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ZPRÁVY Z RADNICE

SLOVO Z RADNICE

Milé obyvatelky a milí obyvatelé Bíteše,
jaro už nám pomalu klepe na dveře a vyhlížíme první 
sněženky, bledule a petrklíče. Pomaličku už se také rý-
suje přístavba kulturního domu. Zatím se stále jedná 
o hrubou stavbu, ale protože dodací lhůty jsou dlouhé, 
byli jsme už společně s panem architektem a pracovníky 
investičního odboru vybírat dlažbu a obklady. Snad se 
vám budou líbit. Shodli jsme se, že nechceme žádnou 
divočinu. Snažili jsme se vybírat neutrální odstíny. Mu-
síme dbát na praktičnost při údržbě a také na bezpečnost 
budoucích návštěvníků akcí v kulturním domě. A samo-
zřejmě jsme také byli limitováni rozpočtem, takže moc 
velká škála nebyla. Snad budete s výběrem spokojení.

Rada města schválila využít uzavření kulturního domu 
k dokončení rekonstrukce pokojů pro ubytované, dodělat 
toalety a kuchyňku. Dosud měli ubytovaní k dispozici pouze toalety u galerie, takže občas 
museli nenápadně prokličkovat mezi plesajícími. Od podzimu už by měli mít veškeré zá-
zemí k dispozici na jednom místě.

Rada města také schválila menší stavební úpravy mezi prostory Armyshopu a Zverexem, 
aby oba obchody měly dostačující skladovací prostory. Snad už se Zverex brzy bude moci 
stěhovat do zrekonstruovaných prostor.

Nově zařízená by také měla být samoobsluha s potravinami na náměstí. Začátkem 
března už si budou zákazníci moci vybírat zboží z nových regálů a stojanů. Rekonstrukce 
proběhne ve spolupráci s řetězcem COOP družstvo HB, z jehož pestré nabídky si můžeme 
vybírat už od počátku roku. Přejeme mnoho spokojených nakupujících.

V pátek 10. února svolali zástupci Správy železnic na radnici ve Velké Bíteši spo-
lečné jednání se zástupci okolních obcí ohledně plánované vysokorychlostní tratě. 
Pro nás to bylo vůbec první oficiální jednání ohledně tzv. VRTKY a jejího propojení 
na Osovou Bítýšku. 

Rada města schválila kroky vedoucí k omezení tranzitní dopravy centrem města a v té 
souvislosti jsme zahájili jednání ohledně úsekového měření v Lánicích.

Ve středu 15. 2. 2023 přebírali pracovníci technických služeb v čele s jednatelem 
Ing. Gaizurou nový nákladní automobil – hákový nosič kontejnerů MAN, který bude zajiš-
ťovat odvoz odpadů do spalovny do Brna a papírového odpadu do papíren. Ročně odveze 
až 10 tisíc tun odpadu a nahradí třináct let starý dosluhující vůz.
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Zpětně děkujeme všem pořadatelům a spolkům v Bíteši i v místních částech za úspěšnou 
plesovou sezónu i za ostatky, průvod masek a karneval na ledě.

Průběžně už také konzultujeme s pracovníky Klubu kultury jednotlivé akce na začátek 
léta i podobu letošních hodů. Opět bychom chtěli umístit na střed náměstí pódium. Můžete 
se těšit na Mladé Bítešsko nebo pouťovou zábavu.

Přejeme vám, abyste si mohli na plno užívat sílu jarního sluníčka a především zahrád-
kářům, ale i nám všem, také přejeme dostatek jarní vláhy, protože voda je důležitá pro nás 
pro všechny a musíme si jí vážit.

Markéta Lavická a František Matušina

VÝSLEDKY 2. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Druhé kolo přímé volby českého prezidenta se uskutečnilo v pátek 27. a sobotu  
28. ledna 2023. Na základě výsledku prvního kola volby bylo možno dát hlas jednomu ze 
dvou kandidátů, kterými byli Ing. Petr Pavel, M.A. a Ing. Andrej Babiš. Na období pěti let 
2023–2028 byl zvolen Petr Pavel. Úřadu se ujme poté, jakmile stávajícímu prezidentovi 
skončí 8. března 2023 mandát. Tím naváže na tři předchozí české prezidenty, jmenovitě 
Ing. Miloše Zemana, dr. h. c. (2013–2023), prof. Ing. Václava Klause, CSc., dr. h. c. mult. 
(2003–2013) a Mgr. Václava Havla, dr. h. c. (1993–2003).

Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky ve Velké Bíteši. Velká Bíteš je tradičně 
rozdělena do devíti volebních okrsků. Okrsek č. 1 (mateřská škola, náměstí) zahrnuje ji-
hovýchodní část města od Karlova po ulici Za Loukama včetně Masarykova náměstí, ulic 
Růžové a Pod Hradbami, též místní část Pánov. Okrsek č. 2 (SOŠ, Tyršova) zahrnuje jiho-
západní část města od ulice Rajhradské po ulice Tyršova a Za Uličkami. Okrsek č. 3 (kul-
turní dům, Vlkovská) zahrnuje severozápadní část města od ulice Družstevní po Novou 
čtvrť. Okrsek č. 4 (základní škola, Sadová) zahrnuje severovýchodní část města od ulice 
Tišnovská po ulici Na Babinci včetně částí ulic Vlkovská a U Stadionu, též ulice Hrnčířská 
a Kostelní v centru. Dalšími okrsky jsou místní části: č. 5 Košíkov a Ludvíkov, č. 6 Jindři-
chov a Jestřabí, č. 7 Holubí Zhoř, č. 8 Březka a č. 9 Bezděkov a Jáchymov.

volební obvod Petr Pavel v % Andrej Babiš v % voličů v seznamu volební účast v %
Velká Bíteš 62,90 37,09 3 976 72,61

1 62,51 37,48 1 047 69,72
2 69,56 30,43 920 72,61
3 55,12 44,87 713 72,79
4 64,53 35,46 698 74,21
5 61,65 38,34 186 72,04
6 60,29 39,70 87 79,31
7 61,17 38,82 117 73,50
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Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky na úrovni celostátní, nejbližších dvou 
krajů, tzv. velkého okresu a nejbližších sousedních měst.

Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky ve správním obvodu Velké Bíteše a sou-
sedních obcích (řazeno podle výsledku volby).

8 72,46 27,53 85 81,18
9 50,53 49,46 123 76,42

volební obvod Petr Pavel v % Andrej Babiš v % voličů v seznamu volební účast v %
Česká republika 58,32 41,67 8 242 566 70,25

Kraj Vysočina 57,39 42,60 400 332 73,63
Jihomoravský kraj 58,99 41,00 937 786 70,36
Okres Žďár n. S. 60,10 39,89 93 261 74,72
Velké Meziříčí 59,94 40,05 8 900 73,22

Tišnov 64,08 35,91 6 893 72,23
Rosice 59,65 40,34 4 883 72,52

Náměšť n. O. 52,76 47,23 3 934 69,93

volební obvod Petr Pavel v % Andrej Babiš v % voličů v seznamu volební účast v %
Níhov 74,37 25,62 188 85,64

Nové Sady 69,73 30,26 190 80,53
Ruda 69,33 30,66 308 69,16

Domašov 67,93 32,06 515 76,50
Stanoviště 64,76 35,23 293 72,70

Lesní Hluboké 64,49 35,50 197 85,79
Křižínkov 63,77 36,22 176 72,73
Borovník 62,31 37,68 92 75,00

Tasov 61,15 38,84 507 72,78
Vlkov 60,12 39,87 205 79,51
Katov 59,37 40,62 192 83,85

Přibyslavice 59,04 40,95 411 71,78
Březské 58,09 41,90 141 75,18
Čikov 57,72 42,27 169 72,78

Zbraslav 57,08 42,91 981 77,06
Osová Bítýška 56,98 43,01 711 75,53
Zálesná Zhoř 56,75 43,24 51 72,55

Záblatí 55,84 44,15 201 76,62
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Zdroj: www.volby.cz
Redakce

INFORMACE Z FINANČNÍHO ÚŘADU PRO KRAJ VYSOČINA
Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí

Vážení občané, 
dovolujeme si Vás upozornit na to, že se blíží období podávání daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob. V letošním roce bude končit základní lhůta pro podání daňových 
přiznání dne 3. dubna 2023 (v případě formy elektronického podání 2. května 2023). 

Na Územním pracovišti ve Velkém Meziříčí budou od 27. března 2023 rozšířeny úřední 
hodiny pro veřejnost na všechny pracovní dny, a to:

Úřední hodiny od 1. 1. 2023
podatelna, přejímka daňových přiznání, pokladna a poskytování informací:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hodin
úterý, čtvrtek 8.00 – 15.30 hodin
pátek 8.00 – 14.00 hodin
  pokladna-příjem pouze úhrad správních poplatků a exekučně vy-

máhaných plateb 

27. 3. – 31. 3. 2023
podatelna, přejímka daňových přiznání, pokladna a poskytování informací:
 denně 8.00 – 17.00 hodin
  pokladna – příjem pouze úhrad správních poplatků a exekučně vy-

máhaných plateb 

Heřmanov 54,88 45,11 164 82,32
Rozseč 54,00 46,00 78 64,10
Lhotka 53,48 46,51 167 77,84

Skřinářov 52,57 47,42 125 77,60
Jasenice 51,72 48,27 143 81,12
Jinošov 50,64 49,35 208 75,48

Radňoves 50,00 50,00 79 84,81
Křoví 49,59 50,40 489 75,66
Březí 48,73 51,26 152 78,95

Krokočín 47,10 52,89 170 81,18
Milešín 44,23 55,76 68 76,47
Vidonín 41,66 58,33 136 70,59

Nová Ves 32,69 67,30 126 84,92
Pucov 28,73 71,26 125 69,60
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3. 4. 2023
podatelna, přejímka daňových přiznání, pokladna a poskytování informací: 
 8.00 – 17.00 hodin 
  pokladna – příjem pouze úhrad správních poplatků a exekučně vy-

máhaných plateb 

V rámci zlepšování služeb České daňové správy budou zaměstnanci finančního úřadu 
poskytovat ve dnech 22. března a 29. března 2023 službu pro občany Velké Bíteše 
a okolních obcí v zasedací místnosti MÚ Velká Bíteš, a to v době od 12.00 do 17.00 
hodin. V rámci této služby budou poskytovat základní informace k vyplnění daňových 
přiznání, zajistí převzetí daňových přiznání, provedou kontrolu jejich formální správnosti 
a případně odpoví na dotazy. 

