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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v pondělí 8. června se uskutečnilo řádné červnové zase-
dání zastupitelstva města. Během šestihodinového jed-
nání byla projednána celá řada podstatných záležitostí, 
týkajících města.

Při projednávání úvodního bodu, týkající se činnosti 
výborů zastupitelstva, jsem oznámil členům zastupitel-
stva a veřejnosti, že ke dni konání zastupitelstva rezigno-
vali na svoje posty v kontrolním výboru jeho předseda  
a další dva členové výboru. V případě finančního výboru 
pak hned čtyři členové tohoto výboru. Na základě těchto 
skutečností a s přihlédnutím k dosavadním výsledkům  
a způsobu práce obou výborů a jejich členů jsem v samo-
statných hlasováních navrhnul odvolání zbývajících čtyř členů kontrolního výboru a dále 
pak předsedy a zbývajících dvou členů finančního výboru. Oba dva návrhy usnesení na 
odvolání zbývajících osob z kontrolního i finančního výboru byly většinou z přítomných 
zastupitelů přijaty. Očekávám, že zvolení nových členů výborů a jejich předsedů bude pro-
vedeno zastupitelstvem na jeho následujícím zasedání v září. Myslím, že to může být jedna 
z příležitostí, kdy si veřejnost sama může udělat nezkreslený obraz o činnosti zastupitelstva 
města a jejich zástupcích v tomto orgánu města.  

Jsem přesvědