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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám poděkovat za vaši účast v komunálních vol-
bách. Hlasování je dokladem vašeho zájmu o město, a jeho 
směřování v následujícím období. Skutečnost, že se letoš-
ních voleb zúčastnilo osm volebních subjektů se odrazila 
v dosud probíhajícím povolebním vyjednávání o sestavení 
budoucí koalice.

Nepřehlednost situace v povolebním týdnu způsobily před-
časné informace, podávané veřejnosti o sestavování budoucí 
koalice a budoucím starostovi. To za situace, kdy všechna 
povolební jednání nebyla ukončena, složení koalice pro ná-
sledující období nebyla pevně ukotvena a o osobě starosty bude rozhodnuto na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva města.

Jsem přesvědčen, že všechny volební subjekty mají na mysli zejména budoucí rozvoj  
a blaho našeho města. Způsob a formy prosazování své pozice na cestě k rozvoji města 
je u každého z nich jiná. Pro následující období přeji městu koalici, která společnou bu-
doucí prací bude podporovat volební cíle, vycházející z potřeb města a přání jeho obyvatel  
a nalezne cestu vedoucí k jejich realizaci. Případná opozice, ať je konstruktivní opozicí,  
která bude práci koalice sledovat, připomínkovat a svými věcnými názory korigovat.

Milan Vlček, starosta města 

ZVEME VÁS

Od 1. října 2022 do 30. června 2023
LOVCI PEREL 2022 – SOUTĚŽ PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE 
Podrobná pravidla hry a seznam knih perlorodek najdete 
na webových stránkách: www.knihovnabites.cz.
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Úterý 4. října 2022 v 17.00 hodin
JIHOČESKÁ ŠUMAVA, kde Vltava protéká ve stínu hor
Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši
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Úterý 4. října 2022 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – KLAVÍRNÍ TRIO 
IVAN KLÁNSKÝ – LEOŠ ČEPICKÝ – ADAM KLÁNSKÝ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Neděle 9. října 2022 v 17.00 hodin
KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH UČITELŮ
Spolu se sólisty Janáčkovi filharmonie Ostrava, Moravským komorním sborem  
a Chorusem Ostrava bude uvedena monumentální a velmi oblíbená skladba  
Carla Orffa – Carmina Burana. Řídí: Jiří Šimáček. 
Vstupné dobrovolné.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 12. října do 26. října 2022 po – pá 8.00 – 17.00 hodin, so 9.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – X. ROČNÍK 
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Petra Šínová 

Čtvrtek 13. října 2022 v 15.00 hodin
DRAKIÁDA
Začátek v 15.30 hodin na kopci mezi 1. a 2. mlýnem. Odchod ze školky U Stadionu je  
v 15.00 hodin. Program: velká draková soutěž – diplomy pro nej…, dárek, sladkost a čaj 
pro všechny děti, opékání špekáčků přinesených z domova. Těšíme se na vás a vaše draky!
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš

Úterý 18. října 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Úterý 18. října 2022 od 15.00 do 17.00 hodin
BABYCLUB
Hrací odpoledne pro rodiče a jejich děti od 2 do 6 let, které nenavštěvují MŠ.
Mateřská škola Masarykovo náměstí, nově zrekonstruovaná budova.
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí

Úterý 18. října 2022 v 17.00 hodin
JIŘÍ PLOCEK: AUTORSKÉ ČTENÍ A BESEDOVÁNÍ
Beseda s RNDr. Jiřím Plockem
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Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Středa 19. října 2022 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Pondělí 24. října 2022 v 17.00 hodin
MNICHOVSKÁ DOHODA
Přednáška lektora PhDr. Stanislava Balíka
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Úterý 25. října 2022od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Modré třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš

Čtvrtek 27. října 2022 v 19.00 hodin 
„NA KUS ŘEČI“ – MIROSLAV DONUTIL
Vstupné: 450 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru 
na Masarykově náměstí 88 ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota 29. října 2022 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE
Trasa výletu – tradičně na Svatou horu za naší patronkou – Velká Bíteš – Skřinářov 
– Rohy – Svatá hora – Rohy – Ondrušky – Velká Bíteš
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME

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
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Neděle 20. listopadu 2022 v 15.00 hodin
„MATÝSEK A JEHO KAMARÁDI“ 
BŘICHOMLUVEC ZDENĚK POLÁCH
Vstupné: 300 Kč, předprodej vstupenek v Informačním centru, 
Masarykovo náměstí 88 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizují: Manželé Poláchovi ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury 

Neděle 20. listopadu 2022 v 19.00 hodin
„NEKOREKTNÍ HUMOR BEZ CENZURY!“ 
BŘICHOMLUVEC ZDENĚK POLÁCH
Vstupné: 350 Kč, předprodej vstupenek v Informačním centru, 
Masarykovo náměstí 88 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizují: Manželé Poláchovi ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury 

ZPRÁVY Z RADNICE

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM

Vážení občané,
děkujeme vám všem, kteří využíváte možnost zpětného odběru nefunkčních a vyřazených 
elektrospotřebičů a odevzdáváte je do sběrného dvora na adrese Karlov 77 – Velká Bíteš.

Díky vám a vaší píli získalo město Velká Bíteš za 1. čtvrtletí roku 2022 z Motivačního 
programu společnosti ELEKTROWIN a.s. finanční podporu ve výši 20 000 Kč. Celkem se 
podařilo odevzdat 0,90 kg/nechlazení/obyvatele. Z této odměny byl na sběrný dvůr pořízen 
kamerový systém.

Za 2. čtvrtletí získaly Technické služby Velké Bíteše další finanční odměnu ve výši  
50 000 Kč s výtěžností 1,73 kg/nechlazení/obyvatele. Odměna byla využita na rozšíření 
zpevněné plochy sběrného dvora.

Děkujeme všem občanům a ELEKTROWINU a.s.

Blanka Michálková, referent odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ

V pořadí deváté svobodné komunální volby proběhly v pátek 23. a sobotu 24. září 2022. 
Jejich výsledky včetně výsledků dvou posledních komunálních voleb pro možné porovnání 
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jsou uvedeny níže v tabulce. Údaje u politických stran a sdružení znamenají procento plat-
ných hlasů a číslo za lomítkem počet mandátů.
Přehled výsledků voleb v jednotlivých částech Velké Bíteše (v %)

Velká Bíteš je tradičně rozdělena do devíti volebních okrsků. Okrsek č. 1 (Klub kul-
tury) zahrnuje jihovýchodní část města od Karlova po ulici Za Loukama včetně Masa-
rykova náměstí, Růžové ulice a ulice Pod Hradbami, též místní část Pánov. Okrsek č. 2 
(SOŠ, Tyršova) zahrnuje jihozápadní část města od ulice Rajhradské po ulice Tyršova  
a Za Uličkami. Okrsek č. 3 (Kulturní dům, Vlkovská) zahrnuje severozápadní část města 
od ulice Družstevní po Novou Čtvrť. Okrsek č. 4 (Základní škola, Sadová) zahrnuje 
severovýchodní část města od ulice Tišnovská po ulici Na Babinci včetně částí ulic Vl-
kovská a U Stadionu, též ulice Hrnčířská či Kostelní v centru. Dalšími okrsky jsou místní 
části: č. 5 Košíkov a Ludvíkov, č. 6 Jindřichov a Jestřabí, č. 7 Holubí Zhoř, č. 8 Březka 
a č. 9 Bezděkov a Jáchymov.

2022 2018 2014
KDU-ČSL 23,79 % / 6 27,18 % / 6 19,76 % / 4
Za zdravé město bez kamionů 21,71 % / 5 21,97 % / 5 28,32 % / 6
Pro Bíteš 11,50 % / 2 - -
Společně pro Bítešsko 10,76 % / 2 - -
ODS 9,56 % / 2 9,99 % / 2 8,09 % / 2
ČSSD 9,30 % / 2 14,59 % / 3 21,06 % / 5
TOP 09 7,62 % / 1 9,08 % / 2 5,72 % / 1
Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš 5,75 % / 1 9,42 % / 2 7,86 % / 1
KSČM - 7,77 % / 1 9,15 % / 2

2022 2018 2014
voličů v seznamu 4 014 4 036 4 053
volební účast 54,16 % 53,20 % 49,84 %
věkové rozmezí zastupitelů v letech 34–77 30–73 26–69
průměrný věk zastupitelů v letech 46 46 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9
KDU-ČSL 18,18 25,57 20,91 26,19 43,19 35,26 17,37 23,69 21,42
Za zdravé město bez kamionů 23,44 24,28 18,34 22,28 15,97 16,87 26,89 5,86 26,57
Pro Bíteš 12,95 15,06 11,12 10,23 4,32 4,35 3,41 3,53 10,10
Společně pro Bítešsko 11,04 10,43 14,61 8,42 8,01 20,67 6,51 4,39 9,35
ODS 10,37 6,93 11,71 12,80 10,61 6,75 1,24 5,17 3,27
ČSSD 10,28 6,28 11,71 8,71 9,98 6,75 16,96 3,10 18,33
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Seznam zvolených 21 členů Zastupitelstva města
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL): 
Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Ing. Tomáš Kučera, Mgr. František Melichar, 
Eduard Rovenský, Mgr. Aleš Koubek, Ing. Markéta Lavická
Občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů: Ing. Milan Vlček, Mgr. Pavel Holá-
nek, Jan Vrba, Bc. Jiří Dohnal, Alois Špaček
Pro Bíteš: Marek Navrátil, DiS., Ing. et Ing. František Matušina
Společně pro Bítešsko: Ing. Tomáš Pelán, Mgr. Hana Sedláková
Občanská demokratická strana (ODS): Ing. Ladislav Vojtěch, MBA, JUDr. Alena Malá
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD): Ing. Ondřej Machola, Ing. Alois Koukola, CSc.
TOP 09: Mgr. Markéta Burešová
Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš: Zdeněk Mazánek

Své mandáty obhájilo 14 zastupitelů, tzn. dvě třetiny Zastupitelstva města. Pouze 5 za-
stupitelů, čili necelá čtvrtina nového Zastupitelstva, je členem politické strany nebo hnutí 
(KDU-ČSL, ODS, MZH - Moravské zemské hnutí).

Zdroj: www.volby.cz
Redakce

ŠKOLY

OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTNÍM OTEŘENÍM MATEŘSKÉ 
ŠKOLY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

Mateřská škola na Masarykově náměstí přivítala 1. září 2022 děti v nově zrekonstru-
ované škole, a to díky zrealizovanému projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86“. Dovoluji si alespoň krátce shrnout slavnostní otevření mateřské 
školy, které se uskutečnilo ve středu 31. 8. 2022. Odpolední slavnost byla pro nás všechny 
odměnou za několik let příprav a práce. Počasí se ten den měnilo z hodiny na hodinu, bylo 
chladno, ale nakonec nám nepršelo. Na nádvoří před mateřskou školou, které se celé zapl-
nilo, hrály na uvítanou reprodukované dětské písničky.

Program zahájila usměvavá paní Mgr. Marcela Doubková, jež na slavnosti všechny pří-
tomné vřele přivítala, a poté celý program také moderovala. Úvodní slovo pronesl starosta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOP 09 7,35 5,23 5,07 6,41 6,83 5,01 14,48 51,16 9,35
Sdruž. nez. pro město V. Bíteš 6,40 6,22 6,53 4,97 1,08 4,35 13,13 3,10 1,59
volební účast v % 50,81 59,54 51,17 53,61 61,20 53,41 43,10 74,39 50,41
voličů v seznamu 1053 922 727 720 183 88 116 82 123
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města Velké Bíteše pan Ing. Milan 
Vlček, který krátce pohovořil ze-
jména o důvodech, proč byl projekt 
připraven a realizován. Blíže o plá-
nování a projektování stavby pro-
mluvil Ing. Pavel Bednář, vedoucí 
odboru investic a rozvoje MÚ Velká 
Bíteš. Konkrétní realizaci staveb-
ních prací, problematické úseky při 
samotné výstavbě, a také výsledky 
archeologického průzkumu na po-
zemku, představil investiční tech-
nik MÚ Velká Bíteš Ing. Milan Pelc. O architektonické stránce projektu pak pohovořil  
Ing. arch. Vlastimil Kunčík, jež celou proměnu mateřské školy navrhoval. Další část 
programu byla věnována historii mateřské školy z pohledu jejich ředitelek. Byli jsme 
velice rádi, že pozvání na otevření zrekonstruované školy přijaly paní ředitelky, které 
vedly mateřskou školu v její poválečné historii. Za paní ředitelku Martu Bartoňkovou,  
jež školku řídila úctyhodných 34 let, a bohužel v roce 2021 zesnula, velice poutavě pro-
mluvila její dcera paní PaedDr. Eva Hibšová. Popsala nasazení a obětavost své maminky 
při vzniku a rozvoji předškolního vzdělávání ve Velké Bíteši. Dalších celých 10 let vedla 
školu paní Helena Součková a 2 roky pak paní Eva Bartošková. 

Bylo mi ctí, že jsem mohla na slavnostním otevření mateřské školy promluvit jako současná 
ředitelka školy. Shrnula jsem to, co nás všechny ředitelky po celou dobu provozu MŠ trá-
pilo. Budova školy na Masarykově náměstí nebyla stavěna pro účely předškolního vzdělávání,  
a proto jsme se všechny potýkaly s různými provizorii a stěhováním. Záhy po mém jmenování 
do funkce, se velice zpřísnily podmínky pro provoz předškolních zařízení, a tak jsem se mu-
sela po celou dobu zabývat přesuny tříd, opravami, stavebními změnami i projekty, a bohužel  
i snižováním kapacity. V letech 2012 a 2015 se podařilo zrekonstruovat díky zřizovateli budovu  
v Lánicích 300 na mateřskou školu a nyní také budovu na Masarykově náměstí.

Velmi milé bylo poděkování a předání květin panem starostou všem uvedeným ženám. 
Nemohu nezmínit moje dojetí, které ve mně vyvolala kytice 25 rudých růží, jež mi předaly 
moje kolegyně, a to za každý rok mé práce v mateřské škole.