Milan Poledna, ředitel odboru ÚP

ZVEME VÁS

Od 1. března do 15. srpna 2023
„SPOLU“ – fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks zasílat na email program@bitessko.com, uvést jméno, příjmení  
a telefonický kontakt. Vyhlášení výsledků se uskuteční v září v rámci Tradičních bítešských hodů. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa 1. března do pátku 10. března 2023 v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin 
„JARNÍ TÁNÍ“ – výstava Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, p.o.,
Vernisáž: 1. března v 15.30 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p.o., Tišňovská 116, Velká Bíteš

Pátek 3. března 2023 v 18.00 hodin 
„KOLLÁROVCI“ – koncert hudební skupiny
Předprodej vstupenek na www.topvstupenky.sk
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kapela Kollárovci ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Neděle 5. března 2023 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S ALICÍ A DAVIDEM HAMERSKÝMI
Vstupné: 60 Kč, maska zdarma
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 
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Úterý 7. března 2023 od 14.00 do 17.00 hodin
DÍLNIČKY V KNIHOVNĚ – jarní vyrábění
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Úterý 7. března 2023 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – vystoupí klavíristé Nora Lubbadová a Jan Schulmeister 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Středa 8. března 2023 ve 12.00 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Odjezd: sídliště – 12.00 hod./Masarykovo náměstí – 12.10 hodin
Cena pro seniory: 130 Kč (plavání 100 Kč – 90 minut, 30 Kč doprava)
Organizuje: Seniorklub

Středa 8. března 2023 v 15.00 hodin
TRADIČNÍ AKADEMIE s názvem 
„I když jsme jen malé děti, tohle všechno umíme“
Vystoupí děti ze všech barevných tříd Veselé školky, z národopisného kroužku 
„Bítešánek“, z kroužku „Angličtina pro nejmenší“ a z kroužku Mighty Shake Zastávka.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Veselá školka U Stadionu Velká Bíteš 

Středa 8. března 2023 v 16.30 hodin
ROČNÍ OBDOBÍ V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA 
– přednáška s tématikou tradiční čínské medicíny
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Čtvrtek 9. března 2023 v 17.00 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA Tomáše Kůdely – „Sám s oceánem“
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Pátek 10. března 2023 v 16.30 hodin
AUTORSKÉ ČTENÍ SÁRY TOPINKOVÉ
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
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Úterý 14. března 2023 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Úterý 14. března 2023 od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM V KNIHOVNĚ – setkání, hraní, promítání
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš ve spolupráci s Evou Fialovou z MC Bí-
tešáček

Úterý 14. března 2023 ve 14.30 hodin
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZO SPCCH Velká Bíteš z.s.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami Velká Bíteš

Úterý 14. března 2023 od 17.00hodin
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VE VELKÉ BÍTEŠI
Přednáška Mgr. Pavla Staňka
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Středa 15. března 2023 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Přednáška Policie ČR – Bezpečný život seniorů
Kulturní dům,Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Středa 15. března 2023 v 16.30 hodin
SANTINIHO STAVBY KŘÍŽEM KRÁŽEM 
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš ve spolupráci s Janou Molnárovou

Čtvrtek 16. března 2023 v 15.00 hodin
FRANTIŠEK NEDVĚD ml. & PRVNÍ PODÁNÍ 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 88 ve Velké Bíteši. Vstupné: 220 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Neděle 19. března 2023 od 9.00 do 17.00 hodin
„RAČTE VSTOUPIT…“ A co vás čeká…? 
K prodeji keramika, perníčky, obrazy, malované sklo, šperky, svíčky, kosmetika, oblečení a mnoho 
dalších drobností. Součástí jarmarku budou dílničky pro děti a maminky se mohou nechat nalíčit. 
Jarmark bude možné navštívit také v pondělí 20. a v úterý 21. března od 8.00 do 15.30 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 21. března 2023 ve 12.00 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Odjezd: sídliště – 12.00 hod./Masarykovo náměstí – 12.10 hodin
Cena pro seniory: 130 Kč (plavání 100 Kč – 90 minut, 30 Kč doprava)
Organizuje: Seniorklub

Úterý 21. března 2023 od 15.00 do 17.00 hodin
VYNÁŠENÍ MORÉNY
Sraz v 15.00 hodin u MŠ Masarykovo náměstí, poté se průvod vydá směrem do Lánic.
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí a Lánice

Úterý 21. března 2023 v 19.00 hodin
„ÚVĚR“ – komedie s Martinem ZOUNAREM a Filipem BLAŽKEM
Vstupné: 430 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru 
na Masarykově náměstí 88 ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Čtvrtek 23. března 2023 od 9.00 do 11.00 hodin
ROZVOZ KNIH
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Neděle 26. března 2023 
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Z důvodu konání cyklistického závodu bude na Masarykově náměstí výluka autobusové 
dopravy, náhradní autobusové zastávky budou v ulici Za Potokem. 
Organizuje: TJ Favorit Brno ve spolupráci s městem Velká Bíteš

Neděle 26. března 2023
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Organizuje: Obecní úřad Javůrek



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

11Březen 2023  |

Úterý 28. března 2023 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Modré třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš

29. března do 3. dubna 2023 od 9.00 do 16.00 hodin
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA SPCCH
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, 
keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky, výrobky dětí z DD Březejc, 
dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností. Své výrobky můžete přinést 
na Klub kultury v pondělí 27. března od 8.00 do 16.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami Velká Bíteš

PŘIPRAVUJEME

Středa 5. dubna 2023 od 9.00 do 16.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p.o., Tišnovská 116, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p.o.

Od 17. dubna do 28. dubna 2023 
otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin
„PATRIK OŠKO ART“ – výstava realistických kreseb Patrika Šovčíka
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorem

Pátek 21. dubna 2023 v 17.30 hodin
„JAK NEPODLÉHAT STRACHU“ – beseda
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Apoštolská církev Velká Bíteš

Neděle 30. dubna 2023 v 16.00 hodin 
BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER
K poslechu i tanci hraje: kapela SPRINT
Program: ukázka výcviku psů, ukázka hasičské techniky, 
soutěže a hry pro děti, soutěž o nejoriginálnější čarodějnici, 
opékání špekáčků, občerstvení zajištěno, skákací hrad.
Areál Kynologického klubu Velká Bíteš, U Cihelny
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci 
s Kynologickým klubem, Sborem dobrovolných hasičů Velká Bíteš 
a Mateřským centrem Bítešáček
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ŠKOLY

KRÁTKÉ NAHLÉDNUTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE

V úterý 24. ledna 2023 proběhla v sále MŠ Masarykovo náměstí beseda pro rodiče 
na téma „Jaký temperament má Vaše dítě, jaký máte Vy a co s tím?“. Besedou provedla 
Iva Řehůřková, lektorka s bohatými zkušenosti z praxe v MŠ. Dozvěděli jsme se 4 zá-
kladní typy temperamentu, čím se jednotlivé temperamenty vyznačují, jejich typické 
chování a reakce na okolní svět a také, jak by měl na jednotlivé chování, typické pro 
určitý temperament, reagovat rodič. Beseda se všem zúčastněným líbila a na konci si 
všichni přítomní ještě zahráli rychlou hru, u které mohli zjistit, který typ temperamentu 
se v nich samotných ukrývá.

Ve středu 25. ledna 2023 navštívili naši MŠ žáci první třídy s paní učitelkou 
Mgr. Evou Mičánkovou. Všichni předškoláci z MŠ Masarykovo náměstí i z MŠ Lánice 
se s nimi sešli ve společenském sále MŠ. Nejdříve nám školáci řekli, jaké předměty 
ve škole mají, co vše se v každém z předmětů učí a jaký je jejich nejoblíbenější. Poté 
nám některé své nabyté dovednosti ukázali, např. jak umí počítat a číst. Dokonce nám 
zazpívali písničku a jednu si zazpívali také s našimi předškoláky. Následně děti měly 
přestávku jako ve škole. Z velkých molitanových kostek si dohromady postavily hrad, 
vypůjčily si různé tělocvičné náčiní a zahrály si hru. Po přestávce provedli předškoláci 
své větší kamarády po celé nově zrekonstruované školce a ukázali jim svoje třídy a jejich 
vybavení. Na konci návštěvy si všichni slíbili, že se opět uvidí, tentokrát ale na ZŠ.

Cvičení v TJ Spartak.  |  Foto: Archiv MŠ
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Měsíc leden se nesl ve sportovním duchu. Koncem ledna a začátkem února začaly 
po menší pauze děti opět cvičit v hale TJ Spartak. Děti se už velmi těšily na prima trenéry, 
ale hlavně jak si užijí sportovní dopoledne.

Ve školce na Masarykově náměstí si 2. února uspořádali Zimní školkovou olympiádu. 
Olympiádu zahájily paní učitelky, které se převlékly za bohyně z Athén. Určily si vlajko-
noše a odvážného kluka, který nesl olympijský oheň. A všichni se přesunuli do tělocvičny, 
kde zahájili zimní olympijské hry zapálením olympijského ohně a hymnou České repub-
liky. Děti si mohly vyzkoušet zimní 
disciplíny jako např. lyžování, bruslení, 
hod kruhů na olympijskou vlajku. Děti si 
vysportovaly medaili a sladkou odměnu. 
Olympiádu si užily a už se těší na další, 
tentokrát letní olympiádu. 

Ve dnech 1., 2. a 8. února 2023 pro-
běhl v naší školce pro zájemce oční 
screeningový test, jehož cílem je zachy-
tit závažné oční vady. Vyšetření probí-
halo pod odborným dohledem Bc. Vero-
niky Kroulíkové z Optiky Němec. 

V úterý 14. února 2023 naši školku 
navštívilo dřevěné divadlo s pohádkou 
Princezna na hrášku. Známá pohádka 
o zkoušce, zda je princezna pravá či 
falešná, byla rozšířena o rodinné téma: 
Maminka (stará královna) nechce ještě 
svého synka (prince) oženit, proto jí při-

Loutkové divadlo.  |  Foto: Archiv MŠ

Masopust.  |  Foto: Archiv MŠ
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jde vhod, že se mu nedaří přivést ze světa tu „pravou – opravdovou princeznu“. Po skon-
čení představení si děti vyzkoušely povodit jednoduchou marionetu na drátě.

V úterý 14. února 2023 proběhl Baby club, tentokrát v sále MŠ Masarykovo ná-
městí. Děkujeme všem, se kterými jsme se na Baby clubu potkali, a budeme se zase 
na všechny děti těšit příště. Příští Baby club proběhne tentokrát až 11. dubna 2023 
v Mateřské školce v Lánicích.

Ve čtvrtek 16. února 2023 byl už od rána v našich školkách slyšet smích, hudba a cinkot 
talířů. Slavili jsme masopust. Děti se převlékly do karnevalových masek, pak si spolu 
ve třídách snědly masopustní dobroty, které si připravily. Poté se vydaly na masopustní 
průvod po školce. Na závěr průvodu jsme si společně zazpívali žertovnou písničkou, při 
které jsme pohřbili basu, a tím mohlo začít postní období.

Vážení rodiče, děti a přátelé naší školy přijměte srdečné pozvání na veřejnou akci Vy-
nášení Morény, která proběhne 21. března 2023. Sraz je v 15.00 hodin u MŠ na Masa-
rykově náměstí, poté se průvod vydá směrem do Lánic, kde vhodíme Morénu do říčky 
Bítýška a přivítáme jaro.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

ÚNOR V MATEŘSKÉ ŠKOLE U STADIONU

Hned první únorový den se všichni předškoláci vydali na další návštěvu základní 
školy. Opět se potkali s žáky 1. B, které už znají. Paní učitelka Mgr. Markéta Mičková si 
pro děti tentokrát připravila úkoly s tématikou zvířat v zimě. Tomuto tématu jsme se věno-
vali i ve školce, a tak mohli naši předškoláci zúročit svoje znalosti. Setkání bylo velmi milé 
a již teď se těšíme na další, které by mělo proběhnout v březnu.

Měsíc únor byl v naší školce bohatý na různá divadelní, hudební nebo kouzelnická před-
stavení. Prvním z nich bylo maňáskové Divadlo Šikulka, které dětem zahrálo tři pohádky: 

Nepořádný medvídek, O neposluš-
ném Matýskovi a Kamarádi z An-
tarktidy aneb o tučňákovi a novém 
přátelství.

Děti přijel pobavit i Břetislav 
Vojkůvka se svým představe-
ním Dětským srdíčkům. Tančilo 
se a zpívalo. Děti byly z předsta-
vení nadšené.

Víťa Kratochvíl si pro děti při-
pravil krásné překvapení. Ve svém 
volném čase nacvičil kouzelnické 
představení, které dětem před-
vedl. Děti pořádně sledovaly jeho Představení s Víťou.  |  Foto: Archiv MŠ
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kouzla, ale nepřišly na to, jak je 
Víťa dělá. Byl opravdu šikovný 
kouzelník. Dokonce začaroval tři 
paní učitelky, ze kterých se staly 
postavy ze současných dětských 
pohádek Tlapková patrola a Krá-
líček Bing. Představení se dětem 
velmi líbilo a my Víťovi děku-
jeme za jeho nadšení dětem něco 
předvést i bez nároku na odměnu. 
I když tou mu bylo radost projevu-
jící dětské publikum a velmi mile překvapené paní učitelky. Budeme rádi, když si Víťa 
pro nás zase něco nachystá.

