ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Listopad 2022
Drakiáda.

Foto: Archiv Mateřské školy U Stadionu

ZVEME VÁS
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 1. listopadu od 13.00 hodin
POHÁDKOVÉ ÚTERÝ A DÍLNIČKY
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Úterý 1. listopadu 2022 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – KLARINETOVÉ KVARTETO
Barbora Šmiřáková, Kateřina Kosková, Karel Dohnal a Petr Bohuš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Úterý 8. listopadu 2022 v 17.00 hodin
MODROTISK – TRADICE A SOUČASNOST VE VELKÉ BÍTEŠI
Přednáška Silvy Smutné
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Úterý 8. listopadu 2022 v 17.30 hodin
„SNÍTE RÁDI, NEBO VÁS SPÍŠE TRÁPÍ ZLÉ SNY?“
CO SE O SNECH PÍŠE V BIBLI?
Rádi bychom vás pozvali na besedu o problematice snů, zazní trochu teorie,
ale také osobní prožitky a příběhy z bible. Nepůjde o odbornou přednášku,
spíše o přátelské posezení se sdílením osobních zkušeností.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Apoštolská církev Velká Bíteš
Pátek 11. listopadu ve 14.00 hodin
VYRÁBĚNÍ LAMPIONŮ
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
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Neděle 13. listopadu 2022 v 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM
Sraz u sokolovny, Tyršova ulice, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci
s Evou Fialovou a Janou Střechovou
14. listopadu – 18. listopadu 2022
TÝDEN POEZIE (literární soutěž)
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Úterý 15. listopadu 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 15. listopadu 2022 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Úterý 15. listopadu 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 15. listopadu 2022 v 17.00 hodin
MALAJSIE
Přednáška manželů Márových
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši
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
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Neděle 20. listopadu 2022 v 16.00 hodin
PŘEDADVENTNÍ KONCERT
Kostel sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
Organizuje: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p.o.
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
Od 23. listopadu do 5. prosince 2022 od 9.00 do 16.30 hodin,
pondělí 5. 12. – otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky,
pletené a háčkované výrobky, keramika, patchwork,
suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc,
dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností.
Výběr výrobků bude 21. 11. od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Neděle 27. listopadu 2022 v 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 29. listopadu 2022 v 17.00 hodin
BANÁT
Beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši
Úterý 29. listopadu 2022 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – PAVEL STEIDL, hra na kytaru
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
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PŘIPRAVUJEME
Od 1. prosince do 7. prosince 2022
PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘE LUDVÍKA TUNKRA
Ateliér v Osové Bítýšce č. 201
Nutno se přihlásit předem, tel. č. 777 204 924
Srdečně zve: Ludvík Tunkr
Sobota 3. prosince 2022 v 15.00 hodin
„NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU“
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 88 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 8. prosince do 13. prosince 2022 od 9.00 do 17.00 hodin
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota 17. prosince 2022 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2022
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné: 370 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru
na Masarykově náměstí 88 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
ZÍSKALI JSME 3. MÍSTO V SOUTĚŽI OBLÍBENOSTI
INFORMAČNÍCH CENTER

Diplom za 3. místo. | Foto: Silvie Kotačková
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Asociace turistických informačních center České republiky vyhlásilo soutěž oblíbenosti informačních center. Hlasování na webových stránkách kampocesku.cz
proběhlo v době od 21. června do 31. srpna 2022.
Ve Žďáru nad Sázavou dne 13. 10. 2022 byla v rámci
společenského večera členského fóra A.T.I.C. ČR oceněna turistická informační centra, která ve svém kraji zvítězila v anketě Oblíbené informační centrum roku 2022.
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Turistické informační centrum ve Velké Bíteši se umístilo na 3. místě v oblíbenosti
informačních center v Kraji Vysočina a získalo diplom. Na prvním místě se umístilo Informační centrum Pelhřimov a na druhém místě se umístilo Informační centrum Jemnice.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA VELKÁ BÍTEŠ
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022–2026
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 24. října 2022 byli pro následující volební období 2022 – 2026 zvoleni do funkce starostky města Ing. Markéta Lavická a do funkce místostarosty města Ing. et Ing. František Matušina.
Zbývajícími členy sedmičlenné rady města byli dále zvoleni Ing. Ladislav Vojtěch, MBA,
Ing. Tomáš Pelán, Ing. Ondřej Machola, Mgr. Markéta Burešová, Jan Vrba.
Dále byli na ustavujícím zasedání voleni předsedové a členové kontrolního a finančního
výboru zastupitelstva města. Výbory byly schváleny jako devítičlenné (včetně předsedy).
Redakce Zpravodaje

ŠKOLY
OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
A MŠ LÁNICE
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. A tak jsme se
vypravili v pondělí 3. 10. 2022 za seniory do Domova pečovatelské služby ve Velké Bíteši.
Zde jsme vystupovali naposledy před třemi lety a touto naší návštěvou jsme po covidové
odmlce s radostí obnovili tradici společného setkávání dětí a seniorů. Děti si za podpory
paní učitelek připravily krátké hudební pásmo.
Vystoupení bylo veselé, hravé a všem se, soudě
podle velkého potlesku, moc líbilo! Kromě radosti z veselého vystoupení přinesly děti i malý
dáreček. Ve všech třídách naší mateřské školky
jsme vytvářeli přáníčka a ta jsme na závěr babičkám a dědečkům předali.
V rámci Týdne knihoven jsme navštívili
místní knihovnu s cílem objevit kouzlo knih
a posílit svůj zájem o ně. Nejdříve paní knihovNávštěva v knihovně. | Foto: Archiv MŠ
nice seznámila děti s prostředím a pravidly
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knihovny, potom jsme besedovali
na téma podzimní dny, společně si
přečetli příběh z knihy Medvídek Pú
a nakonec si vyrobili podzimní strom.
Tímto moc děkujeme paní knihovnici
Kateřině Bartoškové za krásně připravený program pro naše děti.
Jak celý loňský, tak i letošní školní
rok nám nabídl TJ Spartak Velká Bíteš
prostory své tělocvičny k zábavnému
vyžití dětí a podpoře pohybových dovedností. Děti se na sportovní dopoNávštěva seniorů. | Foto: Archiv MŠ
ledne velmi těšily, vyzkoušely si překážkovou dráhu, střílení na bránu a různé techniky práce s míčem. Tímto moc děkujeme
trenérům V. Kratochvílovi, M. Jabůrkovi a TJ Spartak za možnost využívání jejich tělocvičny. Ve školce se uskutečnily Zpívánky - zábavný hudební pořad, který byl doprovázen
obrázky Josefa Lady.
Závěrem bychom vás rádi pozvali na náš tradiční „Baby club“, který se uskuteční tentokrát v MŠ Lánice dne 15. 11. 2022 od 15.00 – 17.00 hodin. Vítány jsou všechny děti starší
dvou let, které ještě naši mateřskou školku nenavštěvují a chtějí si přijít pohrát.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

LÍTALO SE I BEZ VĚTRU

Z drakiády. | Foto: Archiv MŠ
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Po dvouleté pauze jsme pro děti z našeho
města a blízkého okolí uspořádali drakiádu
na kopci mezi 1. a 2. mlýnem. Všechno klaplo
na jedničku, až na počasí. Větru zkrátka neporučíme. Ve čtvrtek 13. října nefoukalo nikde,
ani v Bíteši na Návrší, a to už je co říct.
Dětem, rodičům ani učitelkám ale větrná nepřízeň vůbec nevadila. Děti „lítaly“ na kopci
jako o závod, protože běh je jejich nejoblíbenější forma pohybu. Rodiče „lítali“
po louce s drakem v ruce a dělali vše pro
to, aby jejich drak vzlétl a mohli ho předat
k držení malému školkáčkovi. A paní učitelky „poletovaly“ mezi příchozími skupinkami rodičů a dětí a nabízely všem malou
sladkou dračí dobrůtku.
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Za doprovodu harmoniky jsme zpívali a tancovali, rodiče se svými dětmi předvedli mazurku jako v tanečních. Také jsme opékali špekáčky a pili výborný školkovní čaj.
Ocenili jsme 10 dětí s nejlepšími draky. A věřte, že rozhodování bylo velice těžké, protože
cenu by si zasloužili všichni. Ono totiž dostat draka v bezvětří do vzduchu není jen tak.
Na děti, které se mezi oceněné nedostaly, čekalo také malé překvapení – keramický
ježek, jablko, hruška nebo knoflík pro štěstí a košík plný bonbónů.
Děkujeme všem, kteří přišli. Bylo to takové prima podzimní odpoledne ve znamení tradiční drakiády Veselé školky s netradičním počasím.
Za rok se těšíme na shledanou!
Naděžda Burianová, MŠ U Stadionu

PODZIMNÍ NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ PRO SENIORY
14. 10. 2022 jsme s dětmi z Veselé
školky vyrazili udělat seniorům radost.
Vzali jsme perníkové draky, které paní
učitelky upekly a nazdobily a donesli jsme
je babičkám a dědečkům do domova pro
seniory a do domova s pečovatelskou službou. Paní sestřička, která se o seniory stará
si perníčky s nadšením převzala a moc
nám děkovala. Když jsme se s babičkami loučili, zazpívali jsme jim podzimní
písničku „Dráčku, dráčku“ s pohybem,
která se všem moc líbila. Bylo pro nás potěšením udělat seniorům alespoň malou radost.

Návštěva u seniorů. | Foto: Archiv MŠ

Aneta Neklapilová

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Záložka do škol
K Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2022 byl vyhlášen 13. ročník česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Letošní téma „Můj literární příběh
čeká na Tvé přečtení“ slouží opět k podpoře čtenářství a k navázání kontaktu mezi českými
a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii.
Žáci prvního stupně vytvořili libovolnou technikou záložky do knihy, které si vymění se
žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky.
Exkurze v Předklášteří
V pátek 16. září se uskutečnila esteticky výchovná exkurze žáků 7. ročníku do Předklášteří, kde se nachází klášterní komplex Porta coeli s raně gotickým jádrem založe-
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ným královnou Konstancií již v roce 1233. Klášter náleží k nejvýznamnějším stavebně
historickým památkám v České republice. Bohatě zdobený portál v západním průčelí
klášterního kostela je dokonce ojedinělou památkou svého druhu v celé střední Evropě.
Interiér kostela se stal pro žáky výstižnou ilustrací hned několika uměleckých slohů.
V klášterním komplexu se nachází rovněž sídlo Podhoráckého muzea, které pro nás připravilo zajímavé programy.
Výstava „Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie“ umožnila dětem ponořit
se do krajiny obrazů malířů Františka Richtera, Josefa Jambora, Aloise Kalvody, Aloise
Lukáška nebo Bobeše Svobody. Výstava se zajímavým názvem „Záhady? Muzejní kabinet kuriozit“ netradičně představila žákům vybrané artefakty s nejasnou funkcí se zaměřením na aktivizaci návštěvníka v roli badatele. Žáci dostali pracovní listy a s nimi se
vydali bádat.
Šelmy na vlastní oči

V pondělí 19. září navštívily třídy
5.A a 5.B Zoologickou zahradu v Jihlavě, kde byl pro žáky připraven výukový program „Šelmy na vlastní oči“.
Děti se nejprve v centru PodpoVRCH
seznámily se zástupci řádu šelem a dozvěděly se, které šelmy žijí na jednotlivých kontinentech. Blíže si žáci
také mohli prohlédnout a osahat kůže
některých šelem a několik pravých či
odlitých lebek.
Paní lektorka s dětmi následně naŠelmy na vlastní oči. | Foto: Jana Kroutilová
vštívila šelmy a prozradila o nich
spoustu zajímavých informací. V rámci návštěvy si pak ještě děti prohlédly i některá další
zvířata, která jsou zde k vidění. I přes drobnou nepřízeň počasí si všichni exkurzi a celý
připravený program velice užili.
Svatováclavský pochod
Ve středu 28. září proběhl 13. ročník turistického pochodu pro veřejnost pořádaný
naší základní školou ve spolupráci s LT Prosatín a Okrašlovacím spolkem Dolní mlýn.
Šesti nebo čtrnácti kilometrovou trasu absolvovalo celkem 106 účastníků.
Cestou měli možnost přejít slackline, u ornitologa Ivo Hertla se dozvěděli, jak přikrmovat ptáky a prohlédli si různé typy krmítek, vyzkoušeli si střelbu na cíl a překážkovou
dráhu, na Dolním mlýně se seznámili s angorskými králíky.
Závěr pochodu v přírodní učebně patřil tradičnímu opékání špekáčků a výtvarné dílničce, kde si turisté mohli vyrobit přívěšek ze dřeva. Všichni jsme si den užili a někteří si
pochod okořenili i houbařením. A počasí? O to se nám opět postaral sv. Václav.
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Přednáška o minerálech
Ve čtvrtek 29. září se žáci pátého
ročníku účastnili přednášky se znalcem minerálů, ornitologem a současně
i mykologem Lubomírem Konvalinkou
z Velkého Meziříčí. Pestrou ukázku
části své bohaté a mnohaleté sbírky jim
majitel sám okomentoval, vysvětlil některé dosud neznámé pojmy a zodpověděl četné dotazy. Těšíme se na další
báječná setkání s lidmi, kteří mají neobyčejné koníčky a nezdráhají se o radost
z nich s námi podělit.