Při slavnostním otevření mateřské školy nechybělo vystoupení těch, pro které byla 
mateřská škola opravena, a to dětí. Pod vedením paní učitelky Mgr. Marcely Janštové,  
děti o prázdninách nacvičily, a na slavnosti zazpívaly písničky, které korespondovaly  
s názvy nových tříd, a také školní hymnu „Mámo, táto, to jsem JÁ“.

Po slavnostním přestřižení pásky, kterého se ujal pan starosta, pan architekt a paní 
ředitelky obou mateřských škol ve Velké Bíteši, následovala prohlídka mateřské školy. 
Zájemci si mohli prohlédnout výstavu dobových fotografií, přečíst si o historii a archeolo-
gických nálezech. Mnozí návštěvníci zavzpomínali, jak mateřskou školu navštěvovali oni, 
jejich děti, a teď už i jejich vnuci.

Ze slavnostního otevření MŠ.  |  Foto: Otto Hasoň
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Na závěr bych ráda dodala, že celé slavnostní odpoledne bylo velice příjemné  
a za celý kolektiv zaměstnanců i za děti jsem ráda, že se podařilo náročný projekt 
zrealizovat. Mateřská škola po mnoha a mnoha letech odpovídá přísným normám  
a požadavkům. Přeji všem našim dětem, rodičům i zaměstnancům, aby se jim ve školce 
líbilo a prožili v ní společně mnoho krásných chvil, na které budou vzpomínat.

Hana Sedláková, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE

Co se dělo v září v mateřské škole?
Prázdniny utekly jako voda a měsíc září zaklepal na dveře. Než jsme tyto po-

myslné dveře mohli otevřít, čekalo nás mnoho úkolů. Ten nejvýznamnější z nich 
byl dokončit rekonstrukci naší mateřské školy na Masarykově náměstí a připravit ji  
k jejímu znovuotevření. Jsme rádi, že tento úkol podařilo splnit! Školku jsme ukli-
dili, vyzdobili a snažili se vytvořit pohodovou atmosféru a s úsměvem přivítat nové 
i stávající děti. A tak školka ožila a bylo opět veselo a živo! 

Září je v mateřské škole měsícem adaptace. Děti, které ještě do školky necho-
dily, se seznamují s novým prostředím, poznávají nové kamarády, učitelky a ostatní 
dospělé. S dětmi prozkoumáváme nové hry a hračky, učíme se, hrajeme si, zpíváme  
a především společně vytváříme pravidla soužití, abychom ve školce všichni cí-
tili příjemně a bezpečně. A aktivně zkoumáme i naše okolí, chodili jsme pozorovat 
hodové přípravy, poznávali naše město, jeho významné a důležité budovy (kde je 
kostel, radnice, pošta, hřiště, …). Navštívili jsme také výstavu drobného zvířectva 

Přestřižení pásky.  |  Foto: Otto Hasoň
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u Českého svazu chovatelů ve Velké Bíteši, výstavu obrazů nebo výstavu modelů 
hasičské a záchranné techniky. 

Díky společenskému sálu, který se nachází v přízemí MŠ na Masarykově náměstí, 
vznikl krásný prostor k různým setkáním. Proto zveme dne 18. října od 15.00 hodin na 
hrací odpoledne, v rámci již tradičních „Baby clubů“, děti starší dvou let, které naši školku 
ještě nenavštěvují. 

Sál plánujeme dále využívat k organizování akcí a divadelních vystoupením. Premié-
rově zde v říjnu přivítáme hudební pásmo Zpívánky s obrázky, na které se všichni moc 
těšíme! V dopoledním čase budeme moci sál pravidelně využívat k rozvíjení pohybových 
dovedností dětí. Je zde velký prostoru a také dostatek tělovýchovných pomůcek a sportov-
ního vybavení. V odpoledním čase se zde zase budou pravidelně konat další aktivity – fol-
klorní taneční soubor Sluníčko a taneční kroužek Mighty Shake v rámci projektu KDO 
TANCUJE NEZLOBÍ –ANI V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Dále plánujeme setkání s prvňáčky ze ZŠ Sadová, divadlo, návštěvu knihovny apod.  
O veškerém podrobném aktuálním dětí v naší školce, se můžete dočíst na našich webových 
stránkách www.skolkabites.cz.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

NÁVŠTĚVA CHOVATELSKÉ VÝSTAVY

Každý rok se při příležitosti bítešských hodů koná výstava drobného zvířectva Českého 
svazu chovatelů Velká Bíteš. Stejně jako loni jsme i v letošním roce obdrželi pozvánku zhléd-
nout výstavu ještě před samotným začátkem hodového víkendu. Nechtěli jsme ale na vý-
stavu přijít s prázdnou, a proto jsme s dětmi v naší mateřské škole vytvořili několik obrázků. 

Nové prostory MŠ Masarykovo náměstí.  |  Foto: Archiv MŠ
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Vzhledem k ukázce králičího hopu se některé obrázky týkaly právě této zajímavé disciplíny. 
Dalším obrázkem byla veliká zvířecí farma, kde děti umístily hned několik druhů domácích 
zvířat vytvořených z různých materiálů. Děti tvořily s velikým nadšením motivované skuteč-
ností, že svůj výtvor uvidí na výstavě a mohou se jím pochlubit i své rodině. 

V pátek 9. září jsme se vydali podívat na zvířátka. Děti již výstavu znají z dřívějších 
návštěv, a tak již po cestě jmenovaly, která zvířata na výstavě budou. V areálu děti nadšeně 
popisovaly mnoho druhů králíků, slepic, holubů a dalších zvířat. Setkaly se i s některými 
exotičtějšími zvířaty. Kdo chtěl, mohl si pohladit hada nebo také králíky a holuby. Na závěr 
děti zaujala ukázka králičího hopu. 

Dětem se výstava velmi líbila a měly velkou radost, když na ní našly i své obrázky. Dě-
kujeme bítešským chovatelům za pozvání a budeme se těšit na další výstavu.

Martina Forejtová, Mateřská škola U stadionu 

VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ  
V MATEŘSKÉ ŠKOLE U STADIONU

Při kolaudačním řízení v roce 1983, kterým bylo následně umožněno zahájit provoz Ma-
teřské školy U Stadionu, zůstal ve spisu jeden nedostatek, který nebránil řádnému užívání 
stavby a nebyla tudíž ani stanovena lhůta pro jeho odstranění. Z pohledu tehdejšího staveb-
ního úřadu šlo o záležitost, která neohrožovala bezpečnost a nebyla překážkou v užívání 
stavby k účelu vymezenému v kolaudačním rozhodnutí. Touto skutečností byla absence 
venkovního únikového schodiště. 

Únikové cesty mateřské školy byly do loňského roku, s ohledem na prostorové řešení 
stavby, zajištěny pouze komunikacemi uvnitř budovy. Toto řešení zajišťovalo bezpečnou 

Zvířecí farma.  |  Foto: Archiv MŠ
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evakuaci osob z objektu ohro-
ženého požárem, nebo jinou ži-
velnou událostí, nicméně bylo 
odborníky doporučeno vybavit 
budovu přídavnými venkovními 
únikovými cestami do volného 
prostranství mimo budovu. 
Zpracované požárně bezpečnostní 
řešení stavby školy doporučilo, 
aby v případě požáru měly osoby 
uvnitř možnost opouštět budovu 
více cestami. Proto bylo navrženo 
venkovní únikové požární scho-
diště. V loňském roce, tedy po 
téměř čtyřiceti letech, padlo roz-
hodnutí - nedostatek z kolaudač-
ního rozhodnutí odstranit. Před-
mětem projektové dokumentace byla realizace čtyř požárních schodišť vedoucích z 1. a 2. 
nadzemního podlaží. 

Investorem bylo Město Velká Bíteš, dodavatelem společnost ODT Management s.r.o. 
Hodnota investice byla 1.893 tis. Kč, z toho činí dotace 1,105 mil. Kč.

Dnes máme tedy instalováno vkusné, pohodlné, bezpečné celokovové schodiště  
s nášlapy z pororoštů, které umožňují bezpečný pohyb po schodišti. Návrh schodiště re-
spektuje stávající zástavbu, odpovídá dispozičnímu i výtvarnému řešení a splňuje poža-
davky naše i požárně bezpečnostního řešení stavby. 

Děkujeme panu starostovi Ing. Milanu Vlčkovi, potažmo celému vedení města,  
které projekt podpořilo, Ing. Luboši Havelkovi, referentu odboru investic a rozvoje a všem 
dalším zaměstnancům městského úřadu, kteří měli s projektem co do činění. 

A naše přání nakonec?…i když se jedná o velkou finanční investici, budeme si přát, aby-
chom ji v budoucnu nemuseli využít…a pokud ano, tak pouze k účelům prověrky připrave-
nosti v případě zahoření v objektu školy.

Jiřina Janíková, Mateřská škola U Stadionu

BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE VE VESELÉ ŠKOLCE

Po téměř dvou létech, které byly ve znamení omezení realizace činností a aktivit,  
při nichž docházelo ke koncentraci vyššího počtu lidí, se opět vracíme k aktivitě,  
jejímž záměrem je umožnit dětem, které dosud žádnou mateřskou školu nenavštěvují, 
krátkodobý pobyt v prostředí jim zatím neznámém, tedy v barevných třídách naší Veselé 
školky. Naše víceleté zkušenosti ukázaly, že děti, které navštěvovaly „barevná odpoledne“ 
se mnohem lépe adaptovaly při počáteční docházce do mateřské školy.

Únikové schodiště MŠ.  |  Foto: Archiv MŠ
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Označení „barevná odpoledne“ souvisí se skutečností našich barevných tříd. Každý mě-
síc se setkání uskuteční v některé z nich. Při všech návštěvách ponecháváme hlavně prostor 
pro volnou hru dětí s ostatními, popř. s rodiči. Nabídneme navíc i možnost různých zají-
mavých činností jako např. malování, vyrábění z papíru, modelování, zpívání, tančení…

Na první návštěvu vás zvou učitelky Modré třídy, a to dne 25. října v době od 15.00 
do 17.00 hodin.

Zájem o tato naše odpoledne bývá velký, budeme se na vás těšit. 

Jiřina Janíková, Mateřská škola U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přivítání prvňáčků v novém školním roce
Spolupráce prvních a devátých tříd má v naší škole již dlouhou tradici. Žáci devátých 

ročníků pomáhají nejmladším spolužákům zpříjemnit novou etapu jejich školního života. 
První společnou akcí bylo přivítání nových žáčků v pátek 2. září 2022. Žáci devátých tříd 
si připravili program plný básniček, písniček, vtipů a hádanek. Věříme, že se jim podařilo 
vykouzlit úsměv na tvářích malých prvňáčků. 

Adaptační program v 6. ročníku
Přechod na druhý stupeň základní školy je pro žáky významná změna – noví spolužáci 

i učitelé, nové předměty, jiný režim. Abychom dětem pomohli lépe se s touto změnou 
vyrovnat, proběhl v prvních školních dnech ve všech šestých třídách adaptační program.  
Žáci se s chutí zapojili do mnoha her a zábavných aktivit. Poznali důkladněji svoje spolu-
žáky, učili se spolupracovat, vzájemně si naslouchat a tolerovat svoje názory. Třídní uči-

Přivítání prvňáčků v novém školním roce.  |  Foto: Dagmar Kolářová
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telky strávily více času se svými novými třídními kolektivy a s dětmi se blíže seznámily. 
Během programu s dětmi pracovala výchovná poradkyně, školní psycholožka i školní pre-
ventista. Děkujeme jim za výborně připravený program. Věříme, že takto společně strá-
vený čas nám všem pomohl lépe se na práci v novém kolektivu naladit. 

Adaptační aktivity na prvním stupni
Na začátku měsíce září se třídní učitelky na prvním stupni snažily usnadnit žákům ve 

školních kolektivech jejich společný start po letních prázdninách. Dětem byl poskytnut 
prostor pro hlubší seznámení, byla nastavena pravidla respektující komunikace a spo-
lupráce mezi dětmi. Stmelovací hry a nejrůznější adaptační aktivity byly zaměřeny na 
sebepoznávání, poznávání druhých, emoční prožívání a předcházení a řešení konfliktů.  
Tato témata jsou rozvíjena i nadále během celého školního roku. Adaptační aktivity byly 
také zaměřeny na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, na jejich zapojení do 
vrstevnické skupiny, na vzájemné poznávání a spolupráci.

Dopravní výchova s prvňáčky
Na pátek 9. září 2022 si žáci de-

vátých tříd připravili pro prvňáčky 
hodinu dopravní výchovy. Všichni 
se sešli před budovou prvního stupně 
a rozdělili se na skupiny. Každá sku-
pinka se skládala z žáků deváté třídy  
a z žáčků první třídy. Nejdříve pro-
bíhala teoretická část. Deváťáci si  
s dětmi povídali o jejich cestě do 
školy, jak mají správně a bezpečně 
přecházet silnici. Také si procvičili 
některé dopravní značky. Potom si vše 
vyzkoušeli v praxi. Děti z prvních tříd 
se vydaly za doprovodu deváťáků na cestu kolem školy, přecházely po přechodech a po-
znávaly dopravní značky. Touto akcí deváťáci jistě přispěli k bezpečnosti dětí při pohybu 
na veřejných komunikacích.

Kouzelné dopoledne s marionetami
Nejmenší školáci si užili loutkové divadlo NARCIS z Prahy s představením – Co loutky 

dovedou? Děti mohly vidět, jak loutky hrají na hudební nástroje, cvičí na hrazdě, zpívají 
a tancují. Loutkoherečka teta Ema chodila i mezi dětmi, takže mohly loutkám podat ruku, 
některé děti si je i posadily na klín. Všichni diváci si mohli sami vyzkoušet, jak se s mari-
onetami zachází. Program byl zpestřen ukázkou žonglování.

Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ Velká Bíteš

Dopravní výchova s prvňáčky.  |  Foto: Pavla Švihálková
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ÚVOD DO POSITIVE BEHAVIORAL SUPPORT  
ANEB METODY A ZPŮSOBY PRÁCE  
S POZITIVNÍM CHOVÁNÍM U DÍTĚTE A ŽÁKA (ABA A PBS)

Před zahájením školního roku absolvovaly paní 
učitelky a asistentky ze Základní školy a Praktické 
školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace pod 
záštitou Univerzity Palackého v Olomouci velmi 
zajímavé školení. Týkalo se problémového cho-
vání u dětí. Účastnice získaly důležité informace 

o Aplikované behaviorální analýze, která se již několik let úspěšně používá v zahra-
ničí a je zacílena i na žáky s poruchami autistického spektra. Kořeny této metody 
můžeme najít převážně ve Spojených státech, ale v poslední době se již implemento-
vala i k nám do České republiky.

Kurzem, který trval tři dny, provázely certifikované lektorky, psycholožky a be-
haviorální analytičky Mgr. Radka Hájková, BCBA a Mgr. Lucie Glaser, BCBA. 
Obě absolvovaly zahraniční stáže například na Floridě nebo v New Yorku a složily 
zkoušky mezinárodní behaviorální analytik. Kromě získání teoretických informací 
se všichni pedagogové učili sběr dat, který je pro tuto metodu velice podstatný, a na 
závěr vypracovali plán, jak postupovat u dítěte s problémovým chováním a jakým 
způsobem naopak posílit jeho pozitivní projevy. Každá paní učitelka měla možnost 
konzultace ohledně svých žáků ve třídě i prostor pro vytvoření plánu a jeho odborné 
zhodnocení lektorkami. Velmi tak oceňujeme, že kurz nebyl pouze o teoretických 
poznatcích, ale že jsme si metody mohly vyzkoušet i v praxi a využijeme je při práci 
s našimi žáky. 

Velice nás těší, že jsme díky tomuto semináři mohli navázat další spolupráci  
s Univerzitou Palackého v Olomouci s možností odborné konzultace přímo v prosto-
rách školy. Věříme, že poznatky ze semináře ještě více zkvalitní vzdělávání našich 
dětí, které rozšíříme o další metody a formy práce s nimi. Zejména proto, že samotná 
metoda je hojně vyhledávána rodiči a jsme rádi, že odborné vedení lektorů zvýší 
odbornost a prestiž naší školy.

Za realizaci kurzu moc děkujeme, zejména paní Naděždě Jašové z organizace 
MAS MOST Vysočiny, o. p. s., protože se nám opět rozšířily možnosti, jak pracovat 
s našimi žáky a jak zhodnotit problémové chování i z jiného úhlu pohledu.

Eva Ulmanová
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KULTURA

GULÁŠFEST 2022 NABÍDL RŮZNÉ CHUTĚ A HLAVNĚ ZÁŽITKY 

Letošní výzvu IV. ročníku bítešského Gulášfestu přijalo 5 soutěžních týmů,  
z toho 2 týmy se účastnily poprvé. Krásné počasí v sobotu 27. srpna nahrávalo sou-
těžícím, protože ti začínali vařit už po ránu. Sluníčko spolu s vůní vařeného guláše 
pak přilákalo ke kulturnímu domu spoustu návštěvníků. V půl dvanácté už byly gu-
láše hotové a začalo se ochutnávat. Každý, kdo si zakoupil vstupenku v plné ceně, 
mohl ochutnat guláš od všech týmů a pak ohodnotit, který z nich mu chutnal nejvíce.  
Při tomto klání je zajímavé vždy to, že i když jde o jedno stejné jídlo, každý jej při-
praví jinak – podle svých zkušeností, chutí a třeba i citu pro detail.

Guláše hodnotila také odborná porota s mlsnými jazýčky. Ta se jednomy-
slně shodla, že nejchutnější guláš uvařil tým Sousedů, tedy nováčci, kteří byli 
na Gulášfestu poprvé. Mladí lidé z týmu měli z ceny poroty velikou radost,  
sympatická mladá kuchařka nám řekla: „Jsme tu poprvé, to víte, jdete za sousedy 
a tam vznikne ten bláznivý nápad.“ My jsme rádi, že tento nápad Sousedi dotáhli 
do konce a dokázali tak (nejen porotcům), že i mladí lidé umí překvapit svým 
kuchařským uměním. 

Návštěvníci měli ale zrovna trochu jiné chutě, protože rozhodli, že nejvíce jim chut-
nal guláš od týmu „Naše bítešská“, který předvedl profesionální výkon zkušených 
mistrů kuchařů. Velkými favority byli Hasiči z Velké Bíteše, kteří jako jediní upekli  
ke guláši domácí chléb. Ke chvále všech týmů nutno dodat, že tým Mlsounů,  
který se účastnil také poprvé, měl z několika nezávislých zdrojů „nejměkčí masíčko“. 
Krásné druhé místo z loňského roku obhájil Ošmera team. Sympatičtí soutěžící z Vl-
kova byli s umístěním spokojeni, sami prohlásili: „My to děláme hlavně pro radost!“

K jídlu se točilo pivo ze Svatojakubského pivovaru Hluboké a „druhý výčep“  
byl od Pils Bar U Staříka, a to pivo Radegast a Plzeň.

Po výborném guláši zahrála k dobrému trávení kapela Mach 3 a JeJe Ensemble 
s Klárou Jelínkovou. Naopak k probuzení, tanci a užívání si celého odpoledne 
přispěly skupiny MINAMI, SQOST A ORANGUTAN. Děti si mohly hrát na hřišti 
a zařádit si na skákacím hradu od firmy E.ON. Všichni účastníci si rozhodně užili 
pěkný „gulášový“ den.

Poděkování patří Zuzaně Oujezdské z firmy E.ON za zapůjčení skákacího hradu, 
Zdeňku Balášovi z restaurace Naše bítešská za technickou výpomoc, Karlu Smo-
líkovi z Pils Bar U Staříka za „pitný režim“ a za ozvučení Mirkovi Tomšíkovi  
a Aloisi Špačkovi. 

Dagmar Martakidu
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ODPOLEDNE S DECHOVKOU 

Poslední srpnovou neděli 28. 8. 2022 nám přijely do Velké Bíteše zpříjemnit odpole-
dne dvě dechové kapely. Na letním pódiu u kulturního domu zahráli nejprve od 14.00 ho-
din GALÁNI z Přibyslavic. Dechová hudba pod vedením kapelníka Štěpána Růdy vy-
stupuje v bohatě vyšívaných krojích a potěšila svými moravskými písničkami všechny, 
kdo si ji přišli poslechnout. 

Po dvou hodinách vystřídala Galány na jevišti DUBŇANKA, oblíbená dechová kapela 
z Dolních Dubňan. Kromě svého výběru skladeb hrála i na přání. Popíjelo se pivo i víno, 
povídalo se s přáteli a některé páry se nechaly zlákat i k tanci. Odpoledne tedy proběhlo  
v dobré náladě, i když počasí nám úplně nepřálo. 

Chceme tímto všem účastníkům poděkovat a doufáme, že budeme moci na toto ODPO-
LEDNE S DECHOVKOU navázat i v příštích letech a uspořádat další ročníky.

Dagmar Martakidu

FOTOSOUTĚŽ S NÁZVEM „TAJEMSTVÍ“ MÁ SVÉ VÍTĚZE

Informační centrum a Klub kultury uspořádalo i v letošním roce v termínu  
od 1. března do 15. srpna 2022 fotografickou soutěž s názvem „TAJEMSTVÍ“. Zú-
častnilo se celkem 14 osob a každý účastník zaslal maximálně 3 ks fotografií. Letošní 
téma „Tajemství“ bylo těžké a každý fotograf se s tím „popasoval“ po svém. Některé 
fotografie byly velmi zajímavé.

Odborná porota ve složení 
Tomáše Škody, Otty Hasoně, 
Otty Valeše a Věry Němcové 
se ale velmi rychle shodla  
a v úterý 23. srpna porota vy-
hodnotila nejlepší fotografie. 
Vyhlášení vítězů soutěže pro-
běhlo v pátek 9. září v rámci 
hodového programu u kultur-
ního domu ve Velké Bíteši. 
Na prvním místě se umístila 
Lucie Netrdová a získala fo-
toaparát Kodak. Na druhém 

místě se umístila Hana Mladá, která obdržela tablet a třetí místo za své fotografie získala 
Martina Šmeralová, která se z vyhlášení omluvila, ale o svoji cenu nepřišla. Mobilní te-
lefon ji byl dodatečně předán. Za účast ve fotosoutěži všem zúčastněným velmi děkujeme. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

Vítězné fotografie Lucie Netrdové.  |  Foto: Silvie Kotačková
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HODOVÝ PŮLKRUH

Léto uběhlo rychle a s podzimem je 
tu další sezóna Bítešského hudebního 
půlkruhu. Tu jsme zahájili tradičně ho-
dovým koncertem, na který nám přijel 
zahrát asi nejznámější český klasický 
kytarista Lubomír Brabec. Vzpomí-
nám, jak jsem coby začínající hráč na ky-
taru poslouchal na kazetě jeho nahrávku 
z Pražského jara 1989. Připravil si pro 
nás čistě klasický program, který jistě 
každého potěšil. Zahrál skladby od ba-
roka až po 20. století, populární kousky 
kytarového repertoáru. Koncert provázel 
slovem, takže jsme se i něco zajímavého 
dozvěděli. Hrál na kytaru Kohno, což je 
velmi známá japonská značka. Kvalitní 
nástroje tohoto výrobce patří mezi špičku kytar klasické konstrukce. Zakladatel značky 
Masaru Kohno už delší čas nežije, kytary již dlouhý čas vyrábí jeho synovec. Kytara, na 
kterou Lubomír Brabec hrál, byla poslední, kterou Masaru Kohno vyrobil, prý pro umělce 
na zakázku. Sám jsem měl možnost si na kytaru tohoto výrobce kdysi zahrát a dodnes na 
to vzpomínám, opravdu nádherný tón a zážitek ze hry. Byli jsme spokojeni s hezkou účastí 
publika na koncertu a věříme, že se budeme scházet v hojném počtu i na dalších koncertech 
sezóny. Srdečně tedy zvu na příští koncert BHP, na programu je klavírní trio. Ale o tom již 
více má kolegyně Marika ve své pozvánce.

Ondřej Sedlák

ZHODNOCENÍ LETOŠNÍCH HODŮ

Rok se s rokem sešel, hodový rej pomalu ustává, hodové víno se dopilo a mája opět do-
padla na Bítešské náměstí jako symbol ukončení letošních hodů. Když se ohlédneme zpět, 
tak můžeme říct, že i přes náročné přípravy plné potu, jsme prožili léto naplněné skvělými 
zážitky a tvorbou nových přátelství. A i když letošní počasí nevyšlo úplně podle našich 
představ, jsme rádi, že jste se na nás přišli podívat a společně s námi letošní hody prožili 
jak se patří, protože my jsme si je rozhodně užili! 

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se na hodech podíleli. V první řadě chase 
a rychtářskému páru, kteří nám umožnili vytvořit jedinečnou partu a zázemí pro vznik 
letošních hodů. Všem konšelům, již byli nezbytným kořením, bez kterého by letošní 
hody nebyly tak jedinečné. Dále moc děkujeme Klubu kultury, Technickým službám, 
Městu Velká Bíteš, sponzorům letošních hodů, soukromníkům, kteří si dali práci  

Lubomír Brabec v kulturním domě.  |  Foto: Otto Hasoň
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s chystáním letošních sklípků, a vám všem, kteří jste se zúčastnili, protože bez vás by 
ty hody nebyly. Děkujeme.

Hlavní stárkovský pár letošních hodů
Pavlína Jobánková a Jan Ráboň

POHODOVÝ ČAS

Uteklo to. Téměř dva měsíce plné příprav, tanečních nácviků, setkávání,  
zpívání a spousta další zábavy, ale i práce jsou za námi. Je po hodech.

Byly to hody ve znamení hojnosti: osm kolon tanečních párů stárků a stárek, pět párů 
konšelů a do třetice spousta vydatného deště během celého hodového víkendu.

Ten se spustil i při hlavním nedělním programu, ale nadšené mládí tančící na pódiu 
nezastavil. Náměstí rozkvetlo deštníky a chasa s úsměvem odtančila mokrou besedu. 
Smekáme pomyslný rychtářský klobouk před vytrvalostí tančících i přihlížejících. Voda 
je přece potřeba.

Loučíme se s letošními hody a děkujeme hlavnímu páru Janu Ráboňovi a Pavlíně Jobán-
kové, že si nás vybrali a my mohli strávit čas s partou báječných mladých lidí. Děkujeme 
konšelům za jejich společnost i podporu. Rovněž děkujeme všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a realizaci hodového programu, všem, kteří udržovali pořádek ve městě a podíleli se 
i na organizaci dopravy, a všem, jejichž zásluhou jsme si hody užili.

Letošním hodům zdar, ať žijí hody 2023.