V rámci tématu Zdravíčko jsme zavítali na exkurzi do Lékárny U Tří sloupů ve Velké 
Bíteši. Děti se seznámily s přípravou léků, ochutnaly rybí tuk a rakytníkový sirup, a do-
konce pomáhaly prodávat. Za odměnu dostaly malou sladkost a dětskou náplast s obrázky. 

V únoru jsme si s dětmi povídali také o rodině a povoláních. Proto jsme se vydali 
na Hasičskou záchrannou stanici Velká Bíteš, kde nás přivítali páni hasiči. Ukázali 
dětem vybavení hasičského auta, děti se dozvěděly spoustu informací o práci hasičů. 
Nabyté vědomosti děti zúročily při tvorbě obrázků do výtvarné soutěže Požární ochrana 
očima dětí a mládeže.

Nezapomněli jsme ani na den sv. Valentýna. Děti vyrobily pro své blízké, které mají 
rády, krásná srdíčka.

Vzhledem k tomu, že masopustní úterý letos vyšlo na jarní prázdniny, uspořádali jsme 
masopustní obchůzku pouze v rámci školky. Děti také usmažily výborné koblížky a sezná-
mily se s tradicí masopustu.

S únorem jsme se rozloučili na Barevném odpoledni v Zelené třídě, kde si děti, které 
ještě nenavštěvují mateřskou školu, pohrály a něco pěkného si vytvořily. 

Přichází měsíc březen a my už vyhlížíme jarní počasí, které snad vyžene všechny ba-
cily, které nás nyní obklopují. Těšíme se, až s dětmi přivítáme první jarní den a vyrazíme 
do rozkvetlé přírody.

Martina Forejtová za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

NAŠE „POHÁDKOVÁ, ČTECÍ BABIČKA“ – MŠ U STADIONU

V roce 2006 byla v České republice zahájena kampaň „Celé Česko čte dětem“. V letošním 
roce je to již deset roků, kdy se do tohoto projektu a k myšlence důležitosti předčítání dětem, 
zapojila i naše mateřská škola a hrdě umístila na své webové stránky aktivní logo projektu. 
Akcí a aktivit, jejichž realizací naplňujeme poslání tohoto projektu, je mnoho. Od samého 
počátku zapojení však zůstáváme věrni myšlence setkávání nejmladší a nejstarší generace 
a podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání, kterým přispíváme ke zvyšování čte-

Návštěva u hasičů.  |  Foto: Archiv MŠ
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nářské a jazykové gramotnosti dětí. I když 
se může jednat o malou časovou investici, 
pro děti je nesrovnatelným přínosem. 

Pravidelně dětem předčítáme knihy 
na pokračování nejen my, pedagogové, 
leč oslovujeme rodiče, prarodiče i jiné 
osobnosti, které jsou ochotné dětem před-
čítat a spolupodílet se na utváření klad-
ného vztahu dětí ke knihám, podpoře 
přirozené zvídavosti, rozšiřování slovní 
zásoby a v neposlední řadě rozvíjení dět-
ské duše a její bezmezné fantazie. 

Abychom dosahovali výše uvedených 
kompetencí, ale i aby se dětem v naší školičce dobře odpočívalo, máme i my svou pohád-
kovou babičku. „Čtecích babiček“ (ale měli jsme i jednoho „Čtecího dědečka“) už jsme 
vystřídali několik a tou naší současnou je již po několik roků paní Mgr. Marcela Žáková. 
Na naši výzvu ke čtení ochotně zareagovala ještě v době, kdy mateřskou školu navštěvo-
vali její vnoučata, a věrná nám zůstala i po jejich odchodu na základní školu.

Naše „pohádková babička“ pracovala celý život ve školství, proto ji v důchodu možná 
kontakt s dětmi chyběl a my jsme toho rádi využili … a děti uvítaly, že jim předčítá někdo 
jiný než jejich paní učitelka. 

Babička Marcela chodí dětem předčítat pravidelně jedenkrát v týdnu a právě díky této 
pravidelnosti se mohou navazovat mezigenerační vazby a přátelství. Čtení s pohádkovou 
čtecí babičkou se stává neodmyslitelnou součástí běžného týdne. Děti, ale leckdy i my do-
spělí, vstřebáváme od paní Marcely klid, rozvahu a především její stálý úsměv. Věřím ale 
i tomu, že „pohádková babička“ na oplátku čerpá energii z vitality těch nejmenších. Je to 
zaručená více jak půlhodina štěstí týdně pro obě strany. 

Babičko Marcelo, děkujeme a těšíme se na další čtvrteční setkání nad pěknou knížkou, 
ať už z naší knihovny, nebo přinesenou Vámi, „pohádkovou babičkou“. 

Jiřina Janíková

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vítězství v Okresním přeboru základních a středních škol v šachu
Žáci reprezentující naši základní školu se opět zúčastnili Okresního přeboru základ-

ních a středních škol v šachu. V letošním roce poprvé hrála družstva všech kategorií 
dohromady. Naše děti měly tedy možnost změřit síly i s hráči o deset let staršími.  
Polovina loňského týmu odešla na víceletá gymnázia, bylo tedy nutné zapojit i no-
váčky. Družstvo bojovalo ve složení: 1. Metoděj Vojtěch, 2. Adam Ošmera, 3. Filip 
Valeš, 4. Sofie Topinková. S náskokem se podařilo obhájit 1. místo v kategorii I. stupeň 
ZŠ a vybojovat si postup do krajského kola.

Pohádková babička v MŠ.  |  Foto: Archiv MŠ
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Navíc naši šachisté v celkovém po-
řadí turnaje nechali za sebou i několik 
středoškolských týmů. K dosaženým 
úspěchům všem účastníkům i jejich tre-
nérovi gratulujeme a přejeme jim i na-
dále hodně štěstí v dalších soutěžích.
Ostrůvek Velké Meziříčí

Ve dnech 16. a 17. ledna se žáci ze 
tříd 5.A a 5.B účastnili programu Než si 
ukrojíme krajíc chleba v ekocentru Os-
trůvek ve Velkém Meziříčí. V průběhu 
dvou hodin si žáci zopakovali některé druhy obilovin, popovídali si rovněž o práci 
na poli v jednotlivých obdobích roku. Sami si pak mohli vyzkoušet, jak se dříve obilí 
mlátilo cepy a jak těžké bylo umlít si mouku na pečení. Po dobře vykonané práci si 
pak každý upekl chlebový bochánek, který všem velice chutnal. Vraceli se spokojeni 
a obohaceni o nové vědomosti a dovednosti.
Okresní kolo Matematické olympiády

Dne 25. ledna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády. Soutěž tentokrát pro-
bíhala distanční formou. Do okresního kola postoupili čtyři úspěšní řešitelé školního 
kola, kterého se zúčastnilo osm žáků.

V kategorii Z5 (žáci 5. ročníku) naši školu reprezentoval Metoděj Vojtěch, který 
v této kategorii zvítězil.

V kategorii Z9 (žáci 9. ročníku) naši školu reprezentovali Adam Brzobohatý a Jin-
dřich Novotný, oba se stali úspěšnými řešiteli. Adam se umístil na 5. místě, Jindřich 
na 12. místě.

Všem chlapcům blahopřejeme k výborným 
výsledkům.
Úspěch v testování žáků

26. ledna obdržel žák 9.C Adam Brzobohatý 
Ocenění za dosažení výborného výsledku v Ná-
rodním testování pro základní školy a odpoví-
dající ročníky víceletých gymnázií, které pro-
běhlo na podzim 2022. Adam dosáhl nejlepšího 
výsledku v testu z matematiky ze všech testo-
vaných žáků v našem kraji. V rámci tohoto tes-
tování SCIO si mohli žáci ověřit svoje znalosti 
z matematiky, českého jazyka, obecných studij-
ních předpokladů a anglického jazyka. Testo-
vání se zúčastnilo téměř 20 000 žáků.

Adamovi blahopřejeme k dosažení skvělého 
výsledku.

Vítězství v šachu.  |  Foto: Archiv ZŠ

Úspěch v testování žáků  |  Foto: Dagmar Kolářová
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Lyžařský výcvikový kurz
V době od 29. ledna do 2. února absolvovali žáci 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz. 

Pobyt se uskutečnil na tradičním místě v Jeseníkách – v penzionu Praděd, horském stře-
disku Karlov pod Pradědem.

Hned první den byly děti rozřazeny do šesti skupin od nejzkušenějších až po úplné za-
čátečníky. Zdatnější lyžaři ihned vyjeli na sedačkové lanovce a začali sjíždět místní sjez-
dovky. Poslední dvě skupiny trénovaly základy na přilehlé loučce. Zde všichni udělali 
takový pokrok, že již druhý den vyjeli na kopec a lyžovali spolu s ostatními.

V úterý odpoledne došlo i na turistiku. Žáci s učiteli se vydali na pěší výlet do přilehlé 
obce Malá Morávka, kde si dokoupili zásoby. Následující dny již byly ve znamení pilování 
techniky lyžování na modré, červené a ti nejlepší i na černé sjezdovce. Po celý týden lehce 
sněžilo, ve čtvrtek se přidal i vítr, přesto jsme všech pět dnů využili k lyžování.

Přínosem tohoto kurzu pro naše žáky je hlavně rozšíření si pohybových dovedností, 
zlepšení kondice a seznámení dětí s pobytem v přírodě v zimním období. Společné uby-
tování na horské chatě a večerní program pomáhá utvářet pozitivní atmosféru ve třídách 
a formuje charakterové vlastnosti žáků.

Kurz splnil svůj účel, neboť všichni účastníci vylepšili své lyžařské dovednosti. Ze za-
čátečníků se stali mírně pokročilí lyžaři a ze všech ostatních zdatnější. 

Soutěž ve finanční gramotnosti
Letos se naše škola poprvé zapojila do celostátní soutěže Finanční gramotnost. Sou-

těž probíhala on-line formou znalostního testu z oblasti financí, hospodaření domácnosti, 
platebního styku apod. Žáci prvního stupně - Tomáš Rousek, Michal Jelínek a Metoděj 
Vojtěch - postoupili do okresního kola, kde jako tým skončili na 2. místě.

Lyžařský výcvik.  |  Foto: Kateřina Slavíčková
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Druhý stupeň reprezentoval tým ve složení Klára Kotlanová, Štěpán Mátl, Lucie Hotár-
ková. Tříčlenné družstvo se umístilo na 2. místě.