Přednáška o minerálech. | Foto: Lea Fučíková

Cesta kolem světa
V pátek 30. září se třídy 4. A a 4. B zúčastnily výukového programu „Cesta kolem
světa“. Program probíhal v centru PodpoVRCH v jihlavské ZOO. Při putování mezi
jednotlivými kontinenty se děti seznámily s plodinami, zvířaty, ale i s rozdílnými jazyky nebo typy písma, na které mořeplavci při svých cestách narazili. Žáci se vraceli
do školy plni nových informací a příjemných zážitků, protože součástí této netradiční
výuky byla i prohlídka ZOO.
Přespolní běh
Ve středu 5. října se ve Žďáru nad Sázavou konalo okresní kolo v přespolním běhu základních škol a víceletých gymnázií. Závodů se zúčastňují i naši žáci. V každé kategorii
smí závodit šest dětí příslušné školy a do celkového pořadí se počítají vždy čtyři nejlepší
umístění daného družstva. Nominaci na okresní kolo si žáci vybojovali ve školním kole,
které se konalo o dva týdny dříve. Zde v příslušných kategoriích zvítězili žáci Bára Kolomazníčková, Tobiáš Hotárek, Tereza Prchalová a Radek Havelka.
Ve Žďáru nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo starších dívek, které se v konkurenci
šestnácti škol z celého okresu umístilo na sedmém místě.
V jednotlivcích startovalo v každé kategorii téměř devadesát běžců. V nejlepší dvacítce
se umístili: Radek Havelka (10. místo), Tobiáš Hotárek (15. místo) a Barbora Smejkalová
(16. místo).
Komiksy v městské knihovně
Využili jsme laskavého pozvání Kateřiny Bartoškové z Městské knihovny ve Velké
Bíteši a s našimi osmáky jsme v pátek 7. října absolvovali workshop o tvorbě komiksu.
Průvodcem nám byl komiksový scénárista Daniel Vydra, který nám přiblížil postup
vzniku komiksu. Dozvěděli jsme se o různých druzích „bublin“ a jak v nich psát text,
co je to panel a strip.
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Žáci pracovali ve skupinách, kde si vyzkoušeli uplatnění svých nápadů do přednastaveného příběhu, který tím dokončili. Někteří předvedli i s rekvizitami svou verzi příběhu
ostatním spolužákům.
Dvouhodinový program si žáci užili a mnozí pochopili, že když se chce dělat vtipná
legrace, že to zas taková „legrace“ není.
Turnaj ve fotbalu
Dne 12. října se žáci naší školy zúčastnili prvního ročníku turnaje základních škol
ve velkém fotbalu, který se konal ve Žďáru nad Sázavou na umělé trávě a byl určen pro
žáky 2. stupně ZŠ hrající soutěže nejvýše na úrovni krajského přeboru. Turnaj absolvovalo
pět základních škol a hrálo se systémem každý s každým jednou 25 minut. Naše družstvo
sehrálo čtyři utkání, s bilancí dvou výher, jedné remízy a jedné prohry, čímž si zajistilo
postup do krajského kola ze 2. místa.
Návštěva Velkého Meziříčí

Ve středu 12. října navštívily
třídy 5. C a 5. D sousední město.
Na zdejším zámku nejprve žáci pátrali po tajích 40 m hluboké hradní
studně, kterou údajně vykopal čert
za jednu jedinou noc. Děti si prohlédly všechny vlastníky hradu,
pozdějšího zámku, na velmi zdařilých papírotiskových matricích,
které vytvořila průvodkyně, středoškolská učitelka Mgr. Eva Kočí-Valová. Poté žáci sami tvořili svou
vlastní papírovou podobiznu čerta,
tím se zapojili do velkomeziříčské
Návštěva Velkého Meziříčí. | Foto: Lea Fučíková
soutěže o nejlepší papírotisk. S průvodkyní si prohlédli zámek a jeho obytné místnosti. Zavítali také do místní knihovny, kde
spolu s její ředitelkou Mgr. Ivanou Vaňkovou vyřešili záhadu „policejního pomníčku“ –
násilné trestné činnosti z 19. století. Exkurze se vydařila a žáci si přivezli nové poznatky
a zajímavé zážitky.
Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ Velká Bíteš

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE
Začínající učitel je díky studiu na pedagogické fakultě vybaven znalostmi i dovednostmi.
Na všechny situace, s nimiž se v praxi setká, ho však toto vzdělávání připravit nemůže.
Především začátky mohou být pro čerstvé absolventy mnohdy velmi těžké.
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Základní škola ve Velké Bíteši intenzivně se začínajícími pedagogy pracuje a podporuje je. Zástupkyně 1. stupně Mgr. et MgA. Marcela Doubková byla již před rokem
oslovena k rozhovoru pro pedagogický portál www.zapojmevsechny.cz, příklad dobré
praxe při uvádění začínajících učitelů společně s ředitelkou školy Mgr. Věrou Kroutilovou odprezentovala na krajské konferenci v Jihlavě, která nesla název Vzdělávání
– budoucnost známá a neznámá. V září tohoto roku vyšel inspirativní článek na portálu
www.aktualne.cz.
V říjnu se škola zapojila do praktického workshopu a sdílení zkušeností na jihlavské
pobočce Vysočiny Education a pedagogové školy intenzivně spolupracují i se studentkou
PdFMU, která se tématem začínajících učitelů zabývá ve své diplomové práci.
Marcela Doubková

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ
Téměř současně s vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině jsme začali přijímat
žáky z této země do naší školy. Instrukce a pokyny k přijetí a vzdělávání těchto žáků
nebyly v té době jasně dány, ani vyšší orgány a instituce nám nebyly schopny podat
konkrétnější informace. Ocitli jsme se v další neznámé situaci a museli na ni adekvátním
způsobem reagovat. Ihned jsme se všemi silami zapojili do začlenění a vzdělávání žáků
z Ukrajiny, a troufám si říci, že jsme udělali maximum pro jejich adaptaci. Žáci-cizinci
mají podle § 20 školského zákona nárok na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění
do základního vzdělávání na krajem určených školách. Pro školní rok 2022–2023 je naše
škola zařazena do seznamu určených škol k organizaci vzdělávání žáků cizinců dle
novely školského zákona. V dubnu se nám podařilo zaměstnat paní učitelku z Ukrajiny,
která se i letos věnuje jazykové přípravě těchto žáků. Od nového školního roku u nás také
pracuje tzv. ukrajinský asistent pedagoga, jehož náplní práce je zejména podpora cizinců
při výuce a pomoc při organizaci výuky.
JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ CIZINCŮ
Naše škola je školou určenou pro zajištění přípravy prezenční formou. Seznam určených
škol je zveřejněn krajským úřadem na webových stránkách. Cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy jsou nově příchozí žáci-cizinci v základních školách, kteří mají
potřebu vzdělávání v češtině jako druhém jazyce.
ORGANIZACE JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY
Zákonný zástupce musí o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu požádat.
Ve škole jsou vzdělávány tři skupiny žáků jednu hodinu denně (od pondělí do pátku) dle
stanoveného rozvrhu. Rozsah přípravy probíhá v rozmezí 100-200 hodin po dobu 10 měsíců.
Věra Kroutilová, ředitelka Základní školy
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ZPRÁVY ZE SOŠ JANA TIRAYE
SOŠ JANA TIRAYE OPĚT POMOHLA VÁŽNĚ NEMOCNÝM DĚTEM V ČR
V pátek 23. září 2022 jsme na naší škole jako každý rok podpořili děti z České republiky, a to prostřednictvím sbírky s názvem Srdíčkové dny. Pořádá
ji organizace Život dětem, která finančně pomáhá
vážně nemocným dětem. Hradí jim dlouhodobé rehabilitace, kompenzační pomůcky, ozdravné pobyty
a jiné zdravotnické vybavení.
Sbírka proběhla nejen ve škole a na náměstí
ve Velké Bíteši, ale také v části areálu firmy PBS.
V letošním školním roce nabízela dvojice žáků různobarevné magnetky, propisky a přívěsky s baterkou
– vše s logem Život dětem. Poděkování a pochvala
patří žákům Jiřímu Nestrovi a Mikuláši Dočkalovi,
žákům 3. M (obor Mechanik seřizovač), dále Tobiáši Fuchsovi a Denisu Pelouškovi, žákům 2. A (obor
Obráběč kovů).
Poděkování. | Foto: Archiv SOŠ Jana Tiraye
Velké poděkování a uznání náleží také těm pedagogům, žákům a zájemcům z řad veřejnosti, kterým není lhostejný osud zmíněných dětí.
Navíc získaná finanční hotovost bude pro děti využita tím nejlepším možným způsobem.
Veronika Zachovalová, učitelka, organizátorka sbírky

„MÁŠ NA TO“

Poděkování. | Foto: Archiv SOŠ Jana Tiraye
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Dne 5. října 2022 se pro studenty středních škol
na Vysočině konala v Jihlavě soutěž, kterou vyhlásilo
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina. Účastnilo se
jí 44 týmů a v tříčlenných družstvech museli být podle
pravidel zastoupeni vždy dva chlapci a jedna dívka.
Postupně se soutěžilo v pěti disciplínách - člunkový
běh 4 x 10 m, kliky, celomotorický test, běh na 1 000 m
a cvičný test z autoškoly.
Střední odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš reprezentovali žáci ve 2 družstvech. Ze všech týmů naši
žáci získali 17. a 18. místo, v jednotlivcích obsadili
chlapci 7., 14., 17., 22. a 24. místo z celkového počtu
80 chlapců a děvčata skončila na 39. a 47. místě.
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Kromě soutěže jsme měli možnost zhlédnout doprovodný program, představení policejní techniky, výzbroje a výstroje. Tato školní akce se vydařila: prožili jsme sportovní den,
navíc žáci porovnali své výkony s ostatními vrstevníky a zjistili, v čem se mohou zlepšit.
Děkuji všem zúčastněným a přeji jim další sportovní úspěchy.
Alexandra Mladá, učitelka

OKRSKOVÉ KOLO VE FOTBALE
Dne 22. září 2022 se žáci SOŠ Jana Tiraye
zúčastnili okrskového kola ve fotbale, které
se konalo ve Velkém Meziříčí. Pořadatelem bylo tamní gymnázium a další družstvo
bylo složeno ze žáků Hotelové školy Světlá
a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí. Jednou prohrou a jednou remízou si
náš tým vydobyl pěkné 2. místo.
Tímto bych chtěla „klukům“ moc poděkovat za akční nasazení a dobrý sportovní
výkon.

Fotbaloví hráči. | Foto: Archiv SOŠ Jana Tiraye

Hana Matejová

NAŠI MECHANICI OPĚT NEZKLAMALI!
Ani letos jsme nesměli chybět na Mezinárodním veletrhu v Brně, který se konal
ve dnech 4. – 7. října 2022, a to již po 63. Jedná se o největší akci tohoto druhu ve střední
Evropě a tomu odpovídalo i množství vystavovatelů a celková úroveň veletrhu, který byl
doslova nadupaný desítkami novinek ze světa strojírenství a elektrotechnického průmyslu, přičemž největší prostor byl tradičně věnován obrábění a tváření. A co nás nejvíce
zaujalo? Bylo toho mnoho, například humanoidní robot Pepper, automobil na vodíkový
pohon či 3D tiskárny.