Vladimír a Hana Žákovi, rychtář a rychtářka hodů 2022

HODY POD VODOU

Vážení čtenáři Zpravodaje Velké Bíteše,
plně si uvědomuji, že současná doba je pro spoustu našich občanů složitá a nelehká.  
Ale některé reakce v návaznosti na uspořádání letošních hodů byly až za hranou sluš-
nosti. Málokdo, pokud se aktivně nezúčastnil hodů, ví kolik práce a stresových situ-
ací zažívá malý kolektiv pořadatelů. Navíc, když se k tomu přidají nepříznivé meteo-
rologické podmínky, může být program sebelepší a stejně u některých neobstojí. Rád 
bych podal vysvětlení k některým záležitostem, které byly podávány z úst spoluobčanů,  
ne zrovna úplně přesně. Program začínáme připravovat hned po Novém roce. A abych se 
vyjádřil ke koncepci, která byla zvolena a řešena nejenom s kulturní komisí, ale i radou 
města, musíme se vrátit do historie. Slovo tradiční je souhrn společenských kulturních 
a jiných ustálených zvyků, což znamená, že hody jako takové se odehrávaly na pódiu 
pod májí a v pátek byly doplněny vystoupením dvou až tří interpretů moderní hudby. 
Obvykle se začínalo v pátek okolo osmnácté hodiny a končilo po dvaadvacáté. V kul-
turním domě se v sobotu konala taneční zábava a sobota byla na náměstí, až na výjimky 
folklorní a dechová, a nejinak tomu bylo i v neděli. Kryté pódium se na náměstí poprvé  
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o hodech objevilo až v roce 2017, a bylo použito i v následných dvou letech. V roce 2020 
v návaznosti na kovidové opatření se hody uskutečnily na fotbalovém stadionu. O rok 
později, kdy byl ten samý problém, organizátoři například neuspořádali pouť ve Žďáru 
nad Sázavou (druhá největší v ČR) nebo Znojemské vinobraní v termínu našich hodů. 
Nekonaly se ani poutě v okolních vesnicích například v Osové Bítýšce. My jsme přesto 
po zvládnutích všech nařízení a opatřeních hygieny hody uspořádali. Tak nějak už jsme 
si v těchto zeměpisných šířkách zvykli, že poděkování je téměř vulgární slovo, ale to,  
co letos následovalo, hlavně na sociálních sítích moje kolegyně už velmi těžce snášely.  
V první řadě chci podotknout, že pořadatelský tým je každoročně tvořen jen několika 
pracovníky a ani za honorář nejsme schopni sehnat dostatek brigádníků, kteří by nám 
práci usnadnili. Tento tým v hlavních dnech pracuje od ranních hodin až do půlnoci  
a někteří i déle. Nepozastavuji se ani nad ekonomikou, kdy se snažíme nevytvořit ztrátu, 
a to se nám v posledních letech daří. Tak pojďme k jednotlivým výtkám. 

Jako první bych chtěl zmínit problém s autobusovou dopravou na náměstí od pátku 
do neděle. Uzavírku Masarykova náměstí a přesun autobusové dopravy do ulice  
Za Potokem jsme avizovali již dva měsíce předem na Odbor dopravy a silničního hos-
podářství ve Velkém Meziříčí, dále i dopravní značení u firmy Vyznač s.r.o. Informaci, 
že autobusy pojedou od pátku do neděle v ulici Za Potokem, jsme také předem vylepili 
na autobusových zastávkách. Autobusoví dopravci byli s touto uzavírkou seznámeni. 
Bohužel někteří dopravci tuto informaci svým řidičům nepředali a v pátek se nějaký 
ten autobus na náměstí objevil. Dále také zaznělo, že letos bylo na náměstí a v Lá-
nicích poměrně málo stánků. Měli jsme plně obsazeny prostory v těchto lokalitách  
a další jsme odmítali, o tom že jich téměř polovina nepřijela, i když prodejci měli na 
oba dny zaplacený pronájem stánkového místa, rozhodlo samo počasí i v návaznosti 
na předpovědi. A co se týče programu, tak pátek se konaly koncerty doplněné ohnivou 
show a dalšími doprovodnými akcemi u kulturního domu. Vstupné bylo oproti obdob-
ným akcím v okolních městech téměř symbolické. Sobotní Podhorácký festival jsem 
po hodinovém dešti v patnáct hodin ukončil, aby bylo možno zajistit večerní koncerty 
alespoň v kulturním domě. Musím podotknout, že honoráře vystupujících jdou do de-
sítek tisíc korun, někdy i přes sto a pokud nám manažer sdělí, že při prvních kapkách  
to balí a odjíždí, tak rozhodnutí je velmi obtížné. Chtěli jsme připravit na náměstí 
krásný večer s Hradišťanem, tanečním souborem Vargovčan a kapelou Rock Violin 
Band s Jiřím Erlebachem doplněný velkoplošnou obrazovkou. Na té bohužel svítilo, 
že koncerty jsou přesunuty do kulturního domu. Bohužel v dané okamžiky neustále 
pršelo. Přesto tyto vystoupení zhlédlo přes 800 posluchačů. Taneční zábava, která byla 
ve venkovních prostorech u kulturního domu, nebyla nakonec vůbec zpoplatněna. Ani 
v nedělním programu nebylo chase a ostatním účinkujícím dopřáno bezdešťové atmosféry, 
a tak spousta návštěvníků odešla do svých domovů, aniž by program pod májí viděla. 

Takže, když to sečtu a podtrhnu, tak jsme si kalich hořkosti letos vypili až do dna. Rád 
bych na konec podtrhnul jednu zásadní věc, a to je koncepce hodů. Zabývají se jí kulturní 
pracovníci a schvaluje ji rada města. Povolební vedení města pro příští rok jistě vyhodnotí, 
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jakou cestou se dál půjde a všechny kritiky bych velmi rád v následujícím období přivítal  
i formou placené brigády na akcích pořádaných Klubem kultury. 

Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM  
ZA BÍTEŠSKÉ HODY 2022

Tradiční bítešské hody 2022 jsou již opět za námi. Touto cestou bychom rádi za naši 
organizaci Informačního centra a Klubu kultury města Velké Bíteše poděkovali všem,  
kteří se na organizování této velké akce jakkoliv podíleli. Děkujeme městu Velká Bíteš, 
Technickým službám Velká Bíteš s.r.o, řediteli SOŠ Ing. Josefu Chytkovi, jeho žákům, 
především mistrům Petru Hřebačkovi, Davidu Pudíkovi, Jozefu Jackovi a Jiřímu Ulmanovi 
z PBS Střediska praktického vyučování, městské policii a státní policii, pracovníkům Se-
curity Monit, s.r.o. a dobrovolným hasičům Velké Bíteše za skvělou spolupráci. 

Poděkování patří Silvě Smutné a všem vystupujícím i ostatním, kteří se aktivně podíleli 
na organizaci folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“, i když nám počasí v hodovou 
sobotu nepřálo a muselo být předčasně zrušeno.

Velké poděkování také patří Jezdecké stáji z Krokočína za účast v hodovém průvodu  
s koňmi a kočáry pro rychtáře a konšele. 

Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli buď finanční, nebo věcnou cenou: Město 
Velká Bíteš, První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s., Bítešská dopravní společnost, Bí-
tešská dopravní společnost – BUS, s.r.o., NTC s.r.o, ITW PRONOVIA, s.r.o., FLEXIPAL  
a. s., ATIKA – LYSÝ, s.r.o., LABARA, s.r.o., KALA TRANS, s.r.o., TOPWET s.r.o., KAR-
GOMA s.r.o., S-TRUCK - Jaroslav Smékal, Vyznač s.r.o., NCORP s.r.o., Auto Dobrovolný 
V.M., s.r.o., J.P.N Cars, s.r.o., Auto Pokorný, s.r.o, Strojírna Slavíček, s.r.o., RS Elektro 
s.r.o., Čerpací stanice Velká Bíteš - B.C.S. s.r.o., Building Shutters Systém, Armatury  
a potrubní díly s r.o., Jitka Březinová, květiny, zahrádkářské potřeby, Zahradnictví Pelán, 
Zámečnictví Němec, Řemeslná pekárna Jindřichov, Pivovar Svijany a.s., a všem ostatním 
firmám a lidem, kteří se aktivně podíleli na hladkém průběhu letošních hodů. 

Též bychom chtěli moc poděkovat dalším 120 sponzorům, kteří přispěli ať už finanč-
ními, nebo věcnými dary do bohaté hodové tomboly. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

HODOVÁ VÝSTAVA ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ

V rámci Tradičních bítešských hodů 2022 připravili členové Základní organizace Čes-
kého svazu chovatelů Velká Bíteš místní výstavu drobného zvířectva. Nahlédnout návštěv-
níci mohli do expozic králíků, holubů, vodní a hrabavé drůbeže a expozici terarijních zvířat. 
V pátek proběhlo pečlivé posouzení všech zvířat delegovanými posuzovateli, kteří určili 
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vítěze. Otevřená výstava byla v hodovou sobotu a neděli s vyhlášením vítězů. Pro každého 
vystavovatele byla připravena pozornost v podobě drobných upomínkových předmětů  
s motivy města Velké Bíteše a pro vítěze poháry. Připravena byla tradiční tombola s hlavní 
výhrou živým seletem! Vystaveno bylo 156 králíků, 105 kusů vodní a hrabavé drůbeže  
a 80 kusů holubů od 47 vystavovatelů z 11ti základních organizací.
Mezi nejlepšími se umístily následující:

V odbornosti KRÁLÍCI
Nejlepší kolekce – Zakrslý beran strakáč černý oc. kolekce 379 b. Kovařík Josef, Zakřany
Nejlepší samec – Angora bílá červenooká oc. 95,5 b. Ing. Vaňková Milada, Velká Bíteš
Nejlepší samice – Burgundský oc. 95,5 b. Drápal Lukáš, Senorady
Nejlepší mladý chovatel – Velký světlý stříbřitý 95 b. Lukáš Břenek. Kralice nad Oslavou
Čestná cena kolekce – Stříbřitý žlutý oc. 379 b., Kulík Milan, Svatoslav 
Velký světlý stříbřitý oc. 379 b., Kovařík Josef, Zakřany 
Burgundský oc.378,5 b., Vlček Josef, Velká Bíteš
Čestná cena jednotlivci – Novozélandský červený oc. 95 b.,Ing. Němec Tomáš, Jedov
Moravský bílý hnědooký oc. 95,5 b., MVDr. Šimek Vlastimil, Senorady
Činčila malá oc. 95 b., Králíček Stanislav, Netín
Stříbřitý modrý oc. 95 b., mladý chovatel Rybníček Jan, Kuroslepy
Stříbřitý havanovitý oc. 95,5 b., Šula Vlastimil, Měřín
Burgundský oc. 95,5 b., Vlček Josef, Velká Bíteš

V odbornosti VODNÍ A HRABAVÁ DRŮBEŽ
Čestná cena jednotlivci – Kachny saské modrožluté divoké oc. 93 b., Suchý Tomáš Horní 
Lhotice
Australky černé oc. 94 b., Švihálek Břetislav, Blučina
Maransky černé měděněkrké oc. 94 b., Bílová Lenka, Ivančice-Němčice
České slepice zlaté kropenaté oc. 94 b., Bílová Lenka, Ivančice-Němčice
Cemanské slepice černé oc. 93 b., Schillerová Anna DiS., Blučina
Australky zdrobělé černé oc. 94 b., Petřík Radek, Dolní Lhota
Bantamky černé oc. 94 b., Petřík Radek, Dolní Lhota
Plymutky zdrobnělé bílé kolumbijské oc. 93 b., Bc. Jiří Dohnal, Velká Bíteš
Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví oc. 94 b., Bc. Jiří Dohnal, Velká Bíteš
Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví oc. 95 b., Fiala Karel, Měřín
Vyandotky zdrobělé bílé oc. 95 b., Daněk Jan, Blučina

V odbornosti HOLUBI
Čestné ceny – Texan rodobarvý, Daněk Jan, Blučina
Moravský pštros modrý, Matoušek František, Níhov
Moravský pštros žlutý, Ing. Němec Tomáš
Prácheňský káník modrý, Král Gustav, Sentice
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Rys modrý barevnohrotý šupkatý, Trenz Miloš, Rudka
Moravský morák, Barák Tomáš, Velká Bíteš
Stralsundský vysokoletec, Hotárek Aleš, Radoškov
King modrý pruhový, Boubal Petr, Netín

Rádi bychom poděkovali všem vystavovatelům za obeslání naší výstavy, sponzorům, 
našim rodinám a přátelům za uspořádání výstavy. A v neposlední řadě vám návštěvníkům 
za vaši podporu a návštěvu naší výstavy. Děkujeme a gratulujeme vítězům.

Jiří Zimmerman

NÁBOR DĚTÍ A ČLENŮ PRO  
NÁRODOPISNÝ SOUBOR BÍTEŠAN

V pondělí 19. 9. 2022 malá skupinka 
čtyř malých tanečníků a zpěváků Náro-
dopisného souboru Bítešan ustrojených  
v kroji, v doprovodu jedné z vedoucích, na-
vštívila Základní školu ve Velké Bíteši. Děti 
pozvaly svoje spolužáky ze všech přítom-
ných tříd mezi sebe. Především na zkoušky, 
které se konají každý čtvrtek a vystoupení, 
která probíhají v rámci folklorních aktivit 
v průběhu celého roku a vztahují se k roč-
ním cyklům, kulturním událostem a obyče-
jům. Na zkouškách se učí tancovat a zpívat 
především písně a tance z našeho regionu, 
které byly zapsané v minulém století paní 

Zdeňkou Jelínkovou a Františkou Kyselkovou. Snahou je, aby tyhle hudební poklady byly stále 
v živé aktivitě neboli „co lepšího dělat ve volném čase nežli tančit a zpívat.“

Údaje pro nábor dětí: zkoušky se konají v „Tančírně“ – Mateřská škola na Masarykově 
náměstí každý čtvrtek 15.00 Bítešan – děti ( 7–10 let)  Eliška Hradilová

 15.45 Bítešan – Maláčci (3–6let) Šárka Prokešová 
 16.45 Bítešan – přípravka (7–10let) Dana Jirglová
 17.45 Bítešan – děti (11–15let) Silva Smutná
 18.45 Bítešan prostor pro dospělou skupinu nebo mládež (15 a více)

Sólovým zpěváčkům se věnuje – Irena Valachová
Malým začínajícím muzikantům – Jaroslav Coufal
Pravidelná vystoupení:  Mladé Bítešsko – v termínu bítešské pouti
 Festival na Podhorácku – sobota před hodovou nedělí
 Na bítešském jarmarku – na přelomu listopadu a prosince

Návštěva v ZŠ.  |  Foto: Archiv Bítešanu
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Příležitostná vystoupení – potřebuje-li někdo ozdobit svoji kulturní akci nebo účast na 
festivalech jiných regionů.
Kontakt pro přihlášení: dana.jirglova@centrum.cz, tel. č. 736 259 336.
Děkujeme moc vedení základní školy ve Velké Bíteši, že jsme mohli přijít a oslovit děti  
s naším pozváním do Národopisného souboru Bítešan.