Děkujeme za reprezentaci školy.
Návštěva prvňáčků v MŠ

V rámci spolupráce navštívila třída 1.A MŠ na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. 
Prvňáčci si prohlédli nové prostory školky. Nejvíce je zaujala tělocvična, ve které objevili 
spoustu zajímavých sportovních pomůcek, se kterými si společně s předškoláky pohráli. 
Hraní vystřídal také společný tanec a zpěv.
Projekt Pohádky

První týden druhého pololetí probíhal v šestém ročníku v kouzelném duchu pohádek. 
Vyučující řady předmětů zapojili do výuky příběhy nejen známých lidových a umělých 
pohádek, ale rovněž uplatnili své nadání při tvoření nových pohádkových příběhů. A tak 
například v přírodopisu vznikla pohádka Lišejník, následně ve výtvarné výchově ztvárněná 
kresbou a malbou. V jiné hodině výtvarné výchovy zase šesťáci při seznamování s techni-
kou míchání barev vytvořili společného jedenáctihlavého draka. V občanské výchově se 
žáci zúčastnili zábavného vědomostního kvízu na téma české pohádky. Prokázali, že znají 
nejen pohádkové postavy, ale i jména českých herců a hereček. V hudební výchově si děti 
osvěžily znalost písní z filmových pohádek. V hodinách angličtiny žáci pracovali se slovní 
zásobou a procvičovali anglickou gramatiku. Pohádka se objevila i v matematice, ve fyzice 
vyučovací hodinu zpestřily oblíbené postavičky Boba a Bobka. Téma pohádek prošlo i ně-
kolika vyučovacími hodinami českého jazyka. Ve slohu děti z možných tří variant tvořily 
pohádkový příběh, čtenářskou gramotnost procvičily na záludných otázkách k textům lido-
vých pohádek, na závěr ve skupinách popustily uzdu fantazii a vytvořily menu královské 
zásnubní hostiny. Profesionální přístup vyučujících 
spolu s otevřenou myslí dětí zdařile zahájil nové po-
loletí v šestém ročníku.
Finanční gramotnost ve 4. ročníku

Žáci čtvrtého ročníku absolvovali program Fi-
nanční gramotnosti poskytnutý Střediskem volného 
času Rosice. Čtvrťáci se učili provádět jednoduché 
operace platebního styku a domácího účetnictví. 
Hlavní myšlenkou bylo seznámit žáky hravou for-
mou s úplným základem světa financí, dát jim mož-
nost naučit se chápat ekonomické souvztažnosti, aby 
se nedostali se v budoucnosti do finančních problémů. 
Biologická olympiáda 

Ve dnech 6. a 7. února proběhlo školní kolo biolo-
gické olympiády pro 18 zájemců o přírodopis z šes-
tého a sedmého ročníku a pro 17 biologů z osmého 
a devátého ročníku. Letošní téma bylo zaměřené 
na bezlesé prostředí naší republiky, tzn. louky, stepi, Biologická olympiáda.  |  Foto: Pavel Holánek
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pole, meze a úhory, písčiny, paseky, zahrady, mokřady, rašeliniště i skály. Ze studijních 
materiálů se žáci mohli připravovat na 25 testových otázek, které byly počátečním úkolem. 
Rozpoznáním 15 rostlin, hub i lišejníků a 15 živočichů přesvědčovali o svých poznávacích 
schopnostech. V laboratorním úkolu starší žáci srovnávali klíčící rostlinky dvouděložných 
a jednoděložných rostlin, v kategorii mladších zase zkoumali stavbu dužnatých plodů.  
Dva nejlepší z každé kategorie budou 30. března a 17. dubna 2023 reprezentovat naši školu 
v okresním kole ve Žďáru nad Sázavou.
Abeceda peněz

Všechny třídy druhého ročníku se zúčastnily programu finančního vzdělávání s názvem 
Abeceda peněz od České spořitelny. Program nechal žáky nahlédnout do světa finanční 
gramotnosti a umožnil jim zažít ho interaktivní a hravou formou. Děti se seznámily např. 
s pojmy příjmy, výdaje, rozpočet, spoření a hotovost. Materiály pro práci poskytla Česká 
spořitelna, děti nejdříve vyplnily vstupní interaktivní test a dále s nimi pracovala paní An-
drea Dlouhá z České spořitelny. Jednotlivé třídy budou dále tento projekt zpracovávat po-
mocí pracovního sešitu, her, písniček a tvorbou plakátů. 
Soutěž o nej valentýnku

Ke svátku sv. Valentýna vyhlásila předmětová komise učitelů angličtiny naší školy sou-
těž. Úkolem bylo vytvořit to „nej“ valentýnské přání. Komise pak určila vítěze v katego-
riích jako nejoriginálnější, největší, nejmenší, nejrůžovější, nejvtipnější a další. Soutěž se 
setkala s velkým ohlasem. Bylo odevzdáno téměř sto prací. 

Všem soutěžícím děkujeme.
Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ 

KULTURA

KARNEVAL NA LEDĚ

V neděli 12. února 2023 uspo-
řádal Spolek rodičů a přátel školy 
Sadová (SRPŠ) ve spolupráci se zá-
kladní školou na zimním stadionu 
ve Velké Bíteši Karneval na ledě. 
Karnevalu se zúčastnilo 147 dětí 
a 115 dospělých. Na ledové ploše 
se sešla spousta krásných masek. 
Děti se mohly zúčastnit soutěží 
pod vedením zkušených vyučují-
cích. V přímé tombole každý los 
vyhrával, ve slosovatelné tombole Z karnevalu.  |  Foto: Archiv organizátorů
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vyhrálo 12 šťastných výherců krásné ceny. Bylo možno pochutnat si na domácích pala-
činkách, párku v rohlíku a teplých nápojích. Díky štědré podpoře sponzorů může spo-
lek ze zisku z této akce uhradit celé dopravné žáků základní školy na lyžařské kurzy.  
Věříme, že si všichni účastníci karnevalové odpoledne moc užili. 

Mockrát děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě karnevalu. 
Školní družině děkujeme za krásnou výzdobu a sponzorům jsme velice vděční za jejich 
podporu. Děkujeme

Členky SRPŠ

MLADÍ MÁGOVÉ

Únorový koncert s názvem Magické 
souznění byl opravdu kouzelný a klari-
net, kontrabas a klavír v rukou mladých 
umělců naplnili večer spoustou krás-
ných tónů. Jak jsem již psal v pozvánce 
na koncert, Anna Paulová, Indi Stivín 
a Matouš Zukal představují hudební 
špičku mladé generace umělců a ti, kdo 
si je přišli poslechnout, se o tom jistě 
přesvědčili. Účast publika na koncertě 
byla uspokojivá a závěrem koncertu 
Anička komentovala naše vřelé přijetí, 
že se jim velmi dobře hrálo. Program, 
který si pro nás připravili, hráli poprvé, 
avšak nikdo by to neřekl. Virtuozita, pro-
cítěnost a souhra byla patrná na každém 
tónu. Když jsme se před koncertem s maminou Aničky bavili, zdálo se neuvěřitelné, 
že už je to už osm let, co jsme ji v našem půlkruhu uvítali poprvé, tehdy s Lukášem 
Klánským. Živě si pamatuji, jak jsme po koncertě seděli u Raušů a povídali. To už 
je taky minulost a posezení s umělci po koncertě se již bohužel nekoná. Bylo vždy 
hezké si povídat a dozvědět se něco ze zákulisí a života umělců. Po koncertě jsem 
ještě krátce pohovořil s paní Paulovou a dozvěděl se mimo jiné, že mají další koncert 
tria koncem února v Písku a že Anička též hraje s kytaristou a skladatelem Luká-
šem Sommrem, takže případný další koncert je nasnadě. Nemůžu si odpustit upozor-
nit na hru a výkon kontrabasisty Indi Stivína, sledovat ho bylo opravdu zážitkem.  
To, co předváděl na kontrabas, umí opravdu jen málokdo, nebylo pochyb o jeho výji-
mečnosti. Velmi doporučuji shlédnout videa, které má na YouTube. Ve svých 22 letech 
je vrcholných virtuózním hráčem světového formátu, věnuje se dirigentství, v roce 
2019 založil hudební těleso Collegium Stivinum. Tento soubor se původně specia-
lizoval na interpretaci skladeb pro sólový kontrabas a orchestr. V současné době se 

„Magické trio“ v KD.  |  Foto: Otto Hasoň
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však věnuje také repertoáru čistě orchestrálnímu či koncertům pro jiné sólové nástroje. 
Pokud je vám příjmení Stivín povědomé, tak ano, jedná se o vnuka známého flétnisty 
Jiřího Stivína. Velká radost a inspirace si takového muzikanta poslechnout. Celý kon-
cert byl opravdu nádherným zážitkem a souzvuk klarinetu, kontrabasu a klavíru pro 
ucho moc příjemný. Po závěrečném potlesku ve stoje trio ještě přidalo další z Osmi 
kusů Maxe Brucha, ze kterého hráli výběr čtyř. Nutno podotknout, že o pauze již bylo 
k dispozici skromné občerstvení, neboť kulturní dům má opět restauraci. Děkujeme 
všem za účast na koncertu a těšíme se na další, na který Vás pozve kolegyně Marika. 
Přeji hezké dny plné harmonie.

Ondřej Sedlák

MIMOŘÁDNÉ HUDEBNÍ TALENTY VE VELKÉ BÍTEŠI

Talentovaných hudebníků se v Bítešském hudebním půlkruhu za léta jeho existence 
vystřídalo neuvěřitelné množství. Mimořádně talentovaných dětí však zase tolik nebylo. 
Možná si vzpomenete na koncert žáků profesora Petera Toperczera před mnoha lety nebo 
na skvělé houslisty z minulé sezony Richarda a Eduarda Kollertovy. Letos v březnu při-
vítáme ve Velké Bíteši fantastické klavíristy Noru Lubbadovou a Jana Schulmeistera. Na-
vzdory jejich mládí a odlišnému prostředí, ve kterém se hudebně vyvíjeli, mají přesto něco 
společného – obrovský talent a nesmírnou lásku k hudbě.

Nora Lubbadová je ve svých 13 letech mimořádným hudebním zjevem. Na klavír začala 
hrát ve čtyřech letech. V sedmi poprvé vystoupila s orchestrem a o tři roky později se pro-
bojovala do finále televizní soutěže Louskáček v Moskvě a zahrála si s moskevskou filhar-
monií. Zdobí ji spousta absolutních vítězství v řadě soutěží. V lednu 2021 získala ocenění 
Zlatý oříšek, které je udělované nejtalentovanějším dětem České republiky. V současnosti 
studuje na ZUŠ v Praze pod vedením PaedDr. Jaromíry Šnederflerové. Kromě jiného by se 
měl v letošním roce uskutečnit její koncert ve slavné Carnegie Hall.

Jan Schulmeister patří ve svých 16 letech k nejtalentovanějším hudebníkům své ge-
nerace. Pochází z hudební rodiny a na klavír začal hrát v pěti letech v ZUŠ Kroměříž. 
Od sedmi let se pravidelně účastní českých i mezinárodních soutěží. Za tu dobu získal 
na třicet prvních cen či absolutních vítězství ze soutěží napříč celou Evropou. Pravi-
delně vystupuje s Wihanovým kvartetem a spolupracuje s mnoha českými orchestry 
i dirigenty. Účastní se mnoha významných festivalů a natočil již 4 CD. V současnosti 
je studentem 2. ročníku Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě své 
maminky Martiny Schulmeisterové. Jana Schulmeistera jsme slyšeli v minulé sezoně 
právě s Wihanovým kvartetem.

O náplň koncertu se oba mladí umělci spravedlivě rozdělí. Můžeme se těšit na díla 
J. S. Bacha, L. van Beethovena, B. Smetany, F. Chopina a S. Rachmaninova. 7. března 
2023 v 19.00 hodin v sále KD máte šanci slyšet tyto výjimečné talenty živě. Přijďte a vez-
měte s sebou i své děti či vnuky, jistě to pro ně bude velkou inspirací.

Marika Vacková
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POZVÁNKA DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY

8. 3. od 16.30 hodin Roční období v životě člověka
Březen – Játra a žlučník 

V březnu proběhne první seminář z cyklu „roční ob-
dobí v životě člověka“ s paní Danou Švestkovou, která se 
zabývá prevencí zdraví pomocí tradiční čínské medicíny 
a svým individuálním přístupem pomáhá řadě klientů ne-
jen s nemocemi těla a duše, ale učí je také, jak na harmo-
nický a vědomý život.

S energií jara je spjata energie jater a žlučníku a právě 
toto období je nejlepší pro jejich harmonizaci a regene-
raci. Játra schraňují látky, které už tělo nemá kam dál 
posunout. Zachytávají pesticidy, alkohol a jiné chemické 
látky. Pokud je těchto toxických látek přebytek, projevují se v organismu jako podráždění, 
deprese, náladovost, ale i záněty šlach, spojivek, křeče, ztuhlost a třeba i kožní problémy.

Rychlé stárnutí organismu, kromě kvality a množství životní síly ukryté v ledvinách, 
také souvisí s množstvím a kvalitou jaterní energie. 