Účast na Mezinárodním veletrhu v Brně. | Foto: Archiv SOŠ Jana Tiraye
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V rámci veletrhu se jako každoročně konala soutěž v programování CNC obráběcích
strojů, které se zúčastnilo na 31 škol z celé republiky. Klání probíhalo po celé čtyři dny
konání veletrhu a každý den měl své vítěze v několika kategoriích. Jednu z nich vyhrál
i náš student Adam Tunkr, v těsném závěsu skončil na krásném 2. místě Aleš Batelka,
oba studenti 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač.
Tímto bych chtěla oběma pogratulovat ke skvělému výsledku a zároveň poděkovat
za vzornou reprezentaci naší školy. Velký dík samozřejmě patří i oběma pedagogům,
Jiřímu Ulmanovi a Vladimíru Markovi, kteří studenty na soutěž připravovali.
Petra Pařilová, SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

KULTURA
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S TOPWET
Před oslavou dne České státnosti sv. Václava se konalo zábavné odpoledne a večer
na počest všech obyvatel města Velké Bíteše a blízkého okolí. Akci uspořádala společnost TOPWET s.r.o. a všechny její divize TOPWET, TOPSAFE, TOPSTEP, TOPSET
a CEMVIN.
Odpoledne bylo věnováno dětem, které provázely pohádkové postavy Anna, Elsa i Olaf
z Ledového království anebo králíček Bing. Děti si tak mohly užít spoustu zábavy, zasoutěžit si, hopsat na skákacím hradu anebo se díky malování na obličej proměnit v jakékoliv
zvířátko či oblíbenou postavu. Nechyběly ani nezbytné nafukovací balónky. Jako inspirace
pro děti mohlo být oslnivé vystoupení tanečnic Pomponky Osová Bítýška.
Zábavný program byl připraven i pro dospělé, kteří soutěžili v pití piva na čas, hledání
dekorů schodů po areálu nebo sestavováním obrazce z cementovláknitých desek. Vynikající jídlo zajistil místní podnik Božský Burger, Bítešský sbor hasičů a o pitný režim se

Vystoupení tanečnic Pomponky. | Foto: Archiv firmy Topwet
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postarali naši fotbalisti. Večerní program pak odstartovalo vystoupení kapely LIKE-IT,
následované kapelou POETIKA. Diváci tak měli jednu z posledních možností užít si vystoupení úspěšné kapely z Vysočiny.
TOPWET je česká rodinná firma s dlouholetou tradicí. Zakládáme si na dobrých vztazích se zákazníky, dodavateli i mezi zaměstnanci. Firma se neustále rozvíjí, prochází pozitivními změnami a hledá nové tváře, které budou součástí naší TOPWET rodiny.
Máme otevřené pozice ve výrobě, skladu, na montážích i v obchodě. Dejte nám vědět
i v případě, že nemáme otevřenou pozici přímo pro vás, a to na tel. +420 721 028 582 nebo
personalista@topwet.cz
Děkujeme všem za účast, báječnou atmosféru a že jste byli s námi.
Těšíme se na příští setkání s vámi.

Váš TOPWET

KLAVÍRNÍ TRIO ZAHÁJILO 26. SEZÓNU BHP
Začátkem října se uskutečnil první řádný
koncert 26. sezóny Bítešského hudebního
půlkruhu. Představilo se nám klavírní trio hrající ve složení Ivan Klánský – klavír, Leoš Čepický – housle a Adam Klánský – violoncello.
Minimálně dva protagonisté jsou bítešskému
publiku dobře známi, a proto nepřekvapí,
že byl sál zaplněn diváky v příjemném očekávání mimořádného uměleckého zážitku.
Na úvod koncertu zaznělo Klavírní trio
Z koncertu v kulturním domě. | Foto: Otto Hasoň
G dur č. 39 „Gypsy“ J. Haydna, patřící mezi
jeho nejhranější kusy. Skladba o třech větách v klasicistním stylu, zcela jednoznačně vyzařující radost a optimismus. A to se hudebníkům podařilo bravurně vyjádřit. Na první pohled
věkově poněkud nesourodá trojice se hudebně sladila v dokonalý celek. Od prvních tónů
tohoto Haydnova díla se na posluchače nesla absolutní radost ze hry. Nádherný zvuk všech
tří nástrojů jde ruku v ruce s dokonalou technikou hráčů. Neopomněli vyzdvihnout jediný
motiv, vše bylo naprosto zřetelně a jasně zahrané v dokonalé souhře. Ve 3. větě nazvané
„Rondo all’Ongarese“ nechali vyniknout maďarské prvky, které se zde objevují, včetně
tance verbuňk. Pod prsty Ivana Klánského zněl klavír v některých místech téměř jako
cimbál. Fantastická pulzace, která v podání všech tří hudebníků proudila celou skladbou,
doslova zvedala diváky ze židlí.
Poté následovalo Klavírní trio d moll F. Mendelssohna - Bartholdyho. Romantické dílo
o čtyřech větách má rovněž optimistický charakter a řadí se mezi Mendelssohnovy nejoblíbenější skladby. Zde se mohli umělci odvážit ještě více předvést barevný a dynamický rozsah svých nástrojů. V pomalé druhé větě nechali vyniknout téma, které z klavíru postupně
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přechází na ostatní nástroje. Opět zde prokázali bezchybnou souhru a dokonalou práci
s časem. Následovalo krátké a vtipně zakončené Scherzo. Finále proběhlo opět v úžasném
tempu s výjimkou lyričtější střední části. Po krátké přestávce zaznělo Klavírní trio g moll
B. Smetany. Tato velmi emocionální skladba vznikla po předčasné smrti Smetanovy dcery
Bedřišky. Ve třech větách jsou zde hudebně vyjádřeny všechny emoce od absolutního zoufalství přes vztek, truchlení až po smíření a znovu získanou naději. Umělci se tohoto díla
zhostili se ctí a strhujícím způsobem vyjádřili vše, co Smetana do své hudby zakomponoval. Vše bylo vystavěné do nejmenších detailů. Znovu je nutno vyzdvihnout jejich souhru
a zvuk, který místy působil až orchestrálně.
Obrovský emocionální přenos na posluchače pocítili všichni v sále a závěrečný potlesk
ve stoje nebral konce. Osobně považuji tento koncert za jeden z nejlepších v celé historii
BHP. Všem hráčům patří velký obdiv a doufám, že je ve Velké Bíteši ještě někdy uslyšíme.
Marika Vacková

CARMINA BURANA V BÍTEŠI!
Kantáta Carla Orffa se obvykle provozuje v monumentálním obsazení velkého smíšeného sboru a symfonického orchestru. Druhá, úspornější aranž má místo symfonického
orchestru dva klavíry a spoustu bicích nástrojů. Symfonický orchestr by se sice do bítešského kulturního domu směstnal, ovšem diváci už ne. Když Pěvecké sdružení moravských
učitelů předvedlo na svém lednovém koncertu v Ostravě, jak perfektně mají nastudovanou
tuto kantátu ve spolupráci s Moravským komorním sborem a Chorusem Ostrava právě
v tomto menším obsazení, začala mi v hlavě hlodat myšlenka, jak toto představení dostat
do Bíteše. Moravští učitelé už tady samostatně zpívali několikrát, téměř každý rok mají
koncert v Porta Coeli. A protože se vždy sjíždějí na víkendová soustředění – to znamená nejen dlouhé hodiny poctivých zkoušek, ale většinou také jeden nebo dva koncerty. Sama se
nabízela varianta využít toho, že budou „u sousedů“ v Předklášteří a ušetřit tak za cestovní
náklady. Díky oboustrannému
nadšení se to podařilo a starosta
Milan Vlček se dohodl s předsedou PSMU Rostislavem Eklem.
Účinkující těleso bylo opravdu na naše poměry nebývalé
– padesátičlenný sbor, sólisté
Anna Začalová, Jakub Tolaš a Jan Rychtář, klavíristé
Alexandr Starý a Michal Bárta,
hráči na bicí Rostislav Mikeška,
Martin Hrček, Jiří Smrčka,
Z koncertu v kulturním domě. | Foto: Otto Hasoň
Lenka Škrlová, František Škrla.
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To v Bíteši nepamatuji. A na co hráli? Druhé křídlo dovezl pan Gadas, ladič, až z Moravského Krumlova, z brněnské filharmonie a Janáčkova divadla byly půjčené bicí – naplnily
zcela auto typu skříňové avie. Zkrátka, viděli jsme nevídané, slyšeli neslýchané.
Tím už se dostávám k samotnému koncertu, na jehož kritiku mi stačí velmi malý prostor
– bezchybný, strhující výkon. Sólisté dokonalí, muzikanti skvělí, sbor navýsost přesvědčivý. Dirigent Jiří Šimáček je dokázal všechny stmelit k fantastickému výkonu. I zpěváci
po koncertě tvrdili, že to bylo snad ještě lepší a emotivnější, než v Ostravě.
Ještě, že jsme šli.
Otto Hasoň

PŮLKRUH V LISTOPADU DVAKRÁT – 1. A 29.
Na měsíc listopad nám letos připadly dva koncerty. Plánovali jsme sice koncert na Mikuláše, ovšem najít skulinu v kalendáři umělce tak vytíženého, jako je Pavel Steidl,
není snadné ani tři čtvrtě roku dopředu. Pojďme se tedy podívat, co krásného nás čeká.
Prvního listopadu uvítáme v našem půlkruhu Klarinetové kvarteto ve složení Barbora Šmiřáková, Kateřina Kosková, Karel Dohnal a Petr Bohuš. Koncert nese název Pocta klarinetu a soubor přednese pět hudebních kousků. Zazní díla R. Schumanna,
B. Kovácse, S. Nichifora, F. Mecdelssohna Barthldyho a B. Lockharta. Jistě nás čeká
mnoho krásných tónů a barevných souzvuků, do kterých bude radost se zaposlouchat. Jako
zajímavost uvedu, že Petr Bohuš byl pedagogem zbývajících členů kvarteta, všichni tři
jsou absolventi jeho klarinetové třídy. Jednotliví účinkující koncertu jsou vynikající muzikanti a jejich spojení bude jistě nádherným hudebním zážitkem.
Druhou hudební událostí listopadu pak bude vystoupení fenomenálního kytaristy Pavla
Steidla. Na tento koncert se moc těším. Pavel Steidl patří mezi světovou hudební špičku.
Koncertuje po celém světě a je naprosto úžasným pedagogem. Jeho brilantní, oduševnělá
a velmi procítěná hra stojí opravdu za vyslechnutí a je též skvělým bavičem. Mám radost,
že máme tento koncert v programu a velmi se na něj těším. Rozhodně si ho nenechte ujít.
V první části zazní skladby J. A. Losyho, F. Sora a N. Paganiniho. Ve druhé půli pak uslyšíme díla F. M. Torroby, Phillipa Houghtona a závěrem autorskou skladbu Pavla Steidla.
Program vypadá opravdu moc hezky, bude velmi příjemné se zaposlouchat do lyrického
zvuku kytary v rukou tohoto vynikajícího umělce. Koncert se uskuteční v úterý 29. listopadu. Srdečně na oba koncerty zvu, začínají tradičně v 19.00 hodin, v KD Velká Bíteš.
Ondřej Sedlák

10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE SVATÝM MARTINEM
Po dvouleté covidové pauze si vás dovolujeme pozvat na tradiční Svatomartinský průvod světýlek. Letošní ročník organizujeme pod záštitou Informačního centra a Klubu kultury Velká Bíteš, za finanční podpory PBS Velká Bíteš.
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Průvod se koná 13. listopadu 2022. Sraz účastníků je v 17.00 hodin u sokolovny, odkud
se vydáme ke kostelu sv. Jana Křtitele, kde přivítáme svatého Martina na bílém koni. Dále
bude průvod pokračovat na Masarykovo náměstí, kde se můžete těšit na teplý čaj a ohňostroj.
I letos se můžete těšit na tématické vyrábění. Společně s městskou knihovnou připravujeme výtvarné dílny, kde si děti mohou vyrobit lampičku či světýlko na cestu ke
sv. Martinovi. Uskuteční se:
– ve středu 9. 11. od 9.00 do 11.00 hodin
– v pátek 11. 11. od 14.00 do 17.00 hodin
Aby nám šlo vyrábění pěkně od ruky, bude připraveno i drobné občerstvení.
Těšíme se na vás i na vaše ratolesti!