Dana Jirglová

KLAVÍRNÍ TRIO  
IVAN KLÁNSKÝ – LEOŠ ČEPICKÝ – ADAM KLÁNSKÝ

Milí příznivci Bítešského hudebního půlkruhu, 26. sezona byla zahájena mimořád-
ným hodovým koncertem, na kterém nám skvěle zahrál kytarový mág Lubomír Brabec.  
Zvuk jeho jména přilákal plný sál posluchačů a já doufám, že se v tomto duchu ponese celá 
26. sezona. Jako vždy máme připravený krásný program, se kterým se můžete seznámit již 
na příštím koncertu, kde bude možnost zakoupit si abonentní předplatné.

A co uslyšíte? Zahraje nám klavírní trio ve složení Ivan Klánský – klavír, Leoš Čepický 
– housle a Adam Klánský – violoncello. Profesora Ivana Klánského není třeba bítešskému 
publiku představovat. Jeho hráčské kvality jsme mohli obdivovat na mnoha koncertech  
v průběhu celé existence BHP, ať již při sólovém recitálu či v různých komorních uskupe-
ních. A byl to právě on, který před lety křtil náš „nový“ klavír Petrof Mondial. Houslista 
Leoš Čepický patří rovněž k umělcům, kteří se k nám rádi vracejí. Naposledy jsme ho 
mohli slyšet v loňské sezoně na fantastickém koncertu s Wihanovým kvartetem. Kromě 
sólového a komorního hraní se věnuje též pedagogické činnosti, v roce 2010 byl jmeno-
ván vedoucím strunné katedry HAMU. Od roku 2017 je koncertním mistrem Pražského 
komorního orchestru bez dirigenta. Nejmladším členem tria je syn Ivana Klánského, vio-
loncellista Adam Klánský. V současnosti je posluchačem 5. ročníku Pražské konzervatoře 
ve třídě prof. P. Nouzovského. Přes svůj mladý věk absolvoval a vyhrál mnoho prestižních 
českých i zahraničních soutěží. Jako sólista si zahrál rovněž s předními českými orchestry.

Pro říjnový koncert ve Velké Bíteši si hudebníci zvolili klasický repertoár. Nejprve usly-
šíme Klavírní trio G dur č. 39 „Gypsy“ J. Haydna. Následovat bude Klavírní trio d moll  
F. Mendelssohna-Bartholdyho a nakonec nám umělci zahrají slavné Klavírní trio g moll 
op. 15 B. Smetany.

Myslím, že se máme na co těšit a milovníci klasické hudby si rozhodně přijdou na své. 
Těšíme se na setkání s vámi v úterý 4. 10. 2022 v 19.00 hodin v sále KD. Věřte, že nebu-
dete litovat.

Marika Vacková

PŘEDNÁŠKY V BÍTEŠSKÉM MUZEU V MĚSÍCI ŘÍJNU

Městské muzeum ve Velké Bíteši si pro měsíc říjen připravilo pro zájemce první tři 
přednášky z podzimního cyklu roku 2022. Mimo již v minulém čísle Zpravodaje pre-
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zentovanou cestopisnou přednášku Mgr. Libora Drahoňovského, se kterým v úterý 
4. října zavítáme objevovat krásy Šumavy, proběhne také autorské čtení a besedování  
s RNDr. Jiřím Plockem a přednáška PhDr. Stanislava Balíka na téma Mnichovská dohoda.

JIŘÍ PLOCEK: AUTORSKÉ ČTENÍ A BESEDOVÁNÍ

Během minulých dvou let vyšly Jiřímu Plockovi dva díly Zápisků potulného lidopisce, 
menší soubory fejetonů a povídek, z nichž bude číst a slovo čtené prokládat občas hudeb-
ním vstupem na mandolínu. Obsahem čtení budou vzpomínky na dětství (mj. i ve Velké 
Bíteši), na zajímavé osobnosti, písně i události, které utkvěly v paměti bývalému mandoli-
nistovi Poutníků, hudebnímu vydavateli, rozhlasovému redaktorovi a publicistovi, kterého 
zajímá vše, co má pro lidský život nějaký význam.

Beseda se uskuteční v úterý 18. října od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále bíteš-
ského muzea na Masarykově náměstí 5.

PŘEDNÁŠKA PhDr. STANISLAVA BALÍKA

Mnichovská dohoda
Přednáška realizovaná při příležitosti k 84. letého výročí dojednání Mnichovské dohody. 

Přednáškou nás provede PhDr. Stanislav Balík v.v. mjr. - lektor a poradce, který se zabývá 
bezpečnostní politikou, historií, vojenstvím a komunikačními dovednostmi. 

O mnichovské dohodě z roku 1938 se často hovoří jako o zradě, která by se dala 
vystihnout úslovím „o nás bez nás“. Představitelé Velké Británie a Francie podepsali 
spolu s Itálií a Německem dohodu, v níž přenechali část Československa Adolfu Hitle-
rovi. Mnozí historici ale dnes tvrdí, že prezident Edvard Beneš s postoupením našeho 
území bez boje sám souhlasil. Jedno z největších tabu moderních českých dějin bude 
tématem přednášky.

Československá armáda mohla v září 1938 počítat s půldruhým milionem vojáků připra-
vených k boji proti 3,5 milionu vojáků německých. Nejpodstatnější složkou moderního typu 
boje byly tanky, kterých mělo Československo 350, a to zastaralých kusů. Německo dispo-
novalo 2400 tanky. Dvě třetiny pohraničních pevností a bunkrů nebyly dostavěny a dělostře-
lecká výzbroj bunkrů se ve chvílích vzniku mnichovské dohody teprve vyráběla.

Není příliš známá skutečnost, že 14 dnů před mnichovskou konferencí vyslal v naprostém 
utajení prezident Beneš prostřednictvím spojenců vzkaz Hitlerovi, ve kterém vyjádřil ochotu 
podstoupit nacistickému Německu rozsáhlé území. S těmito pokyny se měl inkognito 15. září 
1938 vypravit k francouzské vládě do Paříže ministr sociálních věcí Jaromír Nečas.

PhDr. Balík se ve své přednášce zaměří na všechny méně známé skutečnosti k danému 
tématu a zahrne je do geopolitické situace v tehdejší Evropě.

Přednáška se uskuteční v pondělí 24. října od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále 
bítešského muzea na Masarykově náměstí 5.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši
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DEN KNIHOVEN 3. – 7. ŘÍJNA 2022

Začátkem října bude u nás v knihovně probíhat Týden knihoven. Rády bychom bě-
hem tohoto týdne nabídly zajímavé akce, lépe seznámily s provozem knihovny a zpří-
stupnily ji pro všechny, kdo mají chuť ji lépe poznat, popovídat si o jejích možnostech,  
akcích a provozu.

A co se tedy konkrétně bude tento týden dít? Opět se těšíme na nové čtenáře,  
které budeme celý týden registrovat zdarma! Našim současným čtenářům bude v pří-
padě potřeby udělena tzv. čtenářská amnestie. Pokud tedy máte nějaké resty, upomínky  
a podobně, přijďte je vyřídit v tomto týdnu bez poplatků. Novinkou bude možnost nechat 
si zabalit knihu, atypický sešit či učebnici. Děti se mohou zapojit do soutěže „Nejoblíbe-
nější pohádková postavička“.

Srdečně vás také zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 4. října 
od 8.00 do 17.00 hodin. Přijďte se nechat provést prostory knihovny, které nejsou běžně 
dostupné. Podiskutovat o možnostech knihovny, o tom, co vám u nás schází anebo jakou 
službou bychom vám udělaly radost. Každý názor vítáme a oceníme jakýkoli zájem.

Děti se můžou alespoň na chvíli stát knihovníky a vyzkoušet si tak část naší práce za 
pultem a třeba si sami vypůjčit nějakou knihu. Na (nejen) malé posluchače čeká odpolední 
pohádkové čtení ve 13.00 hod. a pro ty tvořivé z vás, ať už děti či rodiče, máme připravené 
podzimní dílničky. V nich si během 13.30 – 15.00 hod. můžete společnými silami vyrobit 
pěknou dekoraci do podzimních dní. Jako památku si můžete během 15.00 – 16.00 hodin 
pořídit fotografii z prostředí knihovny.

Těšíme se na setkání se známými i novými tvářemi!

Kateřina Bartošková, Monika Ulmanová

V KNIHOVNĚ STARTUJE CELOROČNÍ HRA LOVCI PEREL 

Městská knihovna Velká Bíteš opět pořádá čtenářskou soutěž pro zvídavé kluky 
a holky. Hlavním posláním této soutěže je podpora čtenářství u dětí a rozvoj čtení  
s porozuměním.

V dětském oddělení již na děti netrpělivě čekají knihy perlorodky, které jsou na hřbetu 
označeny soutěžní samolepkou. Každý lovec po výběru knihy obdrží hrací kartu s otáz-
kami. Po přečtení knížky pak odpoví na několik otázek, které se týkají obsahu knihy.  
Za správně vyplněnou hrací kartu dostane perličku dle svého výběru. Postupně tak bu-
deme navlékat krásné perlové šňůrky, které si děti po skončení soutěže odnesou domů.  
Všichni soutěžící budou odměněni a ti nejpilnější se mohou těšit na atraktivní ceny.

Soutěž se koná v termínu 1. 10. 2022 – 30. 6. 2023 a je určena dětem do 15 let věku. 
Více informací naleznete přímo na webu knihovny www.knihovnabites.cz.
Na všechny lovce se již moc těšíme!

Monika Ulmanová, Kateřina Bartošková
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VYBRANÉ KNIŽNÍ NOVINKY

Městská knihovna nabízí několik atraktivních 
knižních novinek, které vám mohou zpříjemnit 
nadcházející podzimní dny.

Tomáš Jadlovský sepsal svůj příběh pod ná-
zvem Otec na útěku. Autobiografické vyprávění 
o manželství a rozvodu českého otce a španělské 
matky v poměrech nefunkční justice, veřejné 
správy a diplomacie je ojedinělou knihou jak té-
matem, tak i místem vzniku.

Pro čtenářky, které rády tráví čas ve společnosti 
příjemného románu, je připravena kniha Jiné ži-
voty od Sofie Lundbergové. Jde o strhující román 
o touze, vině, nehynoucím přátelství a opětovném 
nalezení sebe sama po zničujícím vztahu.

Širší veřejnost, a zejména pak milovníky sportu 
a životopisných příběhů, zaujme kniha Dana 
Zátopková 100, která mimo jiné obsahuje vzpo-
mínky přátel na pozoruhodný život naší legendární 
atletky, která by v září 2022 oslavila 100 let.

Ze světa detektivek nabízíme nově knihu 
Poslední hřebík, která vzešla z pera autora 
Stefana Ahnhema. Kniha je závěrečným dí-
lem bestsellerové severské krimi série s Fabi-
anem Riskem.

Ani na dětské čtenáře jsme nezapomněli. 
Děvčata snad potěší bohatě ilustrovaná kniha 
Madlenka a jednorožec. Kniha nabízí kouzelný 

poetický příběh o holčičce Madlence, která zachrání mládě jednorožce. 
Na větší děti už v regále čeká knížka Holly Webb Jak štěňátko našlo nový domov. 

Zoe pomáhá své tetě Jo v útulku pro opuštěná zvířata, kde jednoho rána objeví venku na 
schodech krabici se třemi štěňátky. Všechna potřebují zvýšenou péči, zvlášť to nejmenší, 
kterému Zoe dala jméno Sušenka. Zoe touží mít vlastního psa, ale rodiče jí to zatím nepo-
volili. K Sušence si vytvořila velmi silné pouto, každý den ji v útulku navštěvuje. Ale moc 
dobře ví, že opuštěné štěně potřebuje nový domov. 

V oddělení pro mládež naleznete novou knihu Fantom z fotbalového hřiště ze sé-
rie Klub Tygrů. Tygří parta řeší další záhadu, tentokrát jde o tajemný fotbalový míč.  
Kniha obsahuje lupu, s níž se čtenáři mohou stát účastníky pátrání.

Přeji vám radostně strávené chvíle ve společnosti knihy!
Monika Ulmanová



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

29Říjen 2022  |

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí? 

Je tu další hádanka z okolí Velké Bíteše. Napište 
nám na e-mailovou adresu program@bitessko.com nebo 
na tel. č. 607 007 620 správnou odpověď na otázku,  
kde se místo zobrazené na fotografii nachází. Uzávěrka 
odpovědí je 15. 10. Vylosujeme a odměníme dva z vás 
se správnou odpovědí. Tu všem čtenářům prozradíme  
v následujícím čísle Zpravodaje města Velké Bíteše.

Otázka pro tento měsíc:
Ze které budovy shlíží tato antická tvář? 
 
V zářijovém Zpravodaji byla zveřejněna soutěžní 

otázka, kde se nachází místo zobrazené na fotografii. 
Správná odpověď: Fotografie byla pořízena v zadní 
části nového hřbitova ve Velké Bíteši. Jedná se jeden ze 
tří zdrojů vody na hřbitově, které byly instalovány v le-
tech 2017 – 2019.

Členové redakce Zpravodaje dne 19. září vylosovali ze správných odpovědí dva vý-
herce. Těmi se stali Lenka Žaloudková a Pavlína Fišerová. Výhercům, kterým byla pře-
dána malá pozornost, gratulujeme. 

Redakce

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 52:

V roce 1595 držel dům Jan Hnátek, v roce 1607 byl hospodářem Marek Hnátek.  
Roku 1617 vdova po Janu Hnátkovi Kateřina postoupila dům v ceně 200 moravských 
zlatých svému vnukovi Tobiáši Hnátkovi. Nabyvateli na domě náleželo 95 zlatých dědic-
kého podílu. Dalších 95 zlatých náležejících zmíněné Kateřině a 10 zlatých náležejících 
Janovi pozůstalému synu po Petru Mlynářovi, které měl po matce Bětě, měl Tobiáš vyplá-
cet po vejruncích třech zlatých. K tomu měl Kateřině „babce své“ každoročně vydávat 
dvě měřice žita, měřici pšenice a čtvrt měřice hrachu. Tobiáš ale prodal dům již roku 1620, 
krátce před prvním rabováním počínající třicetileté války, v ceně 260 moravských zlatých 
Burešovi Mlynářů z Horního mlýna. Závdavek byl stanoven na třicet zlatých splatných 

Ze které budovy shlíží tato antická tvář? 
Foto: Jan Zduba
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na dva termíny a vejrunky na pět zlatých. Hnátek „k tomu připrodal dvě klisny, vuoz,  
krávu 1, svině 2, slepice 4, radlici, plouh, bránu, plech, radla, osetí ozimého polovici  
a jarýho co na díl (majíc je na poli) jeho přijde, roli kteréž při něm a prodány nejsou“. 
Výčet napovídá tomu, že s domem byl spjat zemědělský způsob obživy. Brzy nato,  
roku 1623, byl již pozůstalý dům připsán Klimentu Škarydkovi, který se sem přiženil.