Za to, jak se cítíme, jsme zodpovědní pouze my sami, a není možné házet zodpovědnost 
na klasickou ani přírodní léčbu. A jakým způsobem dostat systém játra-žlučník do rovno-
váhy a jak jej nejlépe chránit, se dozvíte právě na prvním semináři v knihovně. 

 
9. 3. v 17.00 hodin „Sám s oceánem“
Cestopisná přednáška 

Tomáš Kůdela měl velký sen. Chtěl 
zažít absolutní svobodu a nezávislost. 
Prošel dlouhou cestu, než si uvědomil, 
že tyto kvality mu poskytuje moře 
a oceán. V roce 2016 se jachtařský 
instruktor Tomáš Kůdela vydal na  
4 měsíční plavbu Atlantickým oce-
ánem. Na jeho cestě ho doprovázeli 
lidé, kteří chtěli na svém životě něco 
změnit, prožít sílu přítomného oka-
mžiku a spojení sami se sebou. Na Bermudech však nastal zlom. Tomáš nejtěžší úsek 
plavby musel plout úplně sám a vypořádat se mimo jiné s 45 min. intervaly na spánek.

Přijďte se podívat na záběry z plavby a poslechnout si vyprávění o totálním vyčerpání, 
ztrátě autopilota ale i pocitu svobody a nalezení sebe sama. Více informací o přednášejícím 
naleznete na https://tomaskudela.cz.

Dana Švestková.  |  Foto: Archiv knihovny

„Sám s oceánem“.  |  Foto: Archiv Tomáše Kůdely
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10. 3. od 16.30 hodin Autorské čtení a povídání se Sárou Topinkovou

Srdečně vás zveme na autorské čtení Sáry Topin-
kové, která představí svůj knižní debut „Stačí máv-
nout křídly“. 

Sára je mladá talentovaná autorka a recenzentka, 
která se psaní věnuje již od šesti let. Svoje schop-
nosti zúročila mimo jiné při psaní blogu Dívka mezi 
stranami, kde představuje svůj pohled na současnou 
literaturu a knižní svět. Můžete se zde inspirovat ze 
stovek přečtených či recenzovaných knih. Úspěšně 
spolupracuje s oblíbeným internetovým knihkupec-
tvím Megaknihy a také s vydavatelstvím Fantom, vě-
nující se hororu, sci-fi a fantasy literatuře. 

Důmyslně napsaný debut o síle přátelství, první lásce, nových začátcích a snaze vymotat 
se ze začarovaného kruhu minulosti, tím vším je kniha „Stačí mávnout křídly“, nomino-
vaná HumbookAwards za rok 2022, a to ve dvou kategoriích – Nejhezčí obálka roku a Nej-
lepší česká kniha roku. Přijďte si poslechnout nejen o nejnovějším titulu Sáry Topinkové, 
ale i o tom, jaké jsou začátky psaní, jaké dobré atributy má kniha mít a jaká cesta vedla 
k tomu, aby si autorka mohla splnit svůj sen.

15. 3. od 16.30 hodin Santiniho stavby křížem krážem
Tip na výlety blízké i vzdálené

V přednášce Mgr. Jany Mol-
nárové zavítáme na místa nej-
známější, jako klášter v Plasích, 
poutní kostel sv. Jana Nepomuc-
kého na Zelené hoře či zámek 
Karlova koruna, ale i na ta méně 
známá, přesto výjimečně zají-
mavá místa jako na Kalvárii v Ja-
roměřicích u Jevíčka nebo do mla-
dotické kaple, která je zajímavou 
matematickou hříčkou. Připome-
neme samozřejmě také Santiniho 
dílo v našem blízkém okolí, např. 

kostely v Obyčtově, Zvoli, Horní Bobrové a ze staveb světského charakteru třeba hostinec 
v Ostrově nad Oslavou. 

Přijměte tuto pozvánku i jako možný tip na cestovatelský výlet na místa blízká, známá i ne-
známá. Přednáška je doplněna řadou fotografií a ukázek právě z výletů po těchto památkách. 

Santiniho stavby.  |  Foto: Archiv Jany Molnárové

Sára Topinková.  |  Foto: Archiv Sáry Topinkové
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A kdo že vás to vlastně touto přednáškou provede? Mgr. Jana Molnárová, středoškolská uči-
telka matematiky a velká obdivovatelka geniálního architekta, putující krajinou, kde nachází 
zajímavé stavby, v nichž se dokonale propojuje geometrie se symbolikou čísel a mystikou.

Čtenář roku 2023

Březen patří tradičně čtenářství a čtenářům. Je to měsíc, kdy řada knihoven oceňuje 
svoje čtenáře. A my se s radostí také připojujeme! Pro letošní ročník jsme hledali čtenáře/
čtenářku nejen s největším počtem výpůjček, ale také spolehlivou osobu, která je ve vztahu 
s knihovnou v dobré komunikaci a je zapálená pro literaturu. Po shledání všech těchto kri-
térií jsme se rozhodly, že ocenění Čtenář roku 2023 obdrží naše dlouholetá čtenářka, která 
je báječná nejen svoji spolehlivostí, ale také pečlivostí. Má za sebou desítky přečtených 
titulů, o kterých dokáže s velkým nadšením vyprávět. A o kom tu píšeme? O paní Marii 
Hamříkové, která vždy s radostí sdělí svoje zkušenosti z právě přečtených knih, ráda dopo-
ručí vynikající tituly a naše ocenění si plně zaslouží. 

Přečtených titulů má paní Hamříková opravdu hodně, a tak jsme ji požádali, aby nám 
vybrala některé knihy z minulého roku, které pro ni byly něčím zajímavé a které by dopo-
ručila pozornosti ostatních čtenářů.

Která knížka ve Vás vzbudila největší emoce?
„Irena Sendlerová: Anděl z Varšavy“ (Kampe Lea)
Která kniha Vás donutila nejvíce přemýšlet?
„Ostrov žen moře“(See Lisa)
Která kniha byla pro Vás nejvíce překvapující?
„Musím tě zradit“ (Sepetys Ruta)

Které tituly byste čtenářům doporučila? 
Bylo by jich spousta, ale kromě těch výše uvedených např.:
„Hrobník“, kriminální případ zasazený do Vídně 19. století
„Dítě z Trosek“, napínavý román z poválečného Německa
„Mlčící pacientka“ psychologický thriller
„Poslední hodiny“ historický román ze 14. století
„Sudetský dům“ působivý román o osudech malé vesnice v pohraničí

23. 3. od 9.00 do 11.00 hodin Rozvoz knih 

I v březnu se s vámi rády potkáme prostřednictvím rozvozu knih, určeného pro seniory nad 
70 let a imobilní občany, pro které je služba zdarma. Pro objednání služby volejte 566 789 350 
nebo nám napište email na info@knihovnabites.cz. Nezapomeňte uvést kompletní informace 
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– adresu doručení, název knihy a autora. Případně oblíbený žánr a my vám rády poradíme. 
Vybrané tituly vám dovezeme tentokrát již 23. března v době od 9.00 do 11.00 hodin. 

Semínkovna v knihovně

Během března je ideální čas na výsev některých druhů zeleniny pro vaši zahradnickou 
sezónu. A je jedno, jestli máte k dispozici balkon nebo zahradu. V Semínkovně, která je 
otevřená v knihovně, si můžete po celý rok vybírat nehybridní semínka nejstarších odrůd, 
ověřených klasik i zajímavostí. Jestli přemýšlíte o nějakém drobném pěstování nebo rov-
nou o začátku semenaření, můžete přijít načerpat mnoho tipů a nápadů z knihovního fondu.

Kateřina Bartošková, Monika Ulmanová

KNIŽNÍ NOVINKY NA BŘEZEN 2023

Milí čtenáři,
měsíc uběhl jako voda a v knihovně je zase řada knižních novinek. Mezi prvními opravdu 
MUSÍME zmínit knihu Stačí mávnout křídly. Každý z nás by si měl její název minimálně 
„zapsat za uši“ nebo alespoň „bílou křídou do komína“. Její autorkou je totiž Bítešačka 
SÁRA TOPINKOVÁ! Sářin literární debut o síle přátelství, o první lásce a nových za-
čátcích můžete mj. podpořit v soutěži o nejlepší knihy a knižní influencery roku 2022,  
a to na webových stránkách www.humbook.cz. 

Z českých historických románů, které si v místní městské knihovně můžete zapůjčit, lze 
uvést knihu Ve znamení lukostřelce. Jedná se o čtvrtý román MARTINA NESMĚRÁKA 
ze série Strážci z Landštejna. 

Je-li pro vás zajímavější světová literatura, potažmo krimi s motivy deště, větru, dostihů, 
sexu, korupce a samozřejmě vraždy, můžete si do knihovny zajít pro Staré dluhy. PETER 
TEMPLE, australský spisovatel, který zemřel v roce 2018, vám tu předkládá jeden z napí-
navých případů detektiva Irishe. Filmoví nadšenci možná znají televizní sérii, v níž se role 
hlavní postavy – Jacka Irishe – chopil herec Guy Pearce. 

Další novou detektivkou v knihovně je např. Sedmnácté znamení od JAMESE 
PATTERSONA. Strach z vraha tentokrát panuje v ulicích San Franciska. Seržantka Lind-
sey Boxerová během pátrání neohrozí jen sebe, ale i své kolegy…

V oddělení s detektivními příběhy naleznete i další nové knížky, např. dva tituly z pera 
slovenského spisovatele DOMINIKA DÁNA, konkrétně Tajemný závoj a Mucholapka, 
nebo třeba Dědičný hřích ROMANA CÍLKA, což je pro změnu český autor, publikující 
také pod pseudonymy VILÉM PAVLÍK či ZDENĚK ROMAN.

Ale dost bylo detektivních příběhů, raději se ponoříme až k mořskému dnu, abychom 
spolu s Kate pomohli zachránit rodinný podnik. Co jiného než dávno pohřbené poklady se dá 
hledat na dně moře? Ale pozor, ve Zrádných vodách ELIZABETH LOWELLOVÉ nejsou 
jen lákavé třpytivé poklady, v knize najdeme i napětí, pevné rodinné pouto, romantiku. 
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Z literatury pro děti a mládež knihovna nově nabízí třeba Káťu a Škubánka od HANY 
LAMKOVÉ. Rozpustilou holčičku Káťu ani jejího psího kamaráda ale určitě není třeba 
představovat. 

Další z knížek pro nejmladší čtenáře je Králíček a past od DANIELY KROLUPPE-
ROVÉ. Doufejme, že se králíček nakonec přece jen dostane ze skleněné pasti, v níž při 
zkoumání mýtiny uvízl. 

Fandit musíme i hlavnímu hrdinovi z knížky O hlemýždi Hynkovi. Hynek totiž na vlastní 
kůži zjistí, že i tak dobrý student jako on může dostat pětku z testu. 

Kamarádky ze zámku: Případ ukradené korunky je kniha od britské autorky PAULY 
HARRISONOVÉ. Je o výborných kamarádkách, které jsou si podobné jako vejce vejci. 
Vůbec jim nevadí, že jedna z nich je princezna a ta druhá zámecká služebná.

K novým dětským knížkám v regálech knihovny patří např. také Kouzelná třída v muzeu 
od ZUZANY POSPÍŠILOVÉ či Psí poslání: Příběh Shelby od BRUCE CAMERONA.

Z naučné literatury pro děti a mládež mají nyní knihovnice v nabídce mj. Divoká 
a krotká zvířata JANY SEDLÁČKOVÉ. V této knize se děti dočtou spoustu zajímavostí 
o zvířecích dvojicích, o ochočených zvířatech i jejich divokých předcích.

