenu 30,80 Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., IČ: 04817320, se sídlem So-
kolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8 do vlastnictví města Velká Bíteš, nabyvatel uhradí náklady 
související s nabytím spoluvlastnických podílů
a
b) nepřijmout nabídku společnosti VIAGEM a.s., IČ: 04817320, se sídlem Sokolovská 131/86, 
Karlín, 186 00 Praha 8 na úplatný převod z jejího vlastnictví
- id. 2/25 pozemku p.č. 102 lesní pozemek o výměře 41016 m2 v k.ú. Pánov, obec Velká Bíteš za cenu 
22,- Kč/m2

- id. 1/5 pozemku p.č. 3351 orná půda o výměře 1827 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 130,- Kč/m2

- id. 1/10 pozemku p.č. 4711 trvalý travní porost o výměře 13083 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
27,50 Kč/m2

- id. 1/10 pozemku p.č. 3035/4 vodní plocha o výměře 493 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 27,50 Kč/m2

do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
27/114/22/RM – schvaluje provedení technického zhodnocení majetku města, a to v ubytovacích prosto-
rách č.p. 67 „Pivovar“ a převod z Rezervního fondu do Investičního fondu Informačního centra a Klubu 
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace ve výši 19.600 Kč dle žádosti č. j. MÚVB/1792/22.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2022
28/114/22/RM – schvaluje výši úhrad v Domově pro seniory Velká Bíteš od 1. 4. 2022 dle návrhu 
ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 1. 4. 2022
29/114/22/RM – rozhoduje souhlasit na základě žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové orga-
nizace s ukončením zavážení obědů prostřednictvím pečovatelské služby k 31. 3. 2022. Dále rada 
města ukládá řediteli Polikliniky Velká Bíteš předložit radě města plán poskytování terénní pečova-
telské služby prostřednictvím zaměstnanců Polikliniky Velká Bíteš.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace - termín: 28. 3. 2022
30/114/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 
190 00 Praha, IČ: 26177005 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na stavbu „Oprava povrchů komunikace 
K Mlýnům, Velká Bíteš“ za cenu 431.123,00 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 1. 4. 2022
31/114/22/RM – rozhoduje souhlasit s návrhem ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo 
náměstí 86, příspěvkové organizace na omezení a uzavření provozu mateřské školy v měsíci červenci 
a srpnu 2022 dle její žádosti č.j. MÚVB/1786/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 7. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 115/2022 KONANÉ DNE 28. BŘEZNA 2022

2/115/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.114/2022 ze dne 14. 3. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 28. 3. 2022
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3/115/22/RM – schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 
2021 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní 
závěrky této příspěvkové organizace za rok 2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
4/115/22/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2022
5/115/22/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěv-
kové organizace za rok 2021 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu 
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
6/115/22/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2022
7/115/22/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěv-
kové organizace za rok 2021 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu 
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
8/115/22/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2022
9/115/22/RM – schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2022 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, 
U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2040/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2022
10/115/22/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace 
o konání Zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023, který se uskuteční dne 
20. 4. 2022.
11/115/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 Pojistné smlouvy č. 2734324539 se společností 
UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 4. 2022
12/115/22/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 3/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2022
13/115/22/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2022 dle žádosti Informačního centra a Klubu kul-
tury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1869/22.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2022
14/115/22/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě 
její žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/1470/22 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše 
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
15/115/22/RM – rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
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MÚVB/337/22 ve výši 22.000 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: 30. 4. 2022
16/115/22/RM – rozhoduje poskytnout Lesnímu klubu Pecka, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bí-
teš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1564/22 ve výši 
5.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových mate-
riálech a na webových stránkách příjemce a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
17/115/22/RM – rozhoduje poskytnout Základní škole Lípa, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš 
na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1563/22 ve výši 
20.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových ma-
teriálech a na webových stránkách příjemce a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
18/115/22/RM – doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2021 k rozva-
hovému dni 31. 12. 2021 a pověřit odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této 
účetní závěrky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 4. 2022
19/115/22/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného a nefunkčního majetku, který je 
neopravitelný, dle návrhu inventarizační komise při Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, 
příspěvkové organizaci zapsaného pod č. j. MÚVB/1860/22.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2022
20/115/22/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření 
města č. 4/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 4. 2022
21/115/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš 
ke dni 30. 4. 2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2022
22/115/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2022
23/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/20 pozemku p.č. 5474 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/
m2. Kupující uhradí náklady související s nabytím spoluvlastnického podílu k uvedenému pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
24/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 5299 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 38 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš 
do spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) za pozemek p.č. 5292 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2 
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) do vlastnictví města Velká 
Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
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25/115/22/RM – doporučuje ZM
a) rozhodnout směnit část pozemku p.č. 5278 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 318 m2 v k.ú. 
Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 5283 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 318 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká 
Bíteš. Město Velká Bíteš uhradí náklady související se směnou pozemků
a současně
b) rozhodnout zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 5278 ostatní plocha, neplodná půda 
o výměře 1847 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
26/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku 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 se splatností kupní ceny před 
podpisem kupní smlouvy z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se vkladem vlastnic-
kého práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
27/115/22/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace 
za rok 2021 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování 
účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
28/115/22/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 a jeho rozdělení do fondů dle předlo-
ženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2022
29/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/203 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. 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 znaleckým posudkem ve výši 1.409.880,- Kč se splatností kupní ceny před 
podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovi-
tostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
30/115/22/RM – schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, 
příspěvkové organizace za rok 2021 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním pro-
tokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
31/115/22/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 a jeho rozdělení do fondů dle předlo-
ženého návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2022
32/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/205 v budově 
č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový 