Roku 1629 zakoupil dům „Hnátkovský“ s připrodáním všech rolí i „s borovinami“ 
stále v ceně 260 zlatých Matěj Šimků. Z vejrunků čtyř zlatých mělo být vyplaceno To-
biáši Měšťanovu „z Oujezda“ po slevení čtyřiceti zlatých 185 zlatých, sirotkům Burše 
Mlynářova 15 zlatých a sirotkům Klímy Škarydky s jejich „mateří“ 20 zlatých. Buď týž 
Matěj Šimků nebo pravděpodobněji jeho stejnojmenný syn, zvaný rovněž jako Hnátek, 
roku 1671 skoupil od bítešského rektora a správce městské školy Mikuláše Františka Le-
bedy podíl na svém domě, který Lebeda zdědil po své manželce Mandaleně, třicet zlatých 
za tři zlaté. Dle lánského rejstříku z roku 1674 Matěj Šimek nevykonával žádné řemeslo  
a k domu náleželo 31 měřic rolí; patrně se živil jako zemědělec. Roku 1680 postoupil 
dům svému jednadvacetiletému synovi Samueli Šimků a přidal mu „pár koní, jeden vůz,  
dvě krávy“. Tehdy z domu náleželo ještě 171 zlatých Tobiáši Měšťanů z Újezdu, 15 zla-
tých dědicům Buriana (Bureše) Mlynáře a 74 zlatých Matěji Šimkovi. Samuel Šimků pak 
roku 1715 ve svých 56 letech postoupil dům dále svému synu Jiříkovi Šimků. Stalo se tak  
„s připrodáním pár koní, totiž hřebce železný barvy 4 letého, klisnu zelený barvy na  
6. rok starý, jeden vůz s oskama, však půl vozu bratru svému mladšímu Josefovi povinen 
odvésti bude, 1 krávu, jař, o kromě ovsa s otcem Jiřík rozdělit se jest povinen, ozim všechno,  
totiž žita 15 mandelí, vorný nádobí všechno“. Vejrunky zůstaly na čtyřech zlatých. 

Dům čp. 52 v současnosti.  |  Foto: autor
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Zmíněným třem generacím hospodářů kolísalo příjmení mezi Šimků a Hnátek.  
Dle tereziánského katastru z roku 1749 držel dům rolník Jiřík Hnátek a k domu náleželo 
šest rolí (28,5 měřic lepší a 9 měřic horší bonity: v tratích Díl, U Březský, pusté v Tálu, 
pusté U stezky, Šibeničník, U cesty) a zahrada u domu (půl měřice). Jiřík Hnátek byl hos-
podářem až do roku 1767, kdy zemřel ve svých údajně 60 letech. Ve skutečnosti byl starší, 
neboť jeho připomenutý mladší bratr Josef se narodil v roce 1701 (a zemřel již ve svých 
čtrnácti letech v roce 1716). Jiřík tak přežil rovněž svého syna Kašpara Hnátka, který se 
oženil v roce 1739 s Terezií Šišmovou a v roce 1758 zemřel ve svých údajně 40 letech. 
Vdova po Jiříku Hnátkovi Justýna zemřela až v roce 1779 ve svých údajně 65 letech,  
vdova po Kašparu Hnátkovi Terezie v roce 1793 ve svých údajně 66 letech.

Kašparův syn též rolník František Hnátek roku 1783 „předstoupivše před počestný 
ouřad, poslušně přednášejíc, kterak on jsouce již 15 let na tomto gruntě hospodářem a až 
posaváde žádného zápisu nemá, snažně žádajíc jemu poujištěn a připsán byl [i s rolemi,  
ouvary a zahradami], uznajíce počestný ouřad jeho slušnou žádost“ ale s tou připomínkou, 
že má obci platit vejrunky po 4 rýnských zlatých 40 krejcarech (tj. po 4 moravských zlatých) 
do výše 297 rýnských zlatých 30 krejcarů (tj. 255 moravských zlatých). Ta částka byla v této 
výši, neboť pět moravských zlatých již vyplatil. František se narodil v roce 1747 a oženil se 
roku 1774 s Annou Ošmerovou. Ta zemřela ve svých údajně 40 letech v září 1801 a v listo-
padu téhož roku se údajně jednapadesátiletý František znovu oženil s osmnáctiletou Annou 
Valovou. František však zemřel již roku 1804 a vdova Anna se provdala následujícího roku 
ve svých 26 letech za dvacetiletého Jana Jocha. Ten se tak stal otčímem Františka Hnátka, na-
rozeného v roce 1802. Joch pak roku 1825 předal opět bez úředního zápisu Františkovi dům 
se zemědělským hospodářstvím, načež se tu stal výměnkářem. Rolník František Hnátek se 
poté, nejpozději v roce 1827, oženil s Františkou dcerou Jakuba Rouše svobodníka v Holubí 
Zhoři. Nejpozději v roce 1850 předal dům svému synovi Jakubu Hnátkovi, který se tehdy 
ve svých jednadvaceti letech oženil s Annou Filovou. Jakub pak roku 1868 přenechal dům 
v ceně 1300 zlatých svému o dva roky mladšímu bratrovi Janu Hnátkovi. Tento poslední 
převod byl od roku 1783 první úředně zaznamenaný v pozemkové knize.

Roku 1875 koupili dům za 2300 zlatých Jan a Pavlína Špačkovi. Tím byla po 246 
letech ukončena držba domu rolnickou rodinou Šimků/Hnátků, která navázala převzetím 
příjmení na rodinu předchozí. Roku 1908 koupili dům dále Jaroslav a Ludmila Jelín-
kovi. Od nich nedlouho nato v květnu 1913 koupili dům kolář František a Antonie 
Polednovi. V letech 1938 a 1939 byla polovina domu připsána Anežce Nevrtalové a ná-
sledně prodána Boženě Pavlíčkové. Druhou polovinu domu František Poledna postoupil 
Františku Pavlíčkovi.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 209;  
kn. č. 11788, fol. 12, 40, 76, 169, 212, kn. č. 11789, fol. 128, kn. č. 11794, fol. 29, kn. č. 11893, fol. 
153. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš 
Lánice, č. kn. vl. 30. Matriky farnosti Velká Bíteš (www.mza.cz/actapublica/matrika).

Jan Zduba
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HISTORICKÉ TRATĚ VELKÉ BÍTEŠE
Seriál o historickém katastrálním území Velké Bíteše, jehož hlavními prameny jsou 
josefinský katastr z let 1785–1789 a městské pozemkové knihy. Nyní U STUDÝNEK.

V pořadí 25. trať předměstí Lánice josefinského ka-
tastru s názvem „U Studýnek“ obsahovala 21 položek 
mezi dnes již zaniklou pucovskou cestou a úvozem ve-
doucím ze Zmoly. Z dnešní ulice Zmola sem náležely 
tři měšťanské domy, z nichž čp. 188 zahrnovalo ovoc-
nou zahradu a bez užitku malou zahrádku před oknem, 
čp. 189 zahradu na třech místech a čp. 192 roli a louku. 
Dále se tu nacházely dva nově vzniklé domky čp. 190 
a 191 s loukami. Položkou č. 2 byly obecní studánky  
u svatého Antonína, jejichž prostor sloužil též jako louka 
(15x12 sáhů, tj. 28x23 metrů) (1). Samostatných rolí tu 
bylo 14, z nichž šest obsahovalo rovněž loučná místa. 
Samostatné větší loučné místo pod položkou č. 14 se na-
cházelo „Za Beranovy“ podobně, jako jedna role č. 11 
(2). V minulém díle seriálu bylo uvedeno, že název se 
patrně vztahoval k domům čp. 188 (a) a asi též čp. 192 
(b). „Na Dvořadce“ byla role č. 15 (3). Název vycházel 
nejspíše z příjmení Dvořák, i když zní jako „na dvou-
řádce“, ovšem rozměry role nebyly malé při 122x12 sá-
zích (231x23 metrů). Role č. 10 „V Kolíbce“ zahrnovala 
rovněž loučné místo a neužitečný vodní splach („Wa-
sserSpulln“) (4). „Při ouvaře“, čili u drobné vodoteče 
se nacházela pod položkou č. 13 role na dvou místech  
s loučným místem (5). Položka č. 16 „U rybníčku“,  
náležející k čp. 85 na náměstí, obsahovala role na dvou 
místech (99x20 a 127x16 sáhů, tj. 188x38 a 241x30 me-
trů) a loučné místo (43x18 sáhů, tj. 82x34 metrů) (6).  
Je tak možné, že v místě nebo poblíž současného ryb-
níčku se nacházel podobný již v 18. století a přilehlý 
lesík tehdy býval loukou („WiesFleck“).

Podle městských pozemkových knih 17. a 18. sto-
letí se „U studánek“ nebo „U studýnek“ nacházela role 
(1722, 1736) či krajní role s drobnou vodotečí („role 

krajina s ouvarem“, 1591). Stejný název byl používán rovněž v tereziánském katastru  
z roku 1749 („Beym Brünnel“). Role se nacházely rovněž „blíž studánek“ (1646). „Nad 
studýnkami“ ležely role buď bez bližšího určení (1595, 1648) nebo označené jako „nivka“ 
(1650) či „polouděli“ (1595) anebo jinak řečeno „role dílný dvoje“ (1654). „Pod studýn-

Vymezení tratě „U studýnek“  
na satelitním snímku z roku 2021.  
Do snímku www.mapy.cz zakreslil autor.

Trať „U studýnek“ dle josefinského 
katastru z 18. století. Do mapy stabilního 
katastru z roku 1825 zakreslil autor.
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kami“ či „Pod studánkami“ byla role jak bez bližšího určení (1686), tak s ouvarem (1722) 
a také „polouděli k městu“ (1591) či „poloudíly“ (1736). Studánky, odkud byla nejspíše 
v první polovině 16. století svedena voda troubami do kašen na náměstí (více Zpravodaj 
09/2013 a 08/2014), tak zůstávaly trvale určujícím krajinným prvkem.

Jan Zduba

SPORT

KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE  
VE STOLNÍM TENISE 

V sobotu 10. září 2022 se konal krajský bodovací turnaj 
žactva ve stolním tenise, ve kterém TJ Spartak reprezento-
vali 3 hráči. Turnaje se zúčastnilo 17 dětí z klubů Havllíč-
kova Brodu, Kamenice, Lhotek, Polné, Rudíkova a Velké 
Bíteše. V utkání čtyřher se na 3. místě umístili hráči Velké 
Bíteše – Štěpánka Blažková a Matěj Mička – viz foto.

Lucie Zezulová

OSTATNÍ

SIDKIJÁŠ – NEROZHODNÝ KRÁL

Slyšeli jste někdy o králi Sidkijášovi? Píše se o něm v Bibli, byl to poslední král samo-
statného judského království dosazený babylonským králem Nebúkadnesarem. Dle Bo-
žího pokynu skrze proroka Jeremjáše se Judské království mělo podrobit nadvládě baby-
lonského krále a tím získat klid a prosperitu. Sidkijáš se ovšem nechal ovlivnit falešným 
proroctvím, které se mu zamlouvalo víc, a vzbouřil se proti Babylonu. Jeho rozhodnutí 
způsobilo utrpení lidí v Jeruzalémě a nakonec zkázu celého města. Při obléhání hradeb 
ještě dostal šanci pokořit se a vzdát se. Sidkijáš se však nedokázal rozhodnout a zareago-
vat správně. Občas jsme v situaci, kdy musíme volit ze dvou nebo více možností. Každá 
z nich má své dopady, a ne vždy je dokážeme správně odhadnout. Můžeme vnímat tíhu 
zodpovědnosti, protože naše rozhodnutí může mít významný dopad nejen na náš život, ale 
i na lidi, na kterých nám velmi záleží. Kde vzít moudrost a jistotu pro správná rozhodnutí? 

List Jakubův, 1. kapitola, verš 5: Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od 
Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána. 

Štěpánka Blažková a Matěj Mička –  
3. místo.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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Mohu potvrdit, že se vyplatí obrátit se s prosbou o radu Nebeského Otce. On dokáže 
mnohem lépe zhodnotit situaci a případné dopady jednotlivých rozhodnutí. Pokud vás toto 
téma zajímá, přijďte si o tom popovídat. Ráda bych vás pozvala na naše pravidelná setkání, 
která se konají každou druhou a čtvrtou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 ho-
din v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači). Také můžete navštívit 
naše webové stránky (www.ac-vm.cz).