Krásný březen!
Šárka Dohnalová

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VE VELKÉ BÍTEŠI

Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na přednášku, která bude po-
jednávat o archeologii středověkého města Velká Bíteš, jejich dějinách a dosavadnímu po-
znání historie města na základě archeologických výzkumů, které byly prováděny v posled-
ních letech. Přednáškou nás provede Mgr. Pavel Staněk z neziskového sdružení Archaia 
Brno. Posláním tohoto sdružení je ochrana, dokumentace a výzkum archeologických pa-
mátek. Členové sdružení se rovněž zabývají výchovou a popularizací v oblastech archeo-
logie a památkové péče.

Účastníci přednášky se seznámí s prací archeologů při archeologickém průzkumu, jenž 
v nedávné době probíhal ve Velké Bíteši a budou mít možnost si prohlédnout některé obje-
vené hmotné prameny. Závěrem bude prostor pro zodpovězení případných dotazů.

Přednáška proběhne v úterý 14. března od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále 
muzea na Masarykově náměstí 5.

Ivo Kříž

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Od roku 1984 pořádáme vánoční prodejní výstavu ručních prací. Je to už tradice 
a troufám si napsat, že už se na ni někteří těšíte, přijdete si nakoupit dárky a nasát tu 
vánoční atmosféru. A jednou přišel bývalý starosta Ing. Milan Vlček s takovým přá-



28 |  Březen 2023 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

ním, abychom udělali i velikonoční výstavu. Promysleli jsme a první byla v roce 2017. 
A už letos bude v pořadí sedmá.

Zase můžete vidět spoustu drobností vyrobených nejen našimi členy. Voňavá mýdla, 
korálkové drobnosti i bižuterii, malované sklo, spoustu zdobených perníčků, kterým 
se těžko odolává, proutěné košíky a vše, co z proutí o Velikonocích potřebujeme, drob-
nosti na stůl, ubrusy. Pletené, háčkované i šité výrobky. No a k Velikonocům patří kras-
lice. O ty vás neošidíme, a těch tam bývá!!! Pokud máte šikovné ruce a něco vytváříte, 
přineste výrobky 27. 3. 2023. Začínáme 29. 3. 2023 od 9.00 do 16.00 hodin každý 
den až do 3. 4. 2023. 

Najděte si chvilku, přijďte se podívat, co pro vás opět přichystáme. Vždycky to 
stojí zato.

Eva Svobodová za SPCCH 

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 zob-
razené na fotografii nachází. Uzávěrka odpovědí je 15. 3. Vylosujeme a odměníme dva 

z vás se správnou odpovědí. Tu všem čtená-
řům prozradíme v následujícím čísle Zpravo-
daje města Velké Bíteše.

Otázka pro tento měsíc:
Na které budově se nachází tyto opěrné pilíře? 

V únorovém Zpravodaji byla zveřejněna 
soutěžní otázka, ve které budově se nachází 
pamětní deska, vyobrazená na fotografii?
Správná odpověď: Pamětní deska se nachází 
ve vstupních prostorách prvního stupně Zá-
kladní školy Velká Bíteš, p.o., na Tišnovské 
ulici č. 115 ve Velké Bíteši.

Členové redakce Zpravodaje dne 16. února 
vylosovali ze správných odpovědí dva vý-
herce. Těmi se stali Karel Kotačka a Ondřej 
Dolíhal. 

Výhercům, kterým byla předána malá po-
zornost, gratulujeme. 

Redakce
Na které budově se nachází tyto opěrné pilíře?  
Foto: Ivo Kříž
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

ÚČAST NA KRAJSKÉ HASIČSKÉ SOUTĚŽI

V sobotu 11. února 2023 se družstvo 
mladých hasičů z SDH Velká Bíteš 
účastnilo svých prvních závodů od ob-
novení kroužku. Závodili na krajské 
soutěži TFA Junior ve Žďáře nad Sáza-
vou. Z bítešského sboru se zúčastnilo 
6 dětí v různých věkových kategoriích. 
Největší úspěch zaznamenal Michal 
Burda v kategorii 13 –15 let chlapců 
a získal krásné 3. místo. 

Přejeme mnoho dalších úspěchů.

David Dvořáček

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. 57:

Roku 1592 Jan Dvořák prodal dům se zahradou po své tchyni („svegruši“) Lidmile 
Brychtové v ceně 110 zlatých ševci Pavlu Litochlebovi z Nového Města. Litochleb za-
vdal Dvořákovi 17 zlatých a po vejruncích ve výši čtyř zlatých měl vyplatit nejprve 15 zla-
tých ke kostelnímu záduší („na chrám Páně města Byteše“), poté po deseti zlatých pozů-
stalým dětem po Jiříku Ryšavém (Vavřincovi, Pavlovi a Voršile) a „dvěma dítkám malým 
pozůstalým po nebožtíkovi Jiříkovi synu Lidmily Brychtový“. „Ostatek, což pozůstane kolem 
statku,“ připadlo dceři Lidmily Brychtové Anně. Tato posledně jmenovaná Anna „Dvořka“,  
která byla zřejmě manželkou prodávajícího Jana Dvořáka, prodala roku 1597 držiteli domu 
Litochlebovi svou zbývající pohledávku 28 zlatých za 8 zlatých 25 grošů. Mezitím Pavel Li-
tochleb, kterému záhy nikdo neřekl příjmím jinak než Novoměstský, přikoupil roku 1596 roli 
za 28 zlatých, roku 1598 „dílny“ u potoka při domě čp. 169 v dnešní ulici Pod Hradbami za  
9 zlatých, roku 1615 zahradu Za kostelem za 23 moravských zlatých a haltýř (zřejmě vodní 
nádrž) za pět zlatých. Tento haltýř byl prodán roku 1621 za 3,5 zlaté.

Společné foto.  |  Foto: Archiv SDH Velká Bíteš
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Zmíněného roku 1621 na počátku třicetileté války byl dům již po Pavlu Novoměst-
ském připsán v ceně 250 moravských zlatých jeho pozůstalému bratru Ondrovi Novo-
městskému, který se roku 1607 přiženil na dům čp. 25 v dnešní ulici Pod Hradbami. Jeho 
dědický podíl činil 50 zlatých a „k tomu připrodáno žita setýho po 14 měřicích, pšenice po  
2 měřicích, roli od Porazila Halířky, haltýř dílný a co hřebíkem přibito jest“. Po vejruncích 
ve výši pěti zlatých měli být vyplaceni dědici Václava Červenky, Matyáš z Nového Města, 
Jan a Matouš, každý do výše 50 zlatých. Roku 1626 bylo upřesněno, že „siroby nebož-
tíka Václava Červenky těmto náleží: Tobiášovi Červenkovu tři díly 30 zlatých, Joachymovi 
Sopouchovu 10 zlatých a Ondřej Novoměstský poráží sobě od Jana Kratochvíle odkáza-
nejch 10 zlatých“. Roku 1628 Joachym Sopouchů prodal Ondřejovi svých 10 zlatých za  
3 zlaté, podobně Tobiáš Červenka 30 zlatých za 11 zlatých. 

Novoměstský prodal roku 1628 dům „s případnostmi k němu přináležejícími, předně: 
s vymíněním sobě bytu do příští Velikonoci, s připrodáním obilí osetýho žita po 12 mírách, 
sutýho 4 míry, 5 mír ovsa sutýho, svině jedné, tuny a štoku k řemeslu novému ševcovskému“ 
stále v ceně 250 moravských zlatých Tobiáši Suchánkovi. Přijal závdavek 12 zlatých 
a vejrunky zůstaly na pěti zlatých. Zápisy dále vypovídají, že roku 1631 přijala vejrunk 
Anna z Hlubokého a Salomína z Nového Města. Roku 1637 vzali vejrunk též Salomína 
a dále sirotci po Janu Novoměstském a Matouši Vodičkovi. Poté je k roku 1652 doložen 
na domě Jakub Smutný. Ten se oženil s vdovou Zuzanou před rokem 1647, kdy se jim 
narodil syn Jiřík. Dle lánského rejstříku z roku 1674 k domu náleželo sedm měřic rolí.

Zjara roku 1682 postihl dům požár, který se šířil z čp. 55, načež jej městský úřad prodal 
„na místě Jakuba Smutnýho, náměstka po nebožtíkovi Tobiášovi Suchánkovi a všech ná-
padníkův [tj. dědiců]“. Kupcem se stal nevlastní syn Jakuba Smutného Matěj Suchánek, 
který se zavázal otčímovi a matce „aby do smrti bytu v tomž [domě] přál“. Výchozí cena 
domu byla stále 250 moravských zlatých, „jsouce však krunt polovic zhořelý a polovic 
v oheň otrhaný,“ bylo Suchánkovi sleveno 50 zlatých. Vejrunky měl platit po třech zlatých 

Dům čp. 57 v současnosti.  |  Foto: autor
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až po uplynutí tří let určených na opravu domu. V témže roce přikoupil od svého poho-
řelého souseda Klimenta Kousala (čp. 56) roli za Lánicemi za 16 moravských zlatých.  
Matěj Suchánek však dlouho držitelem domu nezůstal, zemřel již v roce 1687.

Následujícího roku 1688 zakoupil dům v ceně 200 moravských zlatých s povinností 
výměnku pro Jakuba Smutného nový manžel vdovy po Matěji Suchánkovi Justýny Rudolf 
Truska. Ten rovněž přikoupil role, a to roku 1692 na Rejtocích za 27 rýnských zlatých 
(tj. 23 moravských zlatých 10 krejcarů) a roku 1702 další dvě role v Širokým Žlebě za 18 
rýnských zlatých (tj. 15 zlm. 30 kr.). Rudolf Truska zde hospodařil 42 let, než v roce 1730 
zemřel ve svých 70 letech. Roku 1731 městský úřad připsal dům ševci Václavu Stra-
kovi, „jakož jemu od nebožky Markyty Truskové dle testamentu odporučený byl“ s tím,  
aby „pozůstalému Truskovskému sirotku [dvanáctiletému] Šimonovi při jeho dospělém 
zrostu a věku dostatečný grunt zaopatřil“. A také se měl postarat o Šimonovy dvě nezletilé 
sestry, patnáctiletou Terezii a osmiletou Annu. Šimon se později nejspíše odstěhoval z Bí-
teše, neboť o něm od křtu není v bítešských matrikách zmínka. Jeho sestry ale ve městě 
zůstaly, když Terezie se roku 1748 vdala za Františka Jurka (Lánice 64) a Anna roku 1749 
za Bernarda Šišmu (Lánice 31). Dle tereziánského katastru z roku 1749 Václav Straka 
držel tři kusy rolí (8,5 měřic lepší a 8,5 měřic horší bonity v tratích: V Tálu, U Uliček, 
Demáčky) a domovní zahradu (1 měřice 2 achtele).

Později roku 1773 byl dům po Václavu Strakovi „docela zpustlý“ a městský úřad kon-
statoval, že nebyl splácen. Přesto jej připsal pozůstalému synovi Václava Straky též ševci 
Josefu Strakovi s tím, že vyplatí 200 rýnských zlatých obecních vejrunků. Josef Straka 
postoupil dům roku 1807, a to i se stodolou, třemi jitry rolí (v tratích Za Uličkami a v Ši-
rokým Žlebě) a loukou v ceně 630 rýnských zlatých (tj. 540 moravských zlatých) svému 
synovi rukavičkáři Leopoldu Strakovi. Ten měl vyplatit obci ještě 30 zlatých vejrunků 
a svému staršímu bratrovi Šimonu Strakovi „kterej na vojně jest“ 200 zlatých. Následně 
roku 1838 zdědil dům kožešník Jan Straka.