Eva Fialová a Jana Střechová

LISTOPAD V KNIHOVNĚ
Pohádkové úterý a dílničky
Začátek listopadu začíná být chladný a nejen děti se s blížícím sv. Martinem začínají
těšit na sníh. Stejně tak se těší i Bubáček. Laskavé kapesní strašidlo, které bydlí v domečku
namalovaném na papíře.
Přijďte si v úterý 1. listopadu od 13.00 hodin do knihovny poslechnout pohádku o hodném strašidýlku, jeho nejlepším kamarádu Lukáškovi a o všem, co na podzim prožívají.
Po pohádce se pustíme do vyrábění strašidel a strašidýlek, aby se nám po Bubáčkovi doma
nestýskalo. Moc se těšíme na velké i malé milovníky pohádek a vyrábění.
Vyrábění lampionů
Svatý Martin s knihovnou. Oblíbený český svátek a dětmi očekávaná naděje na sníh.
Víte, kdo to byl svatý Martin, jaké zvyky a pranostiky se k němu váží nebo proč jezdil na bílém koni? Přijďte v pátek 11. 11. od 14.00 hodin do knihovny a u teplého čaje
a svatomartinských rohlíčků si přiblížíme postavu svatého Martina a přečteme pohádku
o holčičce s lampičkou. Abychom se připravili na Svatomartinský průvod světýlek, který
vychází 13. 11. od sokolovny, vyrobíme si s dětmi krásné lampionky, které na průvod použijeme. Na vyrábění s vámi se těší nejen knihovnice, ale i Eva Fialová a Jana Střechová.
Pro menší děti se vyrábění uskuteční již s předstihem ve středu 9. 11. mezi
9.00 – 11.00 hodin.
Týden poezie – nejen soutěž v knihovně pro děti i dospělé
14. 11. – 18.11.
Vážení a milí čtenáři, naše knihovna se letos poprvé zapojuje k oslavám podzimní poezie, které se váží k datu narození jednoho z našich největších romantických básníků,
Karla Hynka Máchy. Tento rok je věnovaný básníku Janu Skácelovi, jelikož letos uplynulo
100 let od jeho narození.
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U příležitosti Dne poezie vyhlašujeme soutěž pro děti i dospělé s názvem Podzimní
veršování.
Téma se nám hezky nabízí samo. V plném proudu je nyní období, na které se asi většina
z nás příliš netěšila. Svou nadvládu nad přírodou převzal podzim a s ním přišly kratší dny,
zhoršené počasí a mnohdy i pochmurná nálada.
Pokud se na toto období podíváme z té lepší stránky, můžeme si naopak všimnout,
jak rozmanitým a barevným obdobím podzim je, jaké nové příležitosti nám přináší
a jak příroda kolem nás zkrásněla.
Staňte se i vy na chvíli básníkem a prostřednictvím básně libovolné délky vyjádřete, jak podzim vidíte svýma očima. A jestli vám už třeba báseň na toto téma leží
v šuplíku, přijďte se s ní pochlubit. Svoje výtvory můžete nosit v termínu od
14. 11. do 18.11.
Nová služba naší knihovny DOVOZ KNIH
Máte rádi knihy, chcete mít přehled, co je nového v knižním světě, odreagovat se, ale zdravotní stav Vám neumožňuje navštívit naši knihovnu osobně? Právě Vám je určená nová
služba knihovny „dovoz knih“.
Pro koho je služba určena?
Služba je určena pro imobilní občany a seniory nad 70 let. Služba je zdarma.
Jak služba funguje?
Imobilní občané a senioři nad 70 let věku mají možnost objednat knihy, které by si chtěli
vypůjčit, a to na základě objednání:
- telefonicky: 606 063 666, 566 789 350
- emailem: info@knihovnabites.cz
Službu si může objednat čtenář, který má zaplacenou registraci a nemá žádné pohledávky
či dluhy vůči knihovně. Službu mohou za svého seniora vyřídit i rodinní příslušníci.
Co nezapomenout?
Nezapomeňte nám prosím sdělit kompletní informace, aby mohla být vaše výpůjčka realizována:
- Jméno čtenáře, datum narození
- Knihy, které chcete vypůjčit (autor, název), případně žánr (sociální román, detektivka, ...)
Kdy bude výpůjčka doručena?
Vždy poslední čtvrtek v měsíci a to mezi 9.00 – 11.00 hodin
Doručovány budou na adresu, kterou máte uvedenou v přihlášce. Pokud si nejste jisti,
zda je správná, informujte o tom, prosím knihovnici a vše zkontrolujte.
Prosíme čtenáře, aby byli v daný termín a hodinu přítomni na jimi uvedené adrese.
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Vracení výpůjčky?
Výpůjčka může být vrácena samostatně do knihovny nebo během další dovážky.
Knihovna si vyhrazuje právo termín dodávky změnit (ve výjimečných případech zrušit)
v případě vážných provozních komplikací. O tomto stavu budou čtenáři neodkladně informování telefonicky či emailem a bude jim sdělen nový termín dovážky. Samozřejmostí
bude automatické prodloužení výpůjček až do termínu nové dovážky knih.
Na setkání s vámi se těší

Kateřina Bartošková, Monika Ulmanová

NOVINKY V KNIHOVNĚ
V bítešské knihovně opět přibyly
nové knížky. Z titulů pro dospělé
můžeme uvést např. román Sudetský dům od Štěpána Javůrka. Ten
čtenáře zavede do malé podhorské
vesnice Glasendorf, kde se v létě
1945 prolnuly životy českých rodin
stěhujících se do Sudet s osudy obyvatel čekajících na odsun.
Evžen Boček vydal knihu Aristokratka pod palbou lásky. Jedná se
o závěrečný díl autorovy série.
V detektivce Jako stín od britské spisovatelky Helen Fieldsové
můžete sledovat pátrání po únosci,
který svědkům připomínal více stín
než skutečného člověka.
Své čtenáře si zajisté najde i historický román Spřádači snů z pera
Barbary Erskinové. Každý z nás
může mít někde v minulosti svůj
protějšek, tj. někoho s podobným životním údělem. Eadburh, nejmladší dceru krále Offa,
krutě poznamenaly události z roku 787. A paralelně s jejím příběhem můžeme sledovat
podobné osudy další postavy, tentokrát však z počátku 21. století.
Americká spisovatelka Ruta Sepetysová v románu Musím tě zradit zaměřila pozornost
na cenu za svobodu jedince: Sedmnáctiletý Cristian se rozhodne riskovat vše, aby odkryl
pravdu o režimu diktátora Nicolaea Ceauşesca a ukázal světu Rumunsko v době kolem
roku 1989.
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S Petrou Dvořákovou můžeme pro změnu zamířit do dlouho neobývané staré vily
se zanedbanou zahradou. Tam se po velké životní prohře vrací pětatřicetiletý Jaroslav,
aby začal žít nový život. Román Zahrada je o poznání sebe sama, o hranici mezi odmítnutím a přijetím nepřijatelného, o touze po porozumění…
V oddělení s knihami pro děti naleznete v městské knihovně mezi novinkami
např. knížku V lese, jejíž autorkou je Adéla Korbelářová. Jedná se o kontrastní leporelo
z edice Montessori pro miminka, pro děti ve věku 0–12 měsíců.
Dětem, které zajímá, proč je voda pro nás i naši planetu důležitá a jak s ní co nejlépe
šetřit, je určeno leporelo s názvem Zachraňte planetu: voda. Po krátkém úvodu najdou
děti na každé stránce otočné kolečko. Jestliže s ním otočí tak, že bude nastaveno ekologické řešení, na následující stránce budou děti odměněny šťastným koncem. Pokud
se však nerozhodnou jako správní ekologové, naše životní prostředí může být vážně
ohroženo…
Začínající čtenáři mohou sáhnout např. po některé z mnoha knížek od české autorky
Daniely Krolupperové. Mezi nově pořízenými knížkami je v bítešské městské knihovně
mj. Ztracená náušnička.
Z literatury pro nejmladší čtenáře můžeme zmínit také pohádkovou knížku o pečení kouzelného dne. Zmíněná publikace nese název Jak si velká malá holčička upekla kouzelný
den a její autorkou je spisovatelka Marija Beršadskaja.
Příjemné chvilky s knihou, ale i bez knihy!
Šárka Dohnalová

PŘEDNÁŠKY V BÍTEŠSKÉM MUZEU V MĚSÍCI ŘÍJNU
Městské muzeum ve Velké Bíteši si pro měsíc listopad připravilo pro zájemce další
tři přednášky z podzimního cyklu roku 2022. V úvodu měsíce, v úterý 8. listopadu, nám
přiblíží Silva Smutná tradici modrotisku na Velkobítešsku, v úterý 15. listopadu s manželi
Márovými zavítáme do Malajsie v cestopisné přednášce a v úterý 29. listopadu se s cestovatelem a spisovatelem Petrem Nazorevem podíváme do historie, a hlavně současnosti
našich krajanů, Čechů žijících v Banátu již dvě století.
MODROTISK – TRADICE A SOUČASNOST VE VELKÉ BÍTEŠI
Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na přednášku Modrotisk – tradice a současnost ve Velké Bíteši. Večerem nás provede Silva Smutná z Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury Kraje Vysočina, představí nám tradici modrotisku na Velkobítešsku v 19. a 20. století. Promluví o založení barvířské dílny rodiny Kotíků, která po tři
generace rozvíjela řemeslnou výrobu modrotisku a uvede, jak si tento oblíbený materiál
razil cestu na trhy v širokém okolí.
Přednáška, doplněna obrazovým materiálem, se uskuteční v úterý 8. listopadu
od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí čp. 5.
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PŘEDNÁŠKA MANŽELŮ MÁROVÝCH
Malajsie
V měsíci listopadu se s námi opět přijedou podělit o své zážitky z cest Alena a Jirka
Márovi. Letošní podzimní přednášku manželů Márových si městské muzeum a městská
knihovna pro zájemce připravili na úterý 15. listopadu od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.
Cestovatelé Alena a Jirka Márovi se vypravili do jihovýchodní Asie. Cestou tam prozkoumali Dubaj a při návratu pro změnu Singapur. Hlavním cílem cesty byla Malajsie,
která nabízí mnoho pestrých zajímavostí. Márovi nám představí malované chrámy, čajové
plantáže i zákulisí formule 1. Společně se podíváme na koupání slonů, největší květinu
světa, do cínové továrny i na opičí ostrov. Promítané fotografie a videoukázky doprovodí
humorným i dramatickým komentářem.
Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých
koutů světa.
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA PETRA NAZAROVA
Banát
Městské muzeum ve spolupráci s knihovnou pořádá besedu s cestovatelem a spisovatelem Petrem Nazarovem. Audiovizuální cestopisný pořad přenese diváky nejen
do historie ale hlavně současnosti našich krajanů, Čechů žijících v Banátu již dvě století. Uvidíte a prohlédnete si české vesnice v Rumunsku – Eibenthal, Bígr, Rovensko,
Gerník, Svatá Helena a Šumice. Navštívíte také české komunity v Srbsku – Češko Selo,
Bela Crkva, Gai, Vršac, Veliko Središte, Kruščica. Pojďte se podívat mezi naše krajany,
kteří však dosud žijí trochu jinak, než my v našich místních podmínkách.
Přednáška Petra Nazarova se uskuteční v úterý 29. listopadu od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále bítešského muzea na Masarykově náměstí 5.
Ivo Kříž, Městské muzeum

POZVÁNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVU
Zveme vás na další prodejní vánoční výstavu ručních prací. Výstava bude otevřena
od středy 23. listopadu 2022 každý den v době od 9.00 do 16.30 hodin ve výstavní
síni Klubu kultury ve Velké Bíteši a končit bude v pondělí 5. 12. 2022 ve 12.00 hodin.
Máte chuť se pochlubit svými výrobky? Tak je přineste v pondělí 21. 11. 2022
od 9.00 do 16.00 hodin na Klub kultury, označte každý výrobek svojí značkou a cenou
a vše sepište na seznam. Chcete vědět, co vás na výstavě čeká? Tak se přijďte podívat
a naladit se sváteční vánoční atmosférou, koupit si něco pěkného nebo dáreček pod
stromeček nebo ozdobičky na stromeček. Výstavu pořádá SPCCH Velká Bíteš.
Eva Svobodová, SPCCH
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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. 11.
Vylosujeme a odměníme dva z vás se správnou odpovědí. Tu všem čtenářům prozradíme v následujícím čísle Zpravodaje města Velké Bíteše.
Otázka pro tento měsíc:
Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?
V říjnovém Zpravodaji byla zveřejněna soutěžní
otázka, kde se nachází místo zobrazené na fotografii.
Správná odpověď: Stylizovaná ženská hlava je
umístěna na pravé i levé straně hodinové věže radniční budovy, která pochází z r. 1886. Výjev pravděpodobně znázorňuje Minervu nebo Pallas Athénu,
symbolizující vztah k tehdejší funkci budovy jako
radnice a také okresního soudu.
Malá pozornost za správnou odpověď byla předána
panu Jaroslavu Dvořáčkovi.

Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?
Foto: Jan Zduba

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. 53:
Roku 1600 městský úřad na poručení vrchnostenského úředníka prodal dům po Vávrovi
Zerzavýho „s rolimi, ouvary, borovím k Radostínu“ v ceně 350 zlatých Václavu Novotnému. „Toho se mu připrodalo: klisny 2, kráva, jalovice, ovce 4, svině jedna, puoldruhýho
vozu, brány dvě, plouh, radlo, plechy dva, krajadlo, saně velký, kosy dvě, řezací truhlice co
se v ní sekanina dělá, truhly dvě pro sypání mouky jedna, ječmene měřici, hrachu puol měřice, vovsa puoldruhé kopy“. Z výčtu je patrné, že držitel domu byl zemědělcem. Novotný
zavdal 25 zlatých, ze kterých osm zlatých přijal Matouš Sedlář, šest zlatých bylo vyplaceno
jako vejrunk za nebožtíka a zbytek jedenáct zlatých obdrželi věřitelé.
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Dům čp. 53 v současnosti. | Foto: autor

Později roku 1613 po svém otci Klímu Skalíkovi zdědil Kříž Skalík dům „s rolimi
a potahem i hospodářstvím“ v ceně 190 moravských zlatých. Výrazně nižší cena domu
naznačuje, že během posledních třinácti let bylo od domu odděleno vícero pozemků.
Roční splátky ovšem zůstaly na šesti zlatých. Roku 1620 byl dům již po Kříži Skalíkovi připsán dále Jakubu Hejnému, který se sem přiženil. Jemu byly vejrunky sníženy na čtyři zlaté. Roku 1636 již Václav Skalík prodal dům v ceně 170 moravských
zlatých Janu Vlasatému. Částka byla nižší zřejmě z toho důvodu, že si Skalík ponechal jednu roli ve Furtě a zaseté žito „na kopci“. Vlasatý zavdal tři zlaté a vejrunky měl
nadále platit též po čtyřech zlatých. Již o dva roky později, v roce 1638, prodal dům
v téže ceně „s připrodáním obilí na Polouděli u vlkovský cesty a tisíc šindele“ Matěji
Pokornému. Ze závdavku 6 zlatých moravských 12 grošů 6 denárů Vlasatý přijal tři
zlaté, zbytek vzali dědici. Roku 1669 Matěj Pokorný postoupil dům svému synovi
Martinu Pokornému. V lánském rejstříku z roku 1674 byl ovšem jako držitel domu
s 16,75 měřicemi rolí uveden ještě stále Matěj Pokorný.
Roku 1714 městský úřad prodal dům stále v ceně 170 moravských zlatých bez závdavku Šebestiánu Slámovi. Ten jej roku 1728 postoupil svému zeti Janu Hudečkovi.
„A toto se tuto obmezuje, by nadjmenovaný Šebestian Sláma v tomž sídle pro sebe
a svou manželku chaloupku vystavěti mohl, pokud by spolu porovnati [se] nemohli,“
a vymínil též, aby mu Hudeček dle tehdejšího zvyku přiséval do svých rolí obilí. K výstavbě chaloupky nejspíše nedošlo, neboť rodiče Šebestián a Juliana zemřeli ve svých
přibližně šedesáti letech po šesti letech od zápisu v letech 1734 a 1735. Dle tereziánského katastru z roku 1749 Jan Hudeček držel pět rolí o celkové výměře 20 měřic (Polouděli, U rybníka, U Nedbala, U Nového rybníka) a dvě domovní zahrady o celkové
výměře jedné měřice.
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Rolník Jan Hudeček zemřel začátkem roku 1758 ve svých asi šedesáti letech,
ale vdova Kateřina v hospodaření pokračovala. Teprve roku 1770 „počestný ouřad
vyslyšíce žádost vdovy pozůstalý po nebožtíkovi Janovi Hudečkovi, že ona jsouc již věkem sešlá, více hospodařiti nechtíc a nemohouc,“ připsal dům jejímu třiatřicetiletému
synovi Karlu Hudečkovi. „A poněvadž na ten grunt až posaváte nic placeno není,
aniž žádný závdavek naň se neskládá, tak tím jest s ním se srozumívá, že on nynější
hospodář Karel Hudeček jen toliko provisorie neb zatím ustanovuje, by on vejrunky každoročně po 4 zlatých beze všeho prodlévání a odporu do obecní městský kase skládal,
jinak počestný ouřad ten grunt jinému hospodářovi odevzdávati moc a vůle míti bude“.
K zaplacení domu však nedošlo, neboť již koncem dubna 1772 (během hladových let
1770–1772) zemřela po necelých dvou letech manželství Karlova manželka Rozálie
ve svých údajně 38 letech a téhož dne i matka Kateřina ve špitále ve svých údajně
sedmdesáti letech. Následně koncem října 1775, již jen jako nádeník, Karel Hudeček
vyženil dům v dnešní ulici Za Potokem (janovické čp. 28).
Poté se na dům bez zápisu v pozemkové knize dostal František Wister (či Vistr).
Ten roku 1780 postoupil dům „kterej až posavad v posehsi [tj. v držbě] držel“ i s rolemi,
zahradami a loukami, stále v ceně 170 moravských zlatých svému synovi Josefu Wisterovi, který se zavázal konečně splácet obecní vejrunky. Zámečník Josef Wister pak roku
1811 postoupil dům s osmi jitry rolí (4,6 ha, v tratích U vlkovský cesty, Za Uličkami,
na Malej Straně k Rejhradskému, Za Loučky a Nad Rejhradským), loukou pod městem
o rozloze 301 čtverečních sáhů (0,11 ha) a zahradou u domu o rozloze 760 čtverečních sáhů
(0,27 ha), v ceně 1868 zlatých svému synovi též zámečníku Pavlu Wisterovi. Ten měl
následně vyplatit své sourozence Františka, Michala a Marii, každého třemi sty zlatými.
Otec František si vymínil mj. „obydlí v domě v tej druhej seknici tak, jako v tom verkštatě
[tj. dílně] svobodně a bez překážky pracovat“.
Pavel Wister, který se mezitím přiženil na dům na náměstí (čp. 10), prodal dům roku
1816 s jen čtyřmi jitry (2,3 ha) rolí za 2604 zlatých Václavu Kupkovskému. Tkadlec
Václav Kupkovský roku 1822 postoupil dům v ceně 1250 zlatých dále svému synovi též
tkalci Jakubu Kupkovskému, který měl vyplatit svého bratra Jana třemi sty zlatými. Ještě
téhož roku se oženil s pozůstalou dcerou Josefa Fučíka Františkou. Poté roku 1850 byl dům
v ceně 780 zlatých připsán Jakubovu zeti čtvrtláníku z Rozseče a dceři Janu a Marii Koláčným. Následně roku 1867 koupil dům Karel Hort. Roku 1876 jej dále koupili Antonín
a Marie Mrhačovi. Roku 1901 byl dům připsán Janu Mrhačovi a jeho novomanželce
Anežce; v roce 1931 byl Jan Mrhač v Černého adresáři uveden jako domkař. Někdy před
rokem 1953 se bez zápisu v pozemkové knize stal vlastníkem domu Karel Mrhač.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 61, 64, 176,
195; kn. č. 11788, fol. 37, 38, 41, 257, 262, 296, 353; kn. č. 11789, fol. 129; kn. č. 11794, fol. 30;
kn. č. 11893, fol. 158–161. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 31.

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 NAD SÁDKY
K LESU V ZÁSTAVÁCH.
V pořadí 26. trať předměstí Lánice josefinského katastru s názvem „Nad sádky
k lesu v Zástavách“ zahrnovala 58 položek mezi náměšťskou a dnes již zaniklou
pucovskou cestou. Položkou č. 1 byla
náměšťská pojezdná cesta hraničící tuto
trať a janovická pole. Položkou č. 2 byla
obecní pastva hus (1) v místech erozních
rýh („WasserRiesse“). Tyto byly zajisté
v místech hlubokých úvozů, které vznikly
v důsledku prudkého stoupání ve svahu
u tří obecních sádek (2). Trať zahrnovala
56 rolí, z nichž tři obsahovaly rovněž
loučné místo („WiesFleck“, položky č. 32,
34 a 35), další tři pastvinu („Hutwayde“,
č. 47, 48 a 50) a rovněž tři již nahoře blízko
lesa úhor („HutwaydeTrieschFeldt“, č. 53,
55 a 56). Role č. 14 a 22 se nacházely
„u náměšťskej cesty“ (3). Další role č. 30
a 45 byly „v Zástavách“ (4). Role č. 21
ležela „na Juřicovej“ (5), snad s odkazem
na Šimona Juřicu, držícím v letech 1727–
Trať „Nad sádky k lesu v Zástavách“ dle josefinského
1736 dům čp. 120 v Hrnčířské ulici a v lekatastru z 18. století. Do mapy stabilního katastru
z roku 1825 zakreslil autor.
tech 1741–1743 dům čp. 158 v dnešní
Kozí ulici. Role č. 44 byla „na Barvířce“ (6), odkazující patrně k domu na náměstí čp.
12, který byl spjat s barvířským řemeslem nejpozději od 16. století do roku 1769, načež
se stal koželužským.
V dřívější době byl prostor předmětné tratě chápán jinak. Název „Nad sádky“ užíván
nebyl. Určujícím byla trať „V Zástavách“. Dle tereziánského katastru z roku 1749 se
role nacházely „V Zástavách“ nebo byly role „Zástavy“. Tehdy z nich byly tři pusté
a několik jich bylo v horší kvalitě, když byly osévány po více než třech letech, totiž dvě
po šesti a jedna po devíti letech. Dle josefinského katastru se Zástavy nacházely nejen
v trati „Nad sádky k lesu v Zástavách“, ale též v sousední trati „Na Křivánčích a Dýmačkách“. V městské gruntovní knize byl ojediněle roku 1593 zmíněn „ role díl na Malý
Straně kteráž slove Zástava“. V roce 1414 se Zástavy německy nazývaly šacunky („Saczung“) a jeden šacunk představoval třetinu lánu. Sedmadvacet sousedů odvádělo městu
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plat z 28 rolí, totiž ze dvou půldruhých šacunků, jedenáct z celých šacunků a patnáct
z půlšacunků; jednalo se tak zřejmě o sedm
lánů. Tyto pozemky se tehdy nenacházely
v dědičné držbě, na rozdíl od „Dědin“,
nýbrž je měšťané získali formou zástavy.
To znamená, že je původní vlastník mohl kdykoli vykoupit. Vzhledem k tomu, že je obec
v té době vedla ve svém vlastnictví, mohla je
ve 13. či 14. století získat jako celek formou
zástavy od své vrchnosti nebo svobodného
souseda a tím rozšířit své území.
Též podle městských pozemkových
knih 17. a 18. století byla významnou trať
„V Zástavách“ (1588–1800). Zde určujícím prvkem byla pucovská cesta. Role
se nacházely „u pucovský cesty“ (1667,
1724), případně byla prodána polovina role
„k Pucovu jdouce z obou stran“ (1727) či
jedny hony Polouděli „kudy se jede k Pucovu“ (1637). Od pucovské cesty se role
V Zástavách táhly „až po Halíříky“ (1703),
Vymezení tratě „Nad sádky k lesu v Zástavách“
„až do Halíříku“ (1723), „až zároveň jak
na satelitním snímku z roku 2021.
Do snímku www.mapy.cz zakreslil autor.
Halíříky táhnou“ (1713), případně až ke košíkovským hranicím (1721, role prodána bez ouvaru). Role byla rovněž V Zástavách
„až pod zmolu k cestě docházející“ (1625). V roce 1600 byl prodán díl role „slove Pavloskej“, v roce 1646 podobně jiný díl role „slove Bartkovská“. V Zástavách se nacházely
role Polouděli (1606–1727) či jinak „hony dílný“ (1595) nebo „hony dílný a polodílný“
(1646–1674), případně jedny hony svobodné role (1632). Prodávány tu byly rovněž role
„za díl“ či „jeden díl“ (1588–1676). V roce 1674 byly prodány dvoje hony polodílný
„pod širokým kusem Martina Jakše [čp. 54] ležící od stezky, co se k Fučíkovskému
rybníčku [nad Rejhradským rybníkem] z Malý Strany jde až po cestu, co se též z Malý
Strany od Slámovejch [čp.188 v dnešní ulici Zmola] k Halíříkům jede“. Ojediněle byla
prodána role i s ouvarem (1729).
Z rolí V Zástavách byl placen úrok. Kupříkladu roku 1595 byl prodán „díl role dvoje
stávání“, přičemž úrok z obou rolí činil na jaře 1 denár a na podzim 7 denárů. V roce
1610 bylo z půldruhého lánu role odváděno nejspíše ročně 2,5 groše, z některých jiných
rolí 1 groš (1625, 1637). Tento svatojiřský a svatováclavský úrok vybíral městský úřad,
který jej odváděl vrchnosti; v 18. století po porovnání města s vrchností zůstával vybíraný úrok z nemovitostí obci.
Jan Zduba
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SPORT
SEZÓNA 2022/2023 V TJ SPARTAK
Sezóna 2022/2023 v TJ Spartak začala oficiálně po hodech, ale některé oddíly zahájily svou činnost o trochu dříve. Z organizačních důvodů došlo letos k drobným změnám
hodin. Toto se týká hlavně oddílů s dětmi. Po dohodě s trenéry a vedoucími cvičení jsme
některé oddíly museli přesunout na jiný den. Dopolední hodiny jsou standardně vyhrazeny
pro školy, odpolední pro mládež a večerní pro zájemce o sport z řad veřejnosti. Zbývající volné hodiny v hale si lze po dohodě pronajmout. K dispozici máte následující oddíly: florbal, sportovní gymnastiku, cvičení pro rodiče a děti, sálovou kopanou, TeqBall,
zdravotní tělocvik, tradiční oddíl juda, stolní tenis, šachy a volejbal. V budově Do-Jo,
vedle základní školy, lze navštěvovat i KungFu. Aktuální časový rozvrh hodin najdete
na webu https://www.tjsp.cz/, na nástěnkách v hale a bude uveřejněn i na prezentaci
TJ Spartak na sociálních sítích. Podrobné informace vám rádi podají vedoucí jednotlivých
oddílů. Kontakty na vedoucí najdete opět na stránkách TJ Spartak, na nástěnce v hale,
případně volejte na tel. č. 721 085 081.
Na co se můžete těšit? Turnaje ve stolním tenise, pak šachy, florbalu, zcela jistě bude
volejbalový turnaj a pak se uvidí. S podzimním časem jsme opět otevřeli i saunu. Bližší
informace najdete na letáčku, na webu a také na sociálních sítích. Přijďte relaxovat.
Petr Světlík, TJ Spartak velká Bíteš, z. s.