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje moudrost a Boží požehnání Věra Pokorná

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 132/2022 KONANÉ DNE 22. SRPNA 2022

2/132/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.131/2022 ze dne 8. 8. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 22. 8. 2022
3/132/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti FIN-servis, a.s., se sídlem Kladno, 
Dr. Vrbenského 2040, PSČ 27201, IČ: 26439573 na zprostředkování nákupu elektřiny a plynu pro 
město Velká Bíteš a jím zřízené a založené organizace na rok 2023 na Českomoravské komoditní 
burze Kladno v maximální výši 34.000,00 Kč bez DPH a uzavřít s touto společností předloženou 
Smlouvu o zprostředkování komoditních burzovních obchodů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 9. 2022
4/132/22/RM – bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina doručené dne 
15.08.2022 pod č.j. MÚVB/5858/22, kterým se u Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 
86, příspěvkové organizace zapisuje do školského rejstříku nejvyšší povolený počet dětí 170 a nej-
vyšší povolený počet stravovaných 170.
5/132/22/RM – rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové orga-
nizaci výjimku z počtu zapsaných dětí pro čtyři třídy na školní rok 2022/2023, a to ve dvou třídách 
na 26 dětí na jednu třídu a ve dvou třídách na 25 dětí na jednu třídu dle žádosti ředitelky školy č.j. 
MÚVB/5875/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2022
6/132/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992,  
594 01 Velké Meziříčí, IČO: 60732610 na veřejnou zakázku „Přístavba sociálního zařízení a stavební 
úpravy KD Velká Bíteš“ ve výši 13.165.207,77 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou Smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2022
7/132/22/RM – rozhoduje uzavřít se společností EUROVIA CS, a.s., U Michalského lesa 1581/2, 140 
00 Praha 4 – Michle, IČ: 45274924 předloženou Dohodu o předčasném užívání stavby „Velká Bíteš – 
Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova (HTÚ, Dešťová kanalizace, Komunikace, VO)“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2022
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8/132/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace akce 
„Venkovní úpravy a parkoviště u Kulturního domu ve Velké Bíteši 2022“ podanou společností AP-a-
telier, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno, IČ: 60725681, za celkovou cenu 174.240 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 22. 9. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 133/2022 KONANÉ DNE 29. SRPNA 2022

2/133/22/RM – schvaluje obsah zápisu Kroniky města Velká Bíteš za rok 2013, obsah zápisu Kro-
niky města Velká Bíteš za rok 2014, obsah zápisu Kroniky města Velká Bíteš za rok 2015, obsah 
zápisu Kroniky města Velká Bíteš za rok 2016, obsah zápisu Kroniky města Velká Bíteš za rok 2017, 
obsah zápisu Kroniky města Velká Bíteš za rok 2018, obsah zápisu Kroniky města Velká Bíteš za 
rok 2019 a přílohu Kroniky města Velká Bíteš za rok 2012 (seznam odkazů na autory textů článků,  
autory fotografií a použitých novinových výstřižků). Rada města vyslovuje poděkování za zpraco-
vání Kronik města Velká Bíteš za roky 2012-2019.
3/133/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.132/2022 ze dne 22. 8. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 29. 8. 2022
4/133/22/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtu roku 2022 navýšení příspěvku na provoz  
o 60.000,- Kč pro Základní školu a Praktickou školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 9. 2022
5/133/22/RM – bere na vědomí informace o přidělení finančních prostředků z Fondu Vysočiny na 
projekt Naše zahrada pro Základní školu a Praktickou školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci  
a doporučuje ZM zařadit do rozpočtu roku 2022 navýšení příspěvku na provoz této příspěvkové or-
ganizace ve výši 28.000,- Kč na financování vlastního podílu žadatele na tento projekt.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 9. 2022
6/133/22/RM – rozhoduje podat žádost o dotaci Ministerstva zemědělství na realizaci „Vodní ná-
drže Chobotu“ v místní části Březka a rozhoduje uzavřít Příkazní smlouvu č. 082022 se společností 
Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 01585096 na vypra-
cování žádosti o dotaci, následnou administraci a technický dozor ve výši 154.880 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 27. 9. 2022
7/133/22/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opat-
ření č. 11/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 9. 2022
8/133/22/RM – doporučuje ZM navýšit v rozpočtu města na rok 2022 příspěvek na provoz pro 
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizaci o 89.255,- Kč  
na vybavení prostoru pro NS Bítešan.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 9. 2022
9/133/22/RM – rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš MSKS, p.s. dar z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/5925/22 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2022
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10/133/22/RM – rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš MSKS, p.s. dotaci 
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/5924/22 ve výši 27.300 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše 
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2022
11/133/22/RM – doporučuje ZM schválit přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 15 mil. 
Kč se splatností 31. 12. 2026 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,70 % p. a. s Komerční bankou, 
a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a rozhodnout uzavřít Smlouvu o úvěru dle 
podmínek stanovených touto smlouvou.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 9. 2022
12/133/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu ur-
čitou od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2022
13/133/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Masarykovo náměstí 14, Velká 
Bíteš na dobu určitou od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
14/133/22/RM – rozhoduje provést kontroly hospodaření za rok 2022 u všech příspěvkových or-
ganizací zřízených městem Velká Bíteš způsobem navrženým Odborem finančním MěÚ. Protokoly  
z těchto kontrol budou předloženy radě města společně s účetními závěrkami příspěvkových organi-
zací při jejich schvalování.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2023
15/133/22/RM – schvaluje obsah zápisu Kroniky města Velká Bíteš za rok 2020 a vyslovuje podě-
kování za příkladné vedení Kroniky města Velká Bíteš za rok 2020.
16/133/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 4622 oddělenou 
geometrickým plánem č. 3339-2578/2022 a nově označenou p.č. 4622/2 ostatní plocha, jiná plocha  
o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví EG.D, a.s.,  
IČ: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
ve výši 32.500,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
17/133/22/RM – rozhoduje poskytnout Mysliveckému sdružení Velká Bíteš, o.s. dar z rozpočtu 
města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 6047/22 
ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2022
18/133/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš  
ke dni 30. 9. 2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
19/133/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/206 v budově 
č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový 
dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5700/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku 
p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5700/68610 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.453.100,- Kč se splatností kupní ceny před 



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

37Říjen 2022  |

podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovi-
tostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
20/133/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/204 v budově 
č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový 
dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5970/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku 
p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5970/68610 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.453.780,- 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: 12. 9. 2022
21/133/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/3 v budově 
č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový 
dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5480/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku 
p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5480/68610 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.425.260,- 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: 12. 9. 2022
22/133/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout nepřijmout nabídku na úplatný převod id. 83/519 
budovy č.e. 43 stavba pro rodinnou rekreaci na p.č. 564/6 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vl-
kov do vlastnictví města Velká Bíteš za poměrnou část kupní ceny v požadované výši 890.000,- Kč  
a nevyužít svého předkupního práva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
23/133/22/RM – rozhoduje uzavřít s vlastníky pozemku p.č. 2031 zahrada o výměře 810 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš dohodu o zrušení služebnosti spočívající v právu přístupu na tento pozemek za 
účelem oprav a údržby vodojemu a odpadu z vodojemu. Správní poplatek za podání návrhu na vklad 
výmazu služebnosti uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
24/133/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout 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. 1/18 pozemku p.č. 2477 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené  

o výměře 408 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 27,50 Kč/m2,
-  id. 1/18 pozemku p.č. 2476/1 trvalý travní porost o výměře 9079 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  

za cenu 30,86 Kč/m2,
-  id. 1/18 pozemku p.č. 2478/1 trvalý travní porost o výměře 15289 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  

za cenu 30,86 Kč/m2,
-  id. 1/18 pozemku p.č. 2483 trvalý travní porost o výměře 5866 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  

za cenu 30,86 Kč/m2,
-  id. 1/18 pozemku p.č. 2640 trvalý travní porost o výměře 548 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 

30,86 Kč/m2,
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-  id. 1/18 pozemku p.č. 2476/2 trvalý travní porost o výměře 1629 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  
za cenu 30,86 Kč/m2

do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
25/133/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 881/1 orná půda  
o výměře cca 40 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za kupní cenu ve výši 
1.500,- Kč/m2. Náklady související s nabytím části pozemku uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
26/133/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 2787 lesní pozemek o výměře  
52 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
27/133/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 2788 lesní pozemek o výměře  
62 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
28/133/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 72 oddělenou geo-
metrickým plánem č. 181-158/2021 a nově označenou p.č. 72/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
19 m2 a pozemek p.č. 74/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2, pozemek p.č. 73/2 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 vše v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví 
města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 34.510,- Kč. Kupující uhradí 
náklady související s nabytím pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
30/133/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 
2, 602 00 Brno, IČ: 60725681 a uzavřít smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru na akci „Přístavba 
sociálního zařízení a stavební úpravy kulturního domu“ za celkovou cenu 63.525 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 29. 9. 2022
31/133/22/RM – rozhoduje
a)  uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 30. 9. 2015 uzavřené mezi městem Velká Bíteš 

jako půjčitelem a Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organi-
zace, IČ: 750 21 439, se sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš, okres Žďár nad 
Sázavou jako vypůjčitelem z důvodu rozšíření předmětu výpůjčky o

-  pozemek p.č. 81/1 zahrada o výměře 189 m2

-  pozemek p.č. 82 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2

-  část pozemku p.č. 60 o výměře 137 m2

-  část pozemku p.č. 61 o výměře 202 m2

-  část pozemku p.č. 86 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 230 m2

-  část pozemku p.č. 88 zahrada o výměře 460 m2

-  část pozemku p.č. 2219/1 ostatní plocha, sportoviště o výměře cca 1000 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš
a
b)  revokovat usnesení č. 22/123/22/RM ze dne 30. 5. 2022 a nahradit ho usnesením: RM rozhoduje 

udělit vypůjčiteli předchozí písemný souhlas s poskytnutím části prostor v I. NP budovy č.p. 
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86, která je součástí pozemku p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš k užívání Informačnímu centru  
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, IČ: 433 81 154, se sídlem Velká 
Bíteš, Masarykovo nám. 5, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59501, a to hernu o výměře 95 m2, 
sklad o výměře 5,3 m2 a WC o výměře 2,8 m2.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2022
32/133/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 4650 orná půda 
o výměře 1065 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš 
za pozemek p.č. 2288/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 548 m2 a část 
pozemku p.č. 4651 orná půda o výměře 517 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš do 
vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město 
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
33/133/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 1058/1 ostatní plo-
cha, zeleň o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 20.430,- Kč. Náklady související s nabytí části pozemku 
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
34/133/22/RM – rozhoduje ponechat dobíjecí stanici před objektem Masarykovo náměstí č.p. 7  
ve Velké Bíteši a pověřuje odbor investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš zajistit zpoplatnění dobíjení  
na této dobíjecí stanici.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 10. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 134/2022 KONANÉ DNE 12. ZÁŘÍ 2022

2/134/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.133/2022 ze dne 29. 8. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 12. 9. 2022
3/134/22/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb. s účinností od 1. 9. 2022  
platový výměr:
•  ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
•  ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
•  schválit návrh předložené smlouvy o odvádění srážkových vod dešťovou kanalizací, kde je vý-

hradním vlastníkem dešťové kanalizace město Velká Bíteš
•  pověřit starostu nebo v případě zastupování místostarostu města uzavíráním smluv o odvádění 

srážkových vod dešťovou kanalizací s právnickými osobami.
odpovědnost: rada města termín: 12. 9. 2022
4/134/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 za nájemné 70 Kč /m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda  
o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského 
řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
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5/134/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš na dobu určitou 
od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
7/134/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu části pozemku p.č. 4653 o výměře  
780 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
8/134/22/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 11/122/22/RM bez náhrady.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
9/134/22/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 15. 12. 1999 mezi 
městem Velká Bíteš jako půjčitelem a Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková 
organizace, IČ: 686 86 480, se sídlem Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš jako vypůjčitelem ve znění 
jejího dodatku č. 1 ze dne 01.10.2003 z důvodu úpravy předmětu výpůjčky tak, aby předmětem 
smlouvy nebyl pozemek p.č. 323/1, jehož součástí je budova č.p. 300 stavba občanského vybavení 
v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
10/134/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti ARCHAIA Brno z.ú., 
Bezručova 78/15, 602 00 Brno, IČ: 26268469 a uzavřít smlouvu o dílo na provedení záchran-
ného archeologického výzkumu (ZAV) na stavbu „Přístavba sociálního zařízení a stavební 
úpravy kulturního domu Velká Bíteš včetně přeložky přípojky plynu“ za maximální cenu 
14.230 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2022
11/134/22/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních a věcných darů Informačním centrem  
a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/6379/22.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2022
12/134/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 748/1 ostatní plocha, zeleň 
o výměře cca 160 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 10. 2022
13/134/22/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2022 a I. úpravu za rok 2022dle žádosti Základní 
umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6410/22.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2022
14/134/22/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 9/126/22/RM ze dne 22. 6. 2022 a nahradit ho 
usnesením:
RM rozhoduje uzavřít se společností EG.D, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno smlouvu o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 1014/2, 1021/1, 982/1, 
982/2, 993 v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu geometrického plánu č. 3320-2371/2022 a k části pozemku 
p.č. 1014/1 v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu geometrického plánu č. 3355-11/2022 z důvodu uložení ka-
belového vedení NN v rámci stavby „V.Bíteš, Nová Čtvrť, obnova z NNv do NNk“ za jednorázovou 
úhradu ve výši 1.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2022
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15/134/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu ur-
čitou od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
16/134/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023 za nájemné 70 Kč /m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda  
o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského 
řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
17/134/22/RM – rozhoduje 
1.  uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 1. 10. 2022  

a za nájemné 70 Kč /m2/měsíc,
2. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš ke dni 30. 9. 2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
18/134/22/RM - schvaluje s účinností k 15. 9. 2022 Ceník úhrady za zřízení věcného 
břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš v předlo-
ženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2022
19/134/22/RM – jmenuje členem školské rady Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace 
pana Ing. Libora Buchtu a pana Bc. Jiřího Dohnala.
odpovědnost: rada města termín: 12. 9. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 24/2022 KONANÉHO DNE 11. DUBNA 2022 

Pokračování ze zářijového Zpravodaje

16/24/22/ZM: 
a)  bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 64 orná půda o vý-

měře 1318 m2 vznikajícího dělením pozemků p.č. 65, p.č. 64, p.č. 63, p.č. 62 dle geometrického 
plánu č. 93-127/2021 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš

za
-  nejvyšší nabídnutou kupní cenu min. za 1.133.000,- Kč,
-  se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
-  s kaucí 50.000,- Kč uhrazenou před podáním nabídky kupní ceny,
-  se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí 

pozemku do jeho vlastnictví k dokončení výstavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí 
městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 200,- Kč/m2 předmětného pozemku,