Roku 1863 koupili dům Josef a Marie Brázdovi. Od roku 1873 jej vlastnila již jen 
Marie Brázdová „s právem čekanství“ pro svých pět dětí. Roku 1887 byl dům připsán no-
vomanželům klempíři Raimundu a Anně (roz. Navrátilové) Brázdovým. Od roku 1944 
vlastnila Anna dům celý. Roku 1962 jej zdědili František a Albína Robotkovi. Zajíma-
vostí je, že při opravě domu byl v roce 1936 nalezen neznámý počet mincí z období okolo 
poloviny 15. století, z nichž šedesát bylo popsáno. Byly to mince z Čech (pražský groš 
Václava IV.), Rakous (34 feniků Albrechta V. a Fridricha IV.), Štýrska, Salzburgu (6 kusů), 
Bavor (13 kusů) i Horní Falce.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 45, 114, 117, 
122–123, 171; kn. č. 11788, fol. 48, 142; kn. č. 11789, fol. 30, 133; kn. č. 11794, fol. 34; kn. č. 11893, 
fol. 178–180. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha 
Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 35. Matriky farnosti Velká Bíteš (www.mza.cz/actapublica/matrika). 
Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ČSAV 1965, č. 2361a. 

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 NA SVOBOD-
NÝCH K JESTŘABCI.

V pořadí 19. trať předměstí Lánice josefinského katastru se nazývala „Na Svobod-
ných k Jestřabci“. Vymezena byla na východní straně jestřabskou cestou, na jižní 
straně vodním korytem („WasserGruben“) a rybníkem Jestřabcem náležejícím k ná-
měšťskému panství, na severní straně novosadskými polnostmi a bítešskou tratí Na Po-
lovicích. Zahrnovala 28 položek, z nichž 23 byly role osévané podobně jako v okolních 
tratích po třech letech, dvě loučná místa, dvě vodní koryta a jedna cesta. Šestnáct 
z těchto pozemků se nacházelo v držení Jestřabských, kteří skupovali přilehlé pozemky 
v bítešském katastru ve druhé polovině 18. století. Označení pozemků jako svobodné 
patrně znamenalo, že držba těchto pozemků nebyla vázána na domy, že je jejich držitel 
mohl svobodně prodat či zastavit bez svolení vrchnostenského úřadu.

Zmíněná docházející cesta („HollerWeeg“, 
položka č. 13) byla umístěna mezi rolemi 
„Na Strlejškách“ a „U Jestřabce“, na mapě 
stabilního katastru ale zakreslena není; 
možná vedla z jestřabské cesty prostředkem 
trati. Jedno vodní koryto (č. 4) asi tvořilo 
hranici se severní tratí Na Polovicích, druhé 
vodní koryto (č. 28) hraničilo s náměšťským 
panstvím (1). Jedno loučné místo (č. 22, 
32x21 a 48x5 sáhů, tj. 61x40 a 91x9 metrů) 
„u suchýho rybníka“ se nacházelo na přítoku 
do rybníka Jestřabce při katastrální hranici 
(2). Druhé loučné místo (č. 23, 56x3 sáhy, 
tj. 106x6 metrů) „u jestřabský cesty“ nava-
zovalo na předchozí (3). Role se nacházely 

„ve žlebě za křížem“ (č. 1) (4), „na svobodných v žlebě“ (č. 5) (5), „na Zadních Polovi-
cích“ (č. 9) (6), „u Jestřabce“ (č. 14) (7), „pod Jestřabcem“ (č. 24) (8) či „u struhy hra-
niční“ (č. 27) (9). Další role byly označeny nejspíše dle dřívějších držitelů. Role č. 7 
se nazývala „Na Kočentce“ (10), další č. 8 „Na Ventrubce“ (11), č. 11 „Na Adrianský“ 
(12), č. 25 „Na Formance“ (13); se struhou byla uvedena role č. 6 „Na Odvářkovský“ 
(14) a č. 10 „Na Konečný“ (15). Ze sousedů s uvedenými příjmeními role ještě stále 
držel Jan Adrian (č. 21, čp. 86) a Jan Forman (č. 24, čp. 6). Nejasný původ má určení 
role č. 12 „Na Strlejškách“, snad rovněž odkazující na příjmení někdejšího držitele 
(16). Dle pozemkové knihy se v této trati v letech 1790–1800 uskutečnilo 13 převodů 
rolí. Ve čtyřech případech byli kupujícími Bítešští, v sedmi případech Jestřabští a nově 
ve dvou případech Novosadští.

Trať „Na Svobodných k Jestřabci“  
dle josefinského katastru z 18. století.  
Do mapy stabilního katastru z roku 1825 zakreslil autor.
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Podle staršího terezián-
ského katastru z roku 1749 
bylo devět rolí umístěno 
„U Jestřabí“. Zde největší 
role měl Ignác Adrian (čp. 
86, 30 měřic, z toho horších 
20 měřic osévaných po šesti 
letech), Bernard Drla (čp. 6, 
13 měřic) a Jindřich Odvářka 
(čp. 81, 10 měřic). Pouze 
v jednom případě byla zmí-
něna role „Strlejšky“ Filipa 
Pakosty (čp. 47, 7 měřic). 
K příjmením uvedeným jako 
názvy rolí ve výše rozebra-
ném josefinském katastru se 
v tereziánském katastru vzta-
huje vdova Kočentová (čp. 
85, 4,5 měřice horší role).

Dle gruntovních knih  
17. a 18. století byl určujícím rybník Jestřabec. Jednalo se o roli „nivka ležící pod Jestřeb-
cem podle roli Adrianovy i s ouvarem“ (1588, 10 zlm., od Jiříka Trmala čp. 122 kou-
pil Václav Kamas čp. 3), jindy o „roli svobodnou dílný hony jedouc k rybníku Jestřebci 
ležící“ (1686, 20 zlr., po Klimentu Kryštofů čp. 88 získal Jiřík Skála čp. 135). Dalším 
určujícím prvkem byla jestřabská cesta, která ovšem byla hraniční pro více tratí. Tak roli 
„u jestřebský cesty“ i s ouvarem prodala vdova Helena Staňková (čp. 3) (1703, 14 zlr.,  
koupila Alžběta Skálová čp. 135), aby měla hotovost na studia svého syna Alexandra, 
který se později stal městským písařem. Tato role se ovšem mohla nacházet v sousední 
trati Na Polovicích. Snad v předmětné trati se „u jestřabské cesty“ nacházela svobodná 
role (1734, 16 zlr., od Jiříka Brauna čp. 122 koupil Leopold Konečný čp. 35). „Nad stez-
kou, kudy se do Jestřebí jde,“ ležela role s ouvarem podle roli Kamasovy (1597, 25 zlm., 
od Jana Jiskry čp. 50 koupil Ondřej Mlynář čp. 43), asi část téže role „někdy ouvar“ byla 
předmětem pozdějšího prodeje (1693, 12 zlr., od Řehoře Mlynáře čp. 43 koupil František 
Špalek čp. 93).

V současné katastrální mapě je předmětná trať označena jako „Na Strlečkách“ podobně, 
jako ve stabilním katastru z roku 1825 („Na Strlečkach“ či „Na Strlekach“). Jak bylo výše 
zmíněno, název „Na Strlejškách“ (1787) či „Strlejšky“ (1749) se dříve vztahoval pouze 
k jedné roli. Samotný název pochází asi ze 16. století, neboť po celé 17. století náležela 
k čp. 89 role zvaná „pod Strlejškem“ (1601, 1621, 1692, 1698; „pod Štrliskem“ 1624, „pod 
Strliškem“ 1649).

Jan Zduba

Vymezení tratě „Na Svobodných k Jestřabci“ na satelitním snímku z roku 2021.  
Do snímku www.mapy.cz zakreslil autor.
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OSTATNÍ

SUPERMARKET LIDL OTEVŘEN

Bítešský sen o supermarketu se stal skutečností. V pondělí 30. ledna se v 7.00 hodin ráno 
na Vlkovské ulici ve Velké Bíteši otevřel první supermarket Lidl. Společně s ředitelem měst-
ského muzea Ivo Křížem jsme byli u toho. Fotodokumentace otevření i nových obchodních 
prostor bude založena na upomínku v muzejním fotoarchivu. Davové šílenství a boj o ná-
kupní vozíky se ale nekonal. V ještě potemnělém mrazivém ránu se v 7.00 hodin otevřely 
prosklené dveře a první návštěvníci mohli vstoupit a využít 14denní 20% slevy v rámci ote-
vření nové pobočky obchodního řetězce. A jaké byly první dojmy? Prostory velké, hojnost 
zboží, vše přehledné a upravené, s jiskrou novosti. K tomu milí a ochotní zaměstnanci.

Z každého nákupu nad 300 Kč v první den šlo 50 Kč místní Základní škole a Praktické 
škole Velká Bíteš, která za vybrané peníze nakoupí pro žáky interaktivní tabuli.

Přejeme všem zaměstnancům supermarketu hodně příjemných a milých zákazníků. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

SUPERMARKET LIDL A CESTA K JEHO ZRODU

Je pěkný, prostorný a reprezentativní, díky za něj. 
Ale k jeho otevření vedla strastiplná cesta, plná překážek objektivních i subjektivních. K těm 
prvním patřila zpočátku velikost našeho města, které, ač s názvem „Velká“, nebylo se svými 

Bíteš se rozrůstá a modernizuje.  |  Foto: Alois Koukola
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necelými pěti tisíci obyvateli pro obchodní řetězce příliš atraktivní. Později, když v okolních 
městech rostly nové markety jak houby po dešti, bylo zřejmé, že velikost města není tím 
hlavním důvodem pro nezájem investorů, protože mnozí potom přicházeli i k nám. 

Podle mého názoru to byla především rozdělená společnost našeho malého města, se svými 
protichůdnými názory různých skupin nejen na jeho výstavbu, ale také na jeho umístění. Lo-
kalita prosazovaná jako nejvýhodnější byla po čase zcela zamítnuta a bylo určeno místo nové, 
po čase opět zamítnuté. Tyto, v demokratické společnosti naprosto legitimní rozdílné názory,  
se potom promítaly do ovlivňování jednotlivých zastupitelů při hlasování na zasedáních 
zastupitelstva města. To vyústilo ve více jak dvacetileté vakuum „města bez marketu“,  
téměř jediného v Kraji Vysočina. Všechny s tím spojené události by vydaly na obsáhlou,  
velice čtivou publikaci. Uvedu alespoň stručný přehled některých z nich od roku 2006 tak,  
jak byly zaznamenány v místním periodickém tisku i v zápisech z jednání zastupitelstva:

2006

Připravujete v Bíteši stavbu supermarketu? 
(X., dopravce, duben 2006)

Bíteš si supermarket zaslouží. Většina Bítešáků jezdí nakupovat někam jinam. Buď se 
z Bíteše stane vesnice, nebo zůstane městem. Domnívám se, že jednou ze základních věcí 
je i obchodní dům, který zatím chybí. Neměl by být samozřejmě odstřižen od základní 
dopravní tepny, kterou je pro naše město silnice I. třídy – I/37. Stavba je otázkou jednání 
s obchodními řetězci. Je to na dobré cestě.

Obchoďák bude…nebo nebude 
(září 2006)

Obchodní dům by mohl vzniknout v ulici Pod Spravedlností vedle zrekonstruovaného 
mostu, sdělil radní Y. Město tento prostor hodlá v rámci změny územního plánu vyhradit 
pro stavbu obchodního centra.

„Další možná lokalita je vedle benzinky pana Klimenta,“ doplnil starosta M.B., „město 
tam má rovněž vykoupené pozemky. Zatím probíhá jednání s investorem, který už Velkou 
Bíteš schválil do svých plánů (tzn. že už je známa firma, která bude v Bíteši stavět) zatím je 
město zavázáno mlčením ohledně jeho jména.“

Dá se předpokládat, že nakonec budou v Bíteši vybudovány markety dva, nejobtížnější je 
získat první firmu – zájem má více řetězců, ale první nechce být žádný. O vzniku obchod-
ního domu se ve Velké Bíteši hovoří již několik let. Nový obchoďák by dal Bítešským nové 
možnosti k nákupu a zřejmě by i výrazně zvýšil konkurenci na místním trhu s potravinami. 