ŽÁDEJTE INFORMACE NA SPRÁVNÝCH MÍSTECH
Již delší dobu se nám stává, že nám známí, ale i zcela neznámí lidé kladou otázky,
které se nás, tj. TJ Spartak Velká Bíteš, vůbec netýkají. Hokejisté mi říkali „Tak jsme
ti vyčistili cestu k šatnám a uklidili tam, i trávu jsme ti posekali“. Návštěvníci zimního
stadionu se ptají, proč jsme zavřeli hospodu? Také říkají, že se jim nelíbí nepořádek před
vchodem na zimní stadion. Hokejistům odpovídám, že uklidili pozemek TJ Sokol, ne
náš. Maminkám odpovídáme, že se musí obracet na vedení TJ Sokol. Opravdu neznám
skutečný důvod, proč byla restaurace tak narychlo ze dne na den bez varování uzavřena.
Bylo mi sděleno, že problém byl v energiích, což vedlo k odpojení přívodu elektrické
energie do restaurace. (Jen do restaurace, TJ Sokol je připojen i nadále). Bohužel tím
byl odpojen i vrt, ze kterého jsme oba dva subjekty, TJ Sokol i TJ Spartak, po celou
dobu braly vodu (toto asi někdo nedomyslel až do všech důsledků). O odpojení přívodu
elektrické energie nás Sokol předem neinformoval. Až když si členové Sokola stěžovali,
že jsou bez vody a nemohou se po cvičení sprchovat, došlo ze strany Sokola ke kontaktu a od srpna roku 2021 TJ Spartak dodává vodu do budovy TJ Sokol. Na žádost
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o kontakt, poslání odečtu stavu vodoměru, vedení TJ Sokol nereaguje. Tato situace trvá
již déle než rok. Přitom pro spuštění vrtu stačí jen přepojit kabel uvnitř sokolovny a vše
mohlo být vyřešeno během jednoho odpoledne.
Poslední dobou se četnost dotazů stupňuje a je vážnějšího charakteru. Do okolí haly,
sauny, sokolovny a zimního stadionu se stahují různé osoby, které nepůsobí moc vlídně.
Posilněny velkou dávkou alkoholu pokřikují na děti, které chodí cvičit. Osobně jsem
je několikrát vykázal z prostoru před halou. Bohužel přesunuly se před zimní stadion.
Celý pozemek, který patří Sokolu, je neudržovaný a nebýt úklidu od technických služeb
a několika brigád z řad rodičů dětí malých hokejistů, vypadalo by to zde ještě hůře.
Proto opakuji a zdůrazňuji, dotazy k restauraci a nepořádku musíte směřovat na vedení TJ Sokol Velká Bíteš. Ti jsou jediní, kteří by vám měli dát pravdivé a vyčerpávající
odpovědi.
PS: Mnohokrát mne vytočí dotaz, zmínka v časopisu, v řeči atd. „jdeme do sokolovny“.
Odpovídám na to: „Jděte a dejte vědět“. Chtěl bych, aby si občané uvědomili, že v Bíteši
jsou dva subjekty: TJ Spartak a TJ Sokol. Každý provozuje svou „tělocvičnu“ a je za ni
zodpovědný. Na tuto formulaci jsem osobně velice háklivý.
Petr Světlík za TJ Spartak Velká Bíteš, z.s.

ZHODNOCENÍ TENISOVÉ SEZÓNY 2022
Před 20 lety se ve Velké Bíteši otevíral nový tenisový areál „Za luží“. Všichni tenisté žili tenisem a členové oddílu TC neustále pracovali na jeho zvelebování. Kurty
byly přístupné každému, kdo měl zájem. Pořádaly se zde otevřené turnaje pro registrované, neregistrované hráče, krajské přebory mládeže, mužů a odehrála se zde napí-
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navá utkání krajských soutěží mladších žáků, starších žáků, dorostenců a dospělých.
Několikrát jsme zde přivítali „hodovou exhibici“, ale pro nás nejvíce byl a je „bítešský“ turnaj - Městský přebor Velká Bíteš, který letos oslavil 33. ročník. Bohužel toto
vše odvál čas. Kurty byly předány v roce 2009 jinému pronajímateli, který nedokázal na tyto aktivity navázat a vedl tento v minulosti krásný areál k zániku. Za dobu
13-ti let, kdy i vedení města nečinně přihlíželo, jak tenisový areál chátrá, a nedokázalo
tento jev změnit, došlo nakonec k úplnému uzavření tenisových dvorců. Do budoucna
se s rekonstrukcí nepočítá, a tak pozvolna končí i éra tenisových hráčů, kteří tento
sport měli rádi a našli útočiště v nedalekém Vlkově. Čas nikdo nezastaví a mládež,
která zde byla, buď skončila nebo se přesunula do jiných oddílů. Po loňském vítězství
v této soutěži i letos měl náš oddíl nejvyšší mety a spojenými silami s B-týmem z loňských let dokázal tuto soutěž opanovat znovu. Za tímto skvělým výsledkem tentokrát
stojí všichni členové, kteří dokázali přispět svou zásluhou k důležitým dílčím výhrám,
které vedly až ke konečnému prvnímu místu.
I letos jsme uspořádali turnaje pro širší veřejnost ve dvouhře a čtyřhře – Městský
přebor. Při dvouhrách zaznamenáváme upadávající počet účastníků, ale ti, kteří se
zúčastnili, si radost z tenisu museli užít. Vítězem se bez prohry jediného setu stal letos
suverénně Filip Santar z Veverské Bitýšky, který tento turnaj dokázal již vyhrát celkem
3x. Ve finále si poradil s Filipem Kuřecem z Velkého Meziříčí. Čtyřhry se odehrály
tradičně na svátek svatého Václava za sice již chladnějšího, ale stále příjemného tenisového počasí. Nejlepší formu si přivezl Jiří Dohnal z Velkého Meziříčí a Jaroslav
Pytlík z Třebíče. Druhé místo obsadila domácí stálice Pavel Karásek a Ivan Geisselreiter. Třetí místo obsadila dvojice Filip Santar a Břetislav Skalník z Veverské Bitýšky.
Jak vlastně zhodnotit tuto sezónu. Z pohledu soutěžního je obrovský úspěch, že jsme
dokázali opět zvítězit v okresním přeboru, který čítá mnoho skvělých hráčů. Z pohledu
sportovního je stále více vidět problém, který jsem popisoval na začátku článku. Dopad chybějící mládeže a tenisového areálu s třemi kurty, na kterých je nutné mládežnické soutěže hrát, a zvláště pak vyrůstající děti, které by nahradily současné členy
TC města Velká Bíteš. Na závěr děkujeme za podporu a sponzorské dary: Městu Velká
Bíteš, Restaurace u Raušů, Slámovo uzenářství, p. Karáskovi, p. Stejskalovi, p. Markovi a obci Vlkov.
Členové TC města Velká Bíteš

OSTATNÍ
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ – „VELKÁ BÍTEŠ VČERA A DNES 2023“
I nformační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s městským muzeem vydalo nástěnný kalendář – Velká Bíteš včera a dnes 2023. Tento nástěnný kalendář
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s historickými i současnými
fotografiemi Velké Bíteše si
můžete prohlédnout a zakoupit v Turistickém informačním
centru na Masarykově náměstí
88 nebo na Klubu kultury
v 1. patře na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši.

Kalendář 2023. | Foto: Dagmar Martakidu

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ
A léta běží vážení…

V pátek 2. září 2022 se uskutečnilo setkání spolužáků, narozených v roce 1942. Protože bývalí
spolužáci bydlící ve Velké Bíteši
se zpravidla potkávají, tak jsme
ani nechtěli toto setkání mimo
bítešských uskutečnit. To nějak
nechtěli pochopit spolužáci, kteří
bydlí po celé České republice,
a tak jsme se dali do shánění kontaktů, až se to povedlo a mohli
Ze setkání spolužáků. | Foto: Archiv seniorů
jsme tomuto setkání určit termín.
Sešlo se nás 24 z 44, což nás potěšilo, a pokud zdraví bude sloužit, za rok opět nashle.
Posezení jsme měli zajištěno v restauraci Na 103, kde jsme všichni byli velmi spokojeni.
Děkujeme.
Nyní něco o školní docházce.
Po ukončení základní školy v roce 1956, kdy byla povinná školní docházka osmiletá –
9. třída nebyla, tak bývalý ředitel školy pan Jílek Rudolf spolu s dalšími učiteli, městem,
okresním národním výborem, který v této době sídlil ve Velké Bíteši, se pokusili řešit zřízení dalšího 3letého studia – střední školy, takzvané jedenáctiletky, což se povedlo a tato
jedenáctiletka byla ve Velké Bíteši do roku 1959, kdy poslední studenti nastoupili do prvního ročníku.
Studenti – ročník 1942, končící osmiletou základní školu v roce 1956 toho jako
první nastupující využili a 30 žáků nastoupilo na tehdejší školu, název školy – 11letka.
Nynější střední škola – je to gymnasium, a další čtyřleté školy dle zájmu žáků.
Po ukončení maturitou 11 letého studia se studenti dostali na vysoké učení technické,
zemědělské a na další obory v té době nabízené, a tímto se také zkrátila doba vysoko-
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školského studia. Ve 22 letech měli žáci ukončené 5leté vysokoškolské studium a také
studenti dostali umístěnky po celé - ještě Československé republice. Po ukončení povinné školní docházky jsme setkání spolužáků poprvé uskutečnili po 15 letech, v roce
1971, a další roky pravidelně po 5 letech, až v roce 1991 jsme posunuli setkání na rok
1992, kdy jsme byli coby 50letí.
Alena Urbánková, Ing. Jan Kučera za seniory

LUDMILA POSPÍŠILOVÁ – 3. MÍSTO – ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022
KRAJE VYSOČINA
Od září do října letošního roku se uskutečnila krajská kola soutěže Firma roku 2022
a Moneta Živnostník roku 2022. Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží IBM Firma roku 2022
a MONETA Živnostník roku 2022 se uskuteční 8. prosince na pražském Žofíně.
3. místo Živnostník roku
2022 Kraje Vysočina získala provozovatelka biofarmy
Ludmila Pospíšilová z Holubí Zhoře.
Ludmila Pospíšilová pracuje v zemědělství i v gastronomii. Ví, co jí, potažmo
co nabízí svým zákazníkům.
Živnosti se věnuje přes dvacet let, od roku 2020 má malý
bezobalový obchůdek na Masarykově náměstí ve Velké
Ocenění v soutěži Živnostník roku 2022 Kraje Vysočina.
Foto: Archiv pořadatelů
Bíteši. V obchůdku se dají
koupit trvanlivé potraviny a semena na váhu, každý si nasype do své nádoby, kolik
právě potřebuje a nehromadí se mu doma žádné zbytky v sáčcích. Zabývá se i zemědělstvím, proto si v rámci hledání odbytu otevřela malé bistro v Brně, kde připravuje
jednoduchá jídla a zpracovává své produkty. Zákazníky jsou lidé, kterým není jedno,
co jí a odkud jejich jídlo pochází. Cílem do budoucnosti je neztratit se ve všech možných nařízeních, využít všech možností a dosáhnout nezávislosti na čemkoliv. Jejím
mottem pro život i podnikání je, nikdy to nevzdat, ať už situace vypadá jakkoliv.
Redakce Zpravodaje paní Ludmile Pospíšilové ke 3. místu gratuluje a přeje hodně úspěchů ve svém podnikání.
Výsledky krajského kola soutěží

34 | Listopad 2022

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

IBM Firma roku 2022 Kraje Vysočina
1. Vodaservis, s.r.o. – úprava vody a výroba vodárenských zařízení, Žďár nad Sázavou
2.	Optokon, a.s. – přední celosvětový výrobce optických zařízení a dodavatel optické
infrastruktury, Jihlava
3.	Dvořák – svahové sekačky, s.r.o. – výrobce dálkově řízených svahových sekaček,
Pohled
		Společnost Dvořák – svahové sekačky, s.r.o. získala dále titul Ekonomicky nejúspěšnější firma.
Moneta Živnostník roku 2022 Kraje Vysočina
1. Eva Fruhwirthová – mozková koučka, autorka originální mozkoherny, Třebíč
2. Petr Špaček – chovatel včel, producent medu, Cidlina
3. Ludmila Pospíšilová – provoz biofarmy, Velká Bíteš
V doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař, která v každém kraji oceňuje
živnostníky, kteří dokázali překonat nejrůznější nástrahy podnikání a nevzdali ho, zvítězil
83letý Libor Smejkal z Velkého Meziříčí, který už 22 let pořizuje videa s národopisnou
tématikou. Jeho životní výzvou byl dokument o Jakubu Demlovi.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