66 |  Červenec–Srpen 2022 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

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 
podpisem kupní smlouvy do vlastnictví První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se 
sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš. Náklady související se vkladem vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
33/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku 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 
podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovi-
tostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
34/115/22/RM – rozhoduje provést odborné prořezání skupin jehličnanů na novém hřbitově 
ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
35/115/22/RM – ukládá odboru investic a rozvoje zpracovat koncept výstavby smuteční síně na no-
vém hřbitově ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 4. 2022
36/115/22/RM – bere na vědomí předložený návrh výsadby zeleně jaro 2022 a ukládá odboru ma-
jetkovému rozpracovat uvedený materiál včetně vyčíslení nákladů výsadby.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
37/115/22/RM – bere na vědomí informace ohledně stavby „Zpevněné plochy a komunikace pro 
bytové domy SO 01 – SO 06 a spojovací chodník“ společnosti JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.
38/115/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit
- byt č. 6 v domě č.p. 249, který je součástí pozemku p.č. 1789/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- byt č. 2 v domě č.p. 250, který je součástí pozemku p.č. 1790 v k.ú. a obci Velká Bíteš
do 30. 6. 2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 3. 2022

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

3. června 2022 oslavil své 90. narozeniny
pan Jaroslav BURIAN

z Velké Bíteše,
bývalý ředitel Základní umělecké školy

Komerční sdělení / Inzerce
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7. června 2022 oslavil své 90. narozeniny
pan František PLECHATÝ,

z Velké Bíteše

20. června 2022 oslavila své 90. narozeniny
paní Anna OLIVOVÁ

z Velké Bíteše

Jubilantům popřály mnoho zdraví  
členky Sboru pro občanské záležitosti, 
s gratulací a poděkováním se připojují 

také rodiny jubilantů a redakce Zpravodaje.

13. června 2022 opustil naše řady
Ing. Pavel Fousek,

ředitel Klubu kultury a Informačního centra 
v letech 1998–2000.

Vzpomínají a za jeho práci děkují bývalí i současní pracovníci ICaKK,  
redakce Zpravodaje, představitelé města a SPOZ

VZPOMÍNÁME

„Nemůže být zapomenut, kdo kolem sebe tvořil krásu, která zůstává“
Dne 14. června 2022 uplynul 1 rok od chvíle,  

kdy z kruhu rodiny a přátel odešel starostlivý manžel a tatínek  
pan Svatopluk Poledňa z Velké Bíteše.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomínejte s námi.
Manželka Olga a syn Michal

Dne 18. července 2022 tomu bude 15 let, co nás navždy opustil 
pan Rostislav Pavlíček z Velké Bíteše. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomíná manželka Stanislava a děti Hana a Petr s rodinami.

Komerční sdělení / Inzerce
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„Život je jen jeden, ale světů několik.“
Sabinka, dcera moje milovaná, si jednosměrnou jízdenku, tam 
za obzor, koupila jednu červencovou neděli před deseti lety.

Vážím si dárků, zapálených svíček a květin, které pokládáte na její 
pomníček skutečný, ale i ten virtuální. Vážím si každé vzpomínky, 
kterou jí věnujete. Vážím si také velké a trvalé podpory, které se mi 

dostává od mého partnera, mé rodiny, přátel a známých.
Chci vám za to všechno ze srdce poděkovat. Pavlína Fišerová ♥

„Jak v bouři vichr, když zlomí mladý květ, tak v raném rozpuku mládí 
odešel v nadhvězdný svět syn náš, kterého jsme měli všichni rádi.“

Dne 6. srpna 2022 vzpomeneme 4. výročí nečekaného úmrtí našeho 
drahého syna, bratra, kamaráda a řidiče z profese pana Michala Baráka.

Děkujeme všem, kdo uctí jeho památku tichou vzpomínkou s námi.
Děkuje rodina

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

Horácké autodružstvo Velké Meziříčí hledá pro svoji provozovnu ve Velké Bíteši nového 
kolegu na pozici Přijímacího technika. Požadujeme: vzdělání technického směru ideálně 
v oboru Automechanik a platný řidičský průkaz sk. B. Bližší informace: Martin Habán, 
předseda představenstva. Tel. č.: 608 666 318.

Komerční sdělení / Inzerce
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