Kdy bude market? 
(září 2006)

V nejbližší době se zřejmě obchodní dům v Bíteši stavět nezačne. Město však pokračuje 
v rozhovorech s několika obchodními řetězci.
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„Jednání jsou pořád na stejné úrovni,“ řekl starosta Miroslav Báňa., „investoři by nejra-
ději postavili obchoďák rovnou na náměstí a o jiných místech nechtějí ani slyšet.“

Market jako součást předvolebního boje 
(říjen 2006)

Jinak vidí budoucnost jeden z radních, jehož strana slíbila supermarket do města přivést. 
Dle jeho slov bude v Bíteši stát do konce roku 2007. Jeho stavba tak zaujala významné 
místo ve vypjatém předvolebním boji před komunálními volbami v roce 2006. V zákoutí 
po zbourané Elektře byl umístěn nepřehlédnutelný nápis „SUPERMARKET…“ a opo-
zice kontrovala satirickou rýmovačkou, která končila: 

„…Opřena tam o zeď leží jedna velká vize,
 šokovaný občan prostý zná to z televize.“

V minulosti zvažovalo město několik lokalit, kde by mohl market vzniknout. Plocha 
pod náměstím u potoka nemá podle investorů dostatečnou velikost pro potřebná par-
koviště (?). Pokud by obchodní řetězce přistoupily na prostor hřiště u nového mostu, 
bylo by potřeba nejprve změnit územní plán města. (K.D.) 

Alois Koukola, pokračování příště

SÍLA (K) POVZBUZENÍ

Blíží se jaro s probouzející se přírodou a příslibem prosluněných dnů. Člověk je tím 
povzbuzen a plánuje různé aktivity – zahrádkaření, sport, výlety apod. Změny v přírodě 
a počasí nás dokážou účinně povzbudit. Vede mě to k přemýšlení nad výzvou v Písmu, 
abychom se navzájem povzbuzovali: 2. list Korintským, 13. kapitola, verš 11: 

Nakonec, bratři, radujte se, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jedné 
mysli, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.

Dokážu být tím, kdo má pro druhého povzbuzení? Někdy sama potřebuji povzbuzení 
a posilu. Kde ji mám vzít pro sebe i pro ostatní? Věřím, že Bůh naplánoval, abychom 
byli součástí Jeho rodiny. Ti, kteří se rozhodnou přijmout Jeho pozvání, tvoří společenství 
bratrů a sester na různých místech ve světě. Při společných setkáváních se zamýšlejí nad 
Božím slovem, sdílejí svoje příběhy k povzbuzení i přímluvám a mohou si tak účinně po-
máhat a povzbuzovat se. 

Jsem za tuto možnost moc vděčná a ráda bych vás pozvala na naše pravidelná setkání, 
která se konají každou druhou a čtvrtou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 ho-
din v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači). Také můžete navštívit 
naše webové stránky (www.ac-vm.cz).

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný březen Věra Pokorná
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SOUHRNY USNESENÍ

VÝBĚR Z USNESENÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA: 

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA  
VELKÁ BÍTEŠ Č. 6/2023 

5/6/23/RM – schvaluje pokácet 2 ks smrků stříbrných v ul. Družstevní na pozemku parc. č. 748/1 v k.ú. 
Velká Bíteš a 3 ks smrků stříbrných v ul. U Stadionu na pozemku parc. č. 850/1 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2023
8/6/23/RM – bere na vědomí informaci o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele CNC strojů 
akce „Modernizace učebny CNC na SOŠ Jana Tiraye“ a souhlasí s jeho realizací za podmínky,  
že ve výběrovém řízení i v návrhu smluv bude zařazena podmínka zrušení výběrového řízení,  
popř. odstoupení od smlouvy v případě nepřidělení dotace.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 1. 2023
10/6/23/RM – schvaluje pokácet 6 ks jehličnatých dřevin na pozemku parc. č. 130/1 v k.ú. Březka 
u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2023
11/6/23/RM – rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 
2023 na základě její žádosti o poskytnutí finančního příspěvku zapsané pod č. j. MÚVB/8461/22 
ve výši 19.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2023
12/6/23/RM – rozhoduje neposkytnout Centru pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s. pří-
spěvek z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2023 na základě jeho žádosti o poskytnutí příspěvku 
zapsané pod č. j. MÚVB/8180/22.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2023
13/6/23/RM – schvaluje pokácet celkem 11 ks jehličnatých dřevin na pozemku parc. č. 5714 v k.ú. 
Holubí Zhoř.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2023
19/6/23/RM – souhlasí
-  s podáním žádosti FC PBS Velká Bíteš z.s., IČ: 43383955, se sídlem Vlkovská 717, 595 01 Velká 

Bíteš o dotaci v programu FV02877 Sportoviště, klubovny a táborové základny 2023 Kraje Vy-
sočina za účelem případné rekonstrukce sociálního zařízení a sprch v budově č.p. 717, která je 
součástí pozemku p.č. 878 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- s opravou předmětu výpůjčky nad 50.000 Kč k výše uvedenému účelu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 1. 2023
22/6/23/RM – schvaluje návrh výsadby na pozemku parc. č. 3000/1 v k.ú. Velká Bíteš a podání žádosti o pří-
spěvek na výsadbu zeleně z grantu Nadace partnerství – Sázíme budoucnost v celkové výši 43.000 Kč s DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2023
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 7/2023 KONANÉ DNE 30. 1. 2023

5/7/23/RM – rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2023 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/193/23 ve výši 35.886 Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2023
11/7/23/RM – rozhoduje souhlasit s realizací projektu z Fondu Vysočiny s názvem „Pohodová 
škola“ dle žádosti Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 2. 2023
28/7/23/RM – rozhoduje vyhovět žádosti o výstavbu výtahu pro budovu městské knihovny Velká 
Bíteš, Masarykovo náměstí 85 pouze za podmínky využití dotačního titulu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 4. 2023
29/7/23/RM – pověřuje odbor investic a rozvoje zajištěním dokumentace k opatření spočívajícím v zákazu 
vjezdu nákladní dopravy do prostoru křižovatky ulic Na Valech, Tišnovská a Vlkovská ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 28. 2. 2023
31/7/23/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním „kamenů zmizelých“ do chodníku před budovou č.p. 
86 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši jako připomínku židovské rodiny z Velké Bíteše dle návrhu.
odpovědnost: starostka termín: 28. 2. 2023

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 8/2023 KONANÉ DNE 14. ÚNORA 2023

5/8/23/RM - rozhoduje souhlasit s předloženou architektonicko-urbanistickou studií „Úprava veřejného 
prostranství v lokalitě Spálené Valy, Velká Bíteš“ a pokračovat na dokumentaci pro územní rozhodnutí.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 4. 2023
10/8/23/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku a objednat u společnosti Ncorp s.r.o. Růžova 
144, Velká Bíteš 59 501, IČ 27721043 realizaci akce „Oprava fasády kulturního domu v místní části 
Jáchymov“ za cenu 736.958 Kč včetně DPH a současně podat žádost o dotaci z Fondu Vysočiny 
programu Obnova venkova Vysočiny 2023 na výše uvedenou akci.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2023
11/8/23/RM – schvaluje pokácet 5 ks smrků stříbrných na pozemku parc. č. 913 (pohřebiště) v k.ú. 
Velká Bíteš s náhradní výsadbou na pozemku parc. č. 913 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2023
12/8/23/RM – rozhoduje provést výměnu výtahu v objektu DPS Velká Bíteš, Družstevní 584. Současně 
pověřuje odbor investic a rozvoje zahájením prací na příslušném povolení stavby a výběru zhotovitele.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2023
18/8/23/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 
Velká Bíteš na provedení prací na adrese Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš ve výši 89.700 Kč 
včetně DPH a rozhoduje práce objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 24. 2. 2023
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20/8/23/RM – rozhoduje vyhovět žádosti osadního výboru ve Březce na vyklizení provizorního 
depozitáře Muzea ve Velké Bíteši z garáže bývalé prodejny potravin Březka č.p. 35 a pověřuje odbor 
investic a rozvoje vytvořením trvalého muzejního depozitáře ve volných prostorách objektu Masary-
kova náměstí č.p. 84, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 10. 2023
22/8/23/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s První brněnskou strojírnou a. s., Vlkovská 
279, Velká Bíteš, IČO: 00176109 k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš na dobu určitou 
od 01.03.2023 do 28.02.2024 za nájemné 70 Kč/ m2/měsíc.
Zároveň rada města rozhoduje udělit souhlas První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s. Vlkovská 
279, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 00176109 k podnájmu bytu, nacházející se v domě na adrese Masary-
kovo náměstí 84, Velká Bíteš. Souhlas se uděluje po dobu trvání nájmu, a to do 28. 2. 2024.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2023
25/8/23/RM – rozhoduje uzavřít s IČ: 46231072, ke dni 28.02.2023 dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 86 na pozemku p.č. 59 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš.
Rada města Velká Bíteš dále rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 nacháze-
jícího se v budově č.p. 86 na p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš o celkové výměře 56,23 m 2, který tvoří:
- prodejna o výměře 50,56 m 2,
- šatna o výměře 3,14 m 2,
- WC o výměře 2,53 m 2,
s účinností od 01.04.2023 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné v minimální 
výši 86.302 Kč/rok. V nájemném nejsou zahrnuty náklady na služby.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2023
29/8/23/RM – rozhoduje schválit záměr na celkovou rekonstrukci ubytovací části Kulturního 
domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš včetně navrhovaných dispozičních změn a připravit realizaci 
tohoto záměru.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2023
30/8/23/RM – pověřuje starostku města jednáním s dotační agenturou za účelem změn půdorysu a dis-
pozičního uspořádání stavby Rekonstrukce a přístavba Speciální školy Tišnovská 116 Velká Bíteš.
odpovědnost: starostka termín: 28. 2. 2023
31/8/23/RM – rozhoduje připravovat instalaci FVE o max. výkonu 50 kWp na třech objektech v ma-
jetku města: ZŠ Sadová, MŠ U Stadionu a kulturní dům na ulici Vlkovská.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2023
33/8/23/RM – rozhoduje zamítnout žádost, jednající za společnost Portalis s.r.o., se sídlem Lánice 30, 
Velká Bíteš o zřízení 2 vyhrazených parkovacích míst pro zákazníky Vinotéka, Nápoje, Lánice 30, 
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 28. 2. 2023

Souhrny usnesení rady města a zastupitelstva v celém znění jsou uveřejněny na webových stránkách města 
www.vbites.cz/mestsky-urad-a-samosprava/samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta, 
https://www.vbites.cz/mestsky-urad-a-samosprava/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 6. února oslavila své 90. narozeniny
paní

Miroslava ŠILHANOVÁ
z Velké Bíteše

Členky Sboru pro občanské záležitosti blahopřejí jubilantce,
děkují za její celoživotní práci, za výchovu dětí a přejí jí 
ještě mnohá šťastná léta prožitá mezi svými blízkými.

S gratulací se připojuje také redakce Zpravodaje

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím obrazy malířů: Jindřich Zezula, Karel Němec, Jan Odvárka, Emler, Jambor,  
Lacina, Musil, Heřman, Hegr, Matal, Hanych, Bukáček, Lukášek, Panuška, Bubeníček, 
Kaván, Honsa, Fiala, Cína - Jelínek a dalších. Tel: 776 393 000.

Trápí vás akné nebo jiné nedokonalosti na vaší pleti? Potřebujete rozjasnit pleť?  
Bolí vás záda a potřebujete masáž? Zavolejte mi a přijďte do mého studia Relax  
v Košíkově u Velké Bíteše. Mobil: 608 271 522, web: studiorelax-sz.cz. 

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: 2 200 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: AGMAT s.r.o., Stříbrnice. 
Uzávěrka pro duben 2023: 17. března 2023 do 12.00 hodin.  
Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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