SNÍTE RÁDI?
Sny jsou představy a myšlenky, které se objevují během spánku. Obvykle mají podobu obrazových představ, ale mohou být sluchové i pohybové. V oblasti psychologie
existuje řada hypotéz ohledně snů; pomocí jejich výkladu se např. Sigmund Freud
snažil odhalit příčinu problémů svých klientů. Mohou mít některé sny hlubší význam?
Mohou obsahovat i duchovní poselství? Proč míváme někdy „noční můry“? Pokud vás
toto téma zajímá, ráda bych vás pozvala na besedu na téma „Sníte rádi, nebo vás
spíše trápí zlé sny?“, která se bude konat ve výstavní síni na Masarykově nám.
č. 5 v úterý 8. 11. 2022 v 17.30 hodin. Nepůjde o odbornou přednášku, spíše o přátelské posezení se sdílením osobních zkušeností a prožitků. Zazní také některé příběhy
z bible k danému tématu. Těšit se můžete i na drobné občerstvení, např. bezlepkové
moučníky, kávu a čaj apod.
Žalm 4, verš 9: Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí
mi dáváš bydlet.
Můžete také přijít na naše pravidelná setkání, která se konají každou druhou a čtvrtou
(případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově náměstí
č. 5 v 1. patře (na pavlači). Také můžete navštívit naše webové stránky (www.ac-vm.cz).
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnané sny a posilující spánek Věra Pokorná
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K – CENTRUM NOE
K-centrum Noe, spadající pod Oblastní charitu Třebíč, je víceúčelové regionální zařízení, které se věnuje především problematice drog. Pracujeme převážně s aktivními injekčními uživateli omamných a psychotropních látek, s jejich rodiči a blízkými, ale i s lidmi
po léčbě závislosti.
Ve městě Velká Bíteš probíhá terénní práce každé pondělní odpoledne. Terénní pracovnice se zde setkávají s uživateli drog a poskytují jim terénní služby, nejčastěji se jedná
výměnu použitých injekčních stříkaček za čisté. Špinavé jehly pak necháváme bezpečně
likvidovat, čímž snižujeme nebezpečí poranění o pohozenou špinavou jehlu. Na terénního
pracovníka se můžete obrátit i v případě nálezu pohozené použité injekční jehly. V rámci
výměnného programu nabízíme i alternativní a méně rizikové způsoby užívání (např. užívání pomocí želatinových kapslí a šňupátek). Dále nabízíme pro naše klienty a veřejnost
testování na infekční nemoci (žloutenky typu B a C, HIV a syfilis), poskytujeme jim individuální poradenství, informace o bezpečném brání a možnostech léčby nebo informace ze
zdravotní a sociální oblasti.
Naší další činností je i aktivní vyhledávání potencionálních uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí. Také spolupracujeme s lékárnami, do kterých dodáváme jednorázové
zdravotní balíčky pro uživatele. Školám pak nabízíme besedy a přednášky o drogové problematice nebo možnost exkurze v našem zařízení.
Služby K-centra Noe jsou anonymní a bezplatné. Adresa našeho zařízení je Hybešova
10, 674 01 Třebíč, tel. 568 840 688. Kontakt na terénního pracovníka pro tuto lokalitu je
730 529 712. Kontaktovat nás můžete také na e-mailové adrese noe@trebic.charita.cz nebo
prostřednictvím FB stránek https://www.facebook.com/kcentrum.noe.
Monika Večeřová, sociální pracovník, Třebíč