-  se zřízením věcného předkupního práva za kupní cenu, za kterou bude pozemek převeden do 
vlastnictví kupujícího, pro případ, že by se kupující, popř. jeho právní nástupce, do 7 let od data 
jeho nabytí rozhodl převést vlastnické právo k pozemku na další osobu

byla doručena jedna nabídka kupní ceny,
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b)  otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,
c)  rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 64 orná půda o výměře 1318 m2 vznikající dělením 

pozemků p.č. 65, p.č. 64, p.č. 63, p.č. 62 dle geometrického plánu č. 93-127/2021vše v k.ú. 
Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 1.187.518,- Kč,

-  se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
-  se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí 

pozemku do jeho vlastnictví k dokončení výstavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí 
městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 200,- Kč/m2 předmětného pozemku,

-  se zřízením věcného předkupního práva za kupní cenu, za kterou bude pozemek převeden do 
vlastnictví kupujícího, pro případ, že by se kupující, popř. jeho právní nástupce, do 7 let od data 
jeho nabytí rozhodl převést vlastnické právo k pozemku na další osobu,

-  náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
17/24/22/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2347/1 oddělenou geometrickým plá-
nem č. 3297-172/2021 a nově označenou díl „a“ o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnic-
tví města Velká Bíteš za cenu dle znaleckého posudku ve výši 13.740,- Kč. Kupující uhradí náklady 
související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
18/24/22/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 1064/18 oddělenou geometrickým plá-
nem č. 3294-130/2021 a nově označenou p.č. 1064/24 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
5.840,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
19/24/22/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 373/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 373/2 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady 
související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
20/24/22/ZM: rozhoduje směnit pozemek p.č. 4607 orná půda o výměře 1865 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 912/2 orná půda o výměře 2724 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš
-  s doplatkem ve výši 3.260.720,- Kč městu Velká Bíteš,
-  se zřízením věcného předkupního práva k pozemku p.č. 4607 v k.ú. Velká Bíteš ve prospěch 

města Velká Bíteš za kupní cenu 5.222.000,- Kč na dobu 5-let od jeho nabytí pro případ jeho 
převodu do vlastnictví třetího subjektu,

-  se smluvní sankcí ve výši 588,- Kč/m2 pro případ, že by na pozemku nebyla do 5-let od jeho 
nabytí zahájena výstavba hlavního stavebního objektu v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací města.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
21/24/22/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 5299 ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 38 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do spoluvlastnictví 
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(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 sou-
visející se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
22/24/22/ZM: 
a)  rozhoduje 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)  rozhoduje 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: 10. 4. 2023
23/24/22/ZM: rozhoduje nevyhovět žádosti společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.,  
IČ: 00009971, se sídlem U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov o uzavření dohody o zrušení věcného 
předkupního práva k pozemkům p.č. 360/2, p.č. 360/7 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 5. 2022
24/24/22/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 3849 orná půda o výměře 264 m2 a část po-
zemku p.č. 2748 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví 
města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 3849 orná půda o výměře 421 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
z vlastnictví do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že město Velká Bíteš uhradí za rozdíl výměr 
směňovaných pozemků 120,- Kč/m2. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany 
rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
25/24/22/ZM: bere na vědomí dosavadní kroky uskutečněné majetkovým odborem Městského 
úřadu Velká Bíteš pro úplatné nabytí pozemků p.č. 876/1, 875/1, 2346/24 v k.ú. Velká Bíteš.
26/24/22/ZM: bere na vědomí zápis č. 18/2022 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města 
Velká Bíteš konaného dne 30. 3. 2022.
27/24/22/ZM: bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš 
č. 26/2022 konaného dne 22. 2. 2022 a zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Velká Bíteš č. 27/2022 konaného dne 22. 3. 2022.

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 25/2022 KONANÉHO DNE 16. KVĚTNA 2022 

1/25/22/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Aloise Špačka a pana MUDr. Jaroslava Štefka.
3/25/22/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 369/17 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 21 m2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 7.380,- Kč. Kupující uhradí náklady související  
s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2023
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4/25/22/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. 1/60 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 po-
zemku.
5/25/22/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 
2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2653/22 ve výši 800.000 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. 6. 2022
6/25/22/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 7/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2022
7/25/22/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš o nočním klidu.
odpovědnost: tajemnice termín: 23. 5. 2022
8/25/22/ZM: bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 28/2022 a finančního výboru č. 19/2022 
ze dne 20. 4. 2022.

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 26/2022 KONANÉHO DNE 13. ČERVNA 2022 

1/26/22/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Bc. Jiřího Dohnala a pana Jana Vrbu.
3/26/22/ZM: schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 
2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021  
s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2022
4/26/22/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 5. 2022.
5/26/22/ZM: bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2022 a 6/2022 schválená radou města.
6/26/22/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 8/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2022
7/26/22/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 
2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 3654/22 ve výši 1.300.000 Kč  
s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech  
a na webových stránkách příjemce a při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2022
8/26/22/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu města na rok 2022 
na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 3614/22 ve výši 700.000 Kč s pod-
mínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na 
webových stránkách příjemce a při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí 
dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2022
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9/26/22/ZM: rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, 
PSČ 587 33 předloženou smlouvu o prodeji projektové dokumentace k akci „II/379 Velká Bíteš – SZ 
obchvat“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2022
10/26/22/ZM: 
a)  bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 125 zahrada o vý-

měře 389 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš
-  za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. za 353.600,- Kč,
-  se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
-  s uhrazením kauce ve výši 50.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny,
-  s bezúplatným zřízením věcného předkupního práva za kupní cenu, za kterou bude pozemek 

převeden do vlastnictví kupujícího pro případ, že se kupující, popř. jeho právní nástupce, do 7 let 
od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnické právo k pozemku na další osobu

byly doručeny tři nabídky kupní ceny,
b)  otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny
  ve výši 527.200,- Kč,
  ve výši 413.403,- Kč,
  ve výši 652.000,- Kč,
c)  rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Košíkov,  

obec Velká Bíteš za cenu 652.000 Kč
-  se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
-  s bezúplatným zřízením věcného předkupního práva za kupní cenu, za kterou bude pozemek 

převeden do vlastnictví kupujícího pro případ, že se kupující, popř. jeho právní nástupce, do 7 let 
od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnické právo k pozemku na další osobu,

-  s úhradou nákladů souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí kupujícím,
d)  nepřijímá nabídku kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 6. 2023
11/26/22/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 369/15 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 33 m2 a část pozemku p.č. 369/24 oddělenou geometrickým plánem č. 105-6/2022 a nově 
označenou p.č. 369/25 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, 
obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
14.410,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 6. 2023
12/26/22/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 2539/249 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2539/83 zahrada o vý-
měře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou 
pozemků uhradí žadatel.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 6. 2023
13/26/22/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 280 ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 20 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví města 
Velká Bíteš za část pozemku p.č. 182/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Košíkov, 
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obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí 
smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 6. 2023
14/26/22/ZM: rozhoduje zamítnout návrh na směnu části pozemku p.č. 1060 za část pozemku  
p.č. 1064/9 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
15/26/22/ZM: rozhoduje nepřijmout nabídku na úplatný převod id. 83/519 budovy č.e. 42 stavba 
pro rodinnou rekreaci na p.č. 564/9 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov do vlastnictví města 
Velká Bíteš za poměrnou část kupní ceny v požadované výši 1.000.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
16/26/22/ZM: bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 29/2022 ze dne 17. 5. 2022.

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 27/2022 KONANÉHO DNE 22. ČERVNA 2022 

1/27/22/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Jelínka a pana Zdeňka Mazánka.
3/27/22/ZM: rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš dotaci  
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. 4078/22 ve výši 100. 000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2022
4/27/22/ZM: ruší záměr úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú.  
a obci Velká Bíteš z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka splňující podmínky záměru.

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 28/2022 KONANÉHO DNE 25. ČERVENCE 2022 

1/28/22/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana MUDr. Jaroslava Štefka.
3/28/22/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš do vlastnictví DS Velká Bíteš s.r.o., se sídlem Na Děkance 2109/1, Nové Město, 128 00 
Praha 2, IČ: 14430894, zastoupené jednatelem společnosti za kupní cenu ve výši 15.070.030 Kč na 
základě přiložené smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti a o zřízení věcného břemene.

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 29/2022 KONANÉHO DNE 12. ZÁŘÍ 2022 

1/29/22/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Vojtěcha Pernicu a pana Aloise Špačka.
3/29/22/ZM: schvaluje přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 15.000.000,- Kč se 
splatností 31. 12. 2026 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,70 % p. a. s Komerční bankou, a. s.,  
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a rozhoduje uzavřít Smlouvu o úvěru dle podmí-
nek stanovených touto smlouvou.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 10. 2022
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4/29/22/ZM: bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš 
č. 19/2022 ze dne 7. 9. 2022.
5/29/22/ZM: bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš 
č. 30/2022 ze dne 21. 6. 2022 a č. 31/2022 ze dne 12. 7. 2022.
6/29/22/ZM: bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9/2022 a 10/2022 schválená radou města.
7/29/22/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 11/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2022
8/29/22/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 8. 2022.
9/29/22/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 421/7 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře cca 55 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 29.150,- Kč. Kupující uhradí náklady související 
s nabytím části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 9. 2023
10/29/22/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 4622 oddělenou geometrickým plánem 
č. 3339-2578/2022 a nově označenou p.č. 4622/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví EG.D, a.s., IČ: 280 85 400, Lidická 
1873/36, Černá Pole, 60200 Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 32.500,- Kč. 
Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 9. 2023
11/29/22/ZM: rozhoduje
a)  úplatně převést část pozemku p.č. 72 oddělenou geometrickým plánem č. 181-158/2021 a nově 

označenou p.č. 72/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 a pozemek p.č. 74/3 ostatní plo-
cha, jiná plocha o výměře 19 m2, pozemek p.č. 73/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 vše  
v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 34.510,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemků

a
b)  zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 73/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  

o výměře cca 30 m2 v k.ú Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 9. 2023
12/29/22/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o prodej části pozemku p.č. 295/8 trvalý travní porost  
o výměře cca 40 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
13/29/22/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o prodej části pozemku p.č. 295/8 trvalý travní porost  
o výměře cca 130 m2 a části pozemku p.č. 295/1 trvalý travní porost o výměře cca 120 m2 v k.ú. 
Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
14/29/22/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 4650 orná půda o výměře 1261 m2 v k.ú. Velká Bíteš, 
obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 2288/2 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 548 m2 a část pozemku p.č. 4651 orná půda o výměře 731 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká 
Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
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15/29/22/ZM: rozhoduje nevyužít věcného předkupního práva vázaného k pozemku p.č. 4607 orná 
půda o výměře 1865 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a nenabývat úplatně do vlastnictví města předmětný 
pozemek za kupní cenu ve výši 5.222.000,- Kč při převodu vlastnického práva k němu na CROSS 
INVEST LK, s.r.o., IČ: 090 76 727, se sídlem Ševčenkova 659/11, Bosonohy, 642 00 Brno.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
16/29/22/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 276/3 v budově č.p. 276 na pozemku 
p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 796 ve výši id. 5480/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5480/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu sta-
novenou znaleckým posudkem ve výši 1.425.260,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní 
smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 9. 2023
17/29/22/ZM: rozhoduje nepřijmout nabídku na úplatný převod id. 83/519 budovy č.e. 43 stavba pro 
rodinnou rekreaci na p.č. 564/6 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov do vlastnictví města Velká 
Bíteš za poměrnou část kupní ceny v požadované výši 890.000,- Kč a nevyužít svého předkupního práva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
18/29/22/ZM: rozhoduje 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. 1/18 pozemku p.č. 2477 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené  

o výměře 408 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 27,50 Kč/m2,
-  id. 1/18 pozemku p.č. 2476/1 trvalý travní porost o výměře 9079 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  

za cenu 30,86 Kč/m2,
-  id. 1/18 pozemku p.č. 2478/1 trvalý travní porost o výměře 15289 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  

za cenu 30,86 Kč/m2,
-  id. 1/18 pozemku p.č. 2483 trvalý travní porost o výměře 5866 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  

za cenu 30,86 Kč/m2,
-  id. 1/18 pozemku p.č. 2640 trvalý travní porost o výměře 548 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 

30,86 Kč/m2,
-  id. 1/18 pozemku p.č. 2476/2 trvalý travní porost o výměře 1629 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  

za cenu 30,86 Kč/m2

do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
19/29/22/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 881/1 orná půda o výměře cca 40 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za kupní cenu ve výši 1.500,- Kč/m2.  
Náklady související s nabytím části pozemku uhradí kupující.
do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 9. 2023
20/29/22/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 1058/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 
cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 20.430,- Kč. Náklady související s nabytím části pozemku hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 9. 2023
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

30. září 2022 oslavili 50 let společného života 
zlatou svatbu

manželé
Ing. Karel a Hana Smolíkovi z Velké Bíteše. 

Jubilantům blahopřály členky Sboru pro občanské záležitosti,
 připojily poděkování za příkladné a dlouholeté soužití,

výchovu dětí i společenskou angažovanost
a popřály ještě mnohá šťastná léta.

S gratulací se připojuje také redakce Zpravodaje.

VZPOMÍNÁME

Odešli jste, ale v našich srdcích a vzpomínkách 
zůstáváte dál. Dne 8. října 2022 uplynulo již 10 
let, co nás opustila naše maminka a babička paní 
Zdeňka Voborná, a 13. listopadu 2022 to bude 
29 roků od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

Františka Voborného. 
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte společně  

s námi. 
Nikdy nezapomene rodina.

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: AGMAT s.r.o., Stříbrnice. 
Uzávěrka pro listopad 2022: 14. října 2022 do 12.00 hodin.  
Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

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. Telefon: +420 608 666 318

Roční prohlídky (čištění) plynových kotlů značky Baxi, Thermona, 
Viessmann a Chaffoteaux. E-mail: M.valka@email.cz. Tel. č. 721 277 560.

Doprodáváme 23 týdenní kuřice v akci, nesou, tel. č. 737 477 773, 
www novotny-hrbov.unas.cz

Komerční sdělení / Inzerce
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