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 135/2022 KONANÉ DNE 19. ZÁŘÍ 2022
2/135/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.134/2022 ze dne 12. 9. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 19. 9. 2022
3/135/22/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 12/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2022
4/135/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu
neurčitou od 1. 11. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
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5/135/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu č. SFP/51/2022 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Velká
Bíteš v celkové výši 32.000 Kč na zpracování projektové dokumentace stavby „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu ul. U Stadionu (u BD č. p. 275)“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 10. 2022
6/135/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na zpracování architektonicko-urbanistické
studie a dokumentace pro územní rozhodnutí projektu „Úprava veřejného prostranství v lokalitě Spálené Valy, Velká Bíteš“ za celkovou cenu 190.146 Kč a současně rozhoduje projekční práce objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2022
7/135/22/RM – schvaluje ústřední inventarizační komisi pro zajištění inventur majetku města Velké
Bíteše za rok 2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
8/135/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu č. SFP/58/2022 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Velká
Bíteš v celkové výši 792.675 Kč na stavbu „Velká Bíteš – novostavba vodovodu ul. Malá Strana“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 10. 2022
9/135/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu č. SFP/59/2022 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Velká
Bíteš v celkové výši 771.923 Kč na stavbu „Velká Bíteš – novostavba vodovodu ul. Sadová – Pod
Babincem“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 10. 2022
10/135/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu č. SFP/60/2022 se Svazem vodovodů a kanalizací
Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
Velká Bíteš v celkové výši 2.328.093 Kč na stavbu „Velká Bíteš – ul. Hybešova, rekonstrukce kanalizace I. etapa“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 10. 2022
11/135/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu č. SFP/61/2022 se Svazem vodovodů a kanalizací
Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
Velká Bíteš v celkové výši 191.413 Kč na stavbu „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu ul. U Stadionu (u BD č. p. 275)“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 10. 2022
12/135/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 6 Pojistné smlouvy č. 2734324539 se společností
UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2022
13/135/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j.
MÚVB/6524/22 ve výši 245.800 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 12. 2022
14/135/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu
neurčitou od 1. 11. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
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15/135/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 – změna v článku III Smlouvy o nájmu
bytu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš, tak že se doba nájmu z doby určité mění na dobu
neurčitou, a to účinností od uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě. Ostatní ustanovení smlouvy
zůstávají beze změny.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
16/135/22/RM
a) rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako předávajícím investorství a DS Velká Bíteš s.r.o,
IČ: 144 30 894, se sídlem Na Děkance 2109/1, Nové Město, 128 00 Praha 2 jako přebírajícím
investorství smlouvu o převodu investorství z rozhodnutí vydaného Městským úřadem Velká Bíteš, odborem výstavby a životního prostředí čj. MÚVB/4511/20/VÝST/URB ze dne 29.12.2021,
které nabylo právní moci dne 21.01.2022, ke stavbě „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“
na pozemcích p.č. 4625, p.č. 4622 v katastrálním území Velká Bíteš a z rozhodnutí vydaného
Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem dopravy a silničního hospodářství čj. DOP/38566/
2021-po/9176/2021 ze dne 30.08.2021, které nabylo právní moci dne 01.10.2021, a to zčásti týkající se stavby objektu SO 104 „Parkoviště 2 – 19 parkovacích míst“ na pozemku p.č. 4622
v katastrálním území Velká Bíteš,
b) rozhoduje zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku p.č. 4622 orná půda o výměře cca 835 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem výstavby parkoviště a zpevněných ploch jako součást realizace
„Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to nejdéle na dobu do kolaudace uvedené stavby
objektu sociálních služeb,
c) rozhoduje uzavřít smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako vlastníkem pozemku p.č. 4625 v k.ú.
a obci Velká Bíteš a DS Velká Bíteš s.r.o, IČ: 144 30 894, se sídlem Na Děkance 2109/1, Nové
Město, 128 00 Praha 2 jako stavebníkem smlouvu o právu provést stavbu Domova pro seniory
a DZR Velká Bíteš na uvedeném pozemku,
d) konstatuje na základě předloženého návrhu projekčního stupně stavby Domova pro seniory
a DZR Velká Bíteš v úrovni DSP, že návrh byl předložen v požadovaném termínu a hlavní stavební objekt je v souladu s podmínkami vyhlášeného záměru prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú.
a obci Velká Bíteš včetně navýšení lůžkové kapacity domova na max. počet 120 lůžek a souhlasí
s nabídkou DS Velká Bíteš s.r.o. na rozšíření domova o 8 lůžek pro potřeby registrovaných sociálních služeb „odlehčovací služba“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2022
17/135/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 66 orná půda o výměře 1364 m2
vznikajícího dělením pozemků p.č. 67, p.č. 66, p.č. 65 dle geometrického plánu č. 93-127/2021vše
v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu min. za 1.173.000 Kč,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- s kaucí 50.000 Kč uhrazenou před podáním nabídky kupní ceny.
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví k dokončení výstavby rodinného domu
na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 200 Kč/m2 předmětného
pozemku. Ve prospěch prodávajícího bude bezúplatně zřízeno věcné předkupní právo za kupní
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cenu, za kterou bude pozemek převeden do vlastnictví kupujícího, pro případ, že by se kupující, popř. jeho právní nástupce, do 7 let od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnického právo
k pozemku na další osobu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
18/135/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 84/1 oddělené dle geometrického plánu č. 95-65/2022 a nově označené p.č. 84/20 orná půda o výměře 956 m2 v k.ú. Ludvíkov
u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu min. za 860.000 Kč,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- s kaucí 50.000 Kč uhrazenou před podáním nabídky kupní ceny.
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví k dokončení výstavby rodinného domu
na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 200 Kč/m2 předmětného
pozemku. Ve prospěch prodávajícího bude bezúplatně zřízeno věcné předkupní právo za kupní
cenu, za kterou bude pozemek převeden do vlastnictví kupujícího, pro případ, že by se kupující, popř. jeho právní nástupce, do 7 let od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnického právo
k pozemku na další osobu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
19/135/22/RM – doporučuje ZM snížit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2022 na mzdové a ostatní
osobní výdaje pro Základní uměleckou školu, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizaci
o 150.000 Kč s tím, že tyto prostředky budou využity na financování akce akustické úpravy učebny
žesťových nástrojů v ZUŠ.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 12. 2022
20/135/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele AVETON s.r.o., Drahobejlova
1452/54, 190 00 Praha 9, IČ: 02436647 a objednat u něj provedení akustických úprav třídy žesťových nástrojů v ZUŠ, Velká Bíteš, Hrnčířská 117 za cenu 225.083 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2022
21/135/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „III/3928
Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ se zhotovitelem Outulný VHS spol.s r.o., Ocmanická 989,
675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO 014 30 050, kterým se navyšuje cena díla o 1.110.685,28 Kč
včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 10. 2022
22/135/22/RM – rozhoduje na základě žádosti nájemce AKE CZ s.r.o. uzavřít dohodu o ukončení
nájmu části pozemku p.č. 1314/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 660 m2, jehož součástí je
budova č.p. 259 jiná st. v k.ú. a obci Velká Bíteš k 31.12.2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2022
23/135/22/RM – rozhoduje na základě žádosti souhlasit s připojením dvou připravovaných bytových domů na pozemku p.č. 4607 v k.ú. a obci Velká Bíteš k městské kotelně U Stadionu a k městskému teplovodu s tím, že konkrétní podmínky připojení stanoví samostatným vyjádřením odbor
investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 10. 2022
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24/135/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 10. 2012 mezi
městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940,
Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví
města ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o nájemném za pronájem lesní
půdy pro rok 2022 ve výši 45 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2022
25/135/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Chodník v obci Ludvíkov“ se zhotovitelem Ncorp s.r.o., Růžová 144, Velká Bíteš IČ 27721043, kterým se mění předmět
plnění a tím navyšuje cena o 80.490,00 Kč včetně DPH na 3.564.329,60 Kč včetně DPH a prodlužuje
termín dokončení díla do 22. 10. 2022.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 16. 10. 2022
26/135/22/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
bere na vědomí zápis za zasedání dozorčí rady Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. dne 29. 6.
2022, schvaluje zprávu o přezkoumání roční účetní uzávěrky za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku
za rok 2021 v předloženém znění.
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 136/2022 KONANÉ DNE 3. ŘÍJNA 2022
2/136/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.135/2022 ze dne 19.09.2022.
odpovědnost: rada města termín: 3. 10. 2022
3/136/22/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 13/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2022
4/136/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od IČ: 75852837 a uzavřít smlouvu o dílo
na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy
kulturního domu Velká Bíteš včetně přeložky přípojky plynu“ za celkovou cenu 34.000 Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 5. 10. 2022
5/136/22/RM – bere na vědomí zápis o průběhu a výsledcích voleb do školské rady Základní školy
Velká Bíteš, příspěvková organizace.
6/136/22/RM – bere na vědomí sdělení ve věci budování dopravního prostoru za čerpací stanicí
na ulici Kpt. Jaroše, Velká Bíteš a souhlasí se záměrem rozšíření stávajícího stavu o druhou etapu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 7. 10. 2022
7/136/22/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením nevyhovujícího a poškozeného majetku dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace doručené pod č.j.
MÚVB/6695/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2022
8/136/22/RM – rozhoduje souhlasit s přerušením provozu školní družiny v době prázdnin pro školní
rok 2022/2023 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace doručené pod č.j.
MÚVB/6691/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: průběžně
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9/136/22/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
za školní rok 2021/2022 a organizační řád školy účinný od 1. 9. 2022.
10/136/22/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finančním příspěvku na stavbu „Velká
Bíteš – novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace ul. U Stadionu, úsek DZR a ulice Tyršova“ se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513,
kterým se navyšuje příspěvek o 168.555 Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 10. 2022
11/136/22/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská
117, příspěvkové organizace za školní rok 2021/2022.
12/136/22/RM – rozhoduje bezúplatně nabýt do vlastnictví města Velká Bíteš radiostanici
vozidlovou HT 6991DC PEGAS IM: 10600660, nomenklaturní číslo 061700163000 v pořizovací ceně 55.489,70 Kč z vlastnictví České republiky – Hasičského záchranného sboru Kraje
Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
13/136/22/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/6846/22 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 10. 2022
14/136/22/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/6845/22 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 10. 2022
15/136/22/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/6857/2022 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 10. 2022
16/136/22/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/6855/22 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 10. 2022
17/136/22/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/6856/22 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 10. 2022
18/136/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na provádění letní údržby s Krajskou správu
a údržbu silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450 na stavbě: „Chodník
v obci Ludvíkov“ za cenu 89.843 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 5. 10. 2022
19/136/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 10. 2022
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20/136/22/RM – schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace za účelem pořízení elektrické poklopové pece ve výši 72.800 Kč.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2022
21/136/22/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením předložené smlouvy o vzájemné výpůjčce krojů
mezi Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací a obcí
Osová Bítýška.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 10. 2022
22/136/22/RM – rozhoduje přijmout od společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 25594940 cenovou nabídku ve výši 157.682,00 Kč
bez DPH na realizaci rozvodů vody z vrtané studny včetně elektroinstalace a dále na zařízení vodního hospodářství pro užitkovou vodu v areálu zimního stadionu, Tyršova 193, parc.č. 760/1, 761/5
a 763/3 v obci a k.ú. Velká Bíteš a tyto práce objednat včetně zajištění dokumentace a veškerých
dalších podkladů pro stavební i kolaudační řízení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 10. 2022
23/136/22/RM
a) bere na vědomí stížnost doručenou pod č. j. MÚVB/6154/22, informaci starosty města o průběhu
jednání dne 09.08.2022 ve věci projednání žádosti města Velká Bíteš o vydání společného povolení na stavbu „Parkoviště u bytových domů v sídlišti U Stadionu, Velká Bíteš“ a protokol o ústním jednání dne 09.08.2022, sepsaný v uvedené věci Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem
dopravy a silničního hospodářství
b) rozhoduje předat stížnost č. j. MÚVB/6154/22 nově zvolenému zastupitelstvu města.
odpovědnost: starosta termín: 24. 10. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 137/2022 KONANÉ DNE 10. ŘÍJNA
2/137/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.136/2022 ze dne 03.10.2022.
odpovědnost: rada města termín: 10. 10. 2022
3/137/22/RM – bere na vědomí výroční zprávu Střední odborné školy Velká Bíteš, příspěvkové
organizace za školní rok 2021/2022.
5/137/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
6/137/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu Velká Bíteš k bytu, Družstevní
584, Velká Bíteš ke dni 31.10.2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
7/137/22/RM – rozhoduje souhlasit s instalací venkovních rolet v bílé barevnosti na okna bytu v bytovém domě č.p. 475 U Stadionu ve Velké Bíteši za těchto podmínek:
- investorem předmětné úpravy bude v plné výši nájemce,
- nájemce nebude požadovat na pronajímateli úhradu vynaložených finančních prostředků na před-
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mětnou úpravu, která se po realizaci stane nedílnou součástí bytu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 10. 2022
8/137/22/RM
a) bere na vědomí žádost ředitel SOŠ Jana Tiraye o spolupráci při modernizaci učebny CNC a rozhoduje zařadit akci do plánu investic na rok 2023 a připravit akci k realizaci,
b) rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou,
IČ 46978135 na zpracování žádosti o dotaci z IROP včetně administrace po dobu udržitelnosti
ve výši 164.560 Kč včetně DPH a rozhoduje uzavřít s firmou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 20. 10. 2022
9/137/22/RM
a) rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu ze dne 01.01.2008 uzavřené se společností
Agro Záblatí, a.s., IČ: 607 28 353, se sídlem Záblatí 63, 594 53 Osová Bítýška jako nájemcem
ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.08.2014 a dodatku č. 2 ze dne 16.01.2019 spočívající ve změně
nájemného na výši 4.000,- Kč/ha a dále ve změně délky výpovědní doby z 12 let na 7 let,
b) pověřuje odbor majetkový projednáním aktualizace finančních podmínek užívání městských zemědělských pozemků se společnostmi B I K O S spol. s r.o. a BitAgro, s.r.o.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
10/137/22/RM rozhoduje neuzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš a zároveň
nájemce písemně vyzvat k vyklizení a předání bytu, a to ke dni 31. 10. 2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
11/137/22/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 14/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2022
12/137/22/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 2107 zastavěná plocha
a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 50 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: 31. 10. 2022
13/137/22/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Technické služby Velká Bíteš spol.
s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 25594940 na opravu vjezdu Základní školy
a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace ve výši 97.090 Kč včetně DPH a rozhoduje
tyto práce objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 17. 10. 2022
14/137/22/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 01430050 a objednat realizaci stavby „Velká Bíteš
– Prodloužení místní komunikace Krátká“ za celkovou cenu 586.960 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 10. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 138/2022 KONANÉ DNE 17. ŘÍJNA 2022
2/138/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.137/2022 ze dne 10. 10. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 17. 10. 2022
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3/138/22/RM – schvaluje odpisový plán pro rok 2022 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7219/22.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2022
4/138/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
5/138/22/RM – doporučuje ZM převést částku 52.834 Kč v rozpočtu města na rok 2022 z příspěvku
na provoz na investiční příspěvek pro Mateřskou školu Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou
organizaci na pořízení nerezového stolu do kuchyně.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 12. 2022
6/138/22/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/7202/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 10. 2022
7/138/22/RM – rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne 13. 11.
2022 v době od 17.00 h do 19.00 hodin, kterou pořádá MC Bítešáček. Organizaci dopravy spojenou
s omezením dopravy na trase včetně Masarykova náměstí zajistí žadatel.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 10. 2022
8/138/22/RM – rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájemcem nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20
m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2022
9/138/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny částí pozemku p.č. 244/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 26 m2, částí pozemku p.č. 176 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11
m2, části pozemku p.č. 158/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 24 m2, části pozemku p.č. 158/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 11. 2022
10/138/22/RM – rozhoduje uzavřít se společností V-STAV A, spol. s r.o., Dražka 624, 675 55 Hrotovice, IČ: 25508601 dohodu týkající se ponechání valu sloužícího k zadržování srážkových vod z pozemků parc. č. 2295/21, 4610/1, 4616/3, 4618/4, 4618/5, 4618/6 a 4616/11 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 11. 2022
11/138/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
12/138/22/RM – rozhoduje pokácet 1 ks vrby na pozemku p.č. 1180/134 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2022
13/138/22/RM – rozhoduje pokácet 1 ks zeravu západního na pozemku 2294/17 (ostatní plocha/
zeleň) v k.ú. Velká Bíteš a provést výsadbu náhradní méně vzrůstné zeleně pro dané místo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2022
14/138/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 se společností EUROVIA CS, a.s., U Michelského
lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 45274924, kterým se navyšuje cena díla o 239.592,40 Kč
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včetně DPH celková cena tak činí 3.859.668,40 Kč. Dále se dodatkem č. 1 prodlužuje termín dokončení díla do 31.12.2022.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 11. 2022
15/138/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, IČ: 45274924 na realizaci stavby „Velká Bíteš – komunikace
Na Vyhlídce“ za cenu 3.207.284,69 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 10. 2022
16/138/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Technické služby Velká Bíteš
spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ:25594940 na realizaci veřejného osvětlení a městské metropolitní sítě v ulici Na Sádkách a Na Vyhlídce za cenu 451.887 Kč včetně DPH
a práce objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 10. 2022
17/138/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti Technické služby Velká Bíteš
spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 25594940 na demoliční práce na objektu
technického vybavení na pozemku parc. č. 323/2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 193.220 Kč včetně DPH
a práce objednat,
– pověřuje odbor investic a rozvoje MÚ Velká Bíteš zajištěním úpravy ploch po demolici uvedeného
objektu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 10. 2022
18/138/22/RM – bere na vědomí cenovou nabídku, IČO: 13666444 na překládku zdroje vytápění
objektu Lánice č.p. 42 a pověřuje odbor investic a rozvoje MÚ Velká Bíteš zajištěním příslušeného
povolení k nové plynové přípojce pro objekt Lánice č.p. 42 na pozemku parc. č. 321 v k.ú. Velká
Bíteš, související s touto překládkou.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2022
19/138/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti Technické služby Velká
Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 25594940 a objednat
realizaci chodníku a oplocení ve spodní části lokality Chobůtky za celkovou cenu 467.688 Kč
včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 10. 2022
20/138/22/RM – doporučuje ZM vzít na vědomí projekční rozpracovanost a přípravu majetkoprávního vypořádání pozemků sportovního areálu Vlkovská za fotbalovým stadionem a rozhoduje
pokračovat v projekčním řešení včetně majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 875/1 zahrada
o výměře 2811 m2, p.č. 876/1 ovocný sad o výměře 4135 m2, p.č. 874/1 p.č. 2346/24 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 147 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem budoucího rozšíření stávajícího sportovního areálu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2022
21/138/22/RM – rozhoduje neuzavřít dohodu o splácení dluhu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
22/138/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
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23/138/22/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 15/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2022
24/138/22/RM – rozhoduje souhlasit s návrhem ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace na omezení a uzavření provozu mateřské školy ve dnech
26. a 27.10.2022 dle její žádosti č.j. MÚVB/7363/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 26. 10. 2022
25/138/22/RM – rozhoduje k 15. 11. 2022 dohodou ukončit smlouvu o nájmu nebytového prostoru
číslo 101 v budově č.p. 548 na pozemku p.č. 852/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, uzavřenou se současným
nájemcem, kterým je ISOMA s.r.o., IČO: 27232565, Magistrů 1275/13, Praha a současně rozhoduje
zveřejnit záměr pronájmu předmětného prostoru s účelem využití pro provozování služeb (manikúra,
pedikúra, kosmetika, kadeřnictví).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
26/138/22/RM – bere na vědomí Zápis z redakce Zpravodaje ze dne 11. 10. 2022 a konstatuje,
že zveřejnění poděkování občanům v prázdninovém a zářijovém Zpravodaji je v souladu s usnesením Rady města Velká Bíteš č. 3/124/22/RM ze dne 3. 6. 2022.
27/138/22/RM – rozhoduje prominout nájemné za pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově kulturního domu, č.p. 482, ulice Vlkovská, p.č.769, obec a k.ú. Velká Bíteš nájemci, kterým
je Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, IČ: 433 81 154,
Masarykovo náměstí 5, 59501 Velká Bíteš, s účinností od 18. 10. 2022 do doby uzavření nové podnájemní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022
28/138/22/RM – rozhoduje revokovat usnesení Rady města Velká Bíteš č. 10/137/22/RM ze dne
10.10.2022 a nahradit ho následujícím usnesením:
Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 11. 2022 do 31. 1. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2022

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
PODĚKOVÁNÍ RESTAURACI U RAUŠŮ
Děkujeme panu Jiřímu Raušovi a personálu restaurace U Raušů ve Velké Bíteši za vzornou přípravu svatební hostiny pro novomanžele Kláru a Jiřího Vrábelovy, která se konala
v kulturním domě v Osové Bítýšce dne 24. září 2022 za účasti více jak sto svatebčanů.
Práce byla náročná, ale zvládli jste všechno na výbornou. Vřelé díky vám všem posílá
rodina Vrábelova a Malouškova
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Palivové dřevo, i suché, tel. č.: 608 065 337
Roční prohlídky (čištění) plynových kotlů značky Baxi, Thermona,
Viessmann a Chaffoteaux, e-mail: M.valka@email.cz. Tel. č. 721 277 560.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 11. listopadu 2022 tomu bude již 50 let, kdy se vydali
na společnou cestu životem
manželé Růžena a Jan Hladíkovi z Bezděkova.
Ke zlaté svatbě blahopřejí děti s rodinami.
Ke gratulaci se připojuje Sbor pro občanské záležitosti
a také redakce Zpravodaje.

VZPOMÍNÁME
Dne 1. listopadu 2022 by se dožil 80 let pan Jaroslav Rybníček z Košíkova,
dobrý člověk, který svého času působil jako místopředseda a předseda
Městského národního výboru ve Velké Bíteši a posléze také jako městský zastupitel.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte si na něj společně s jeho rodinou.

Dne 20. listopadu 2022 uplyne 11 let od úmrtí
pana Ladislava Valacha z Březky.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná 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 prosinec 2022: 18. listopadu 2022 do 12.00 hodin.

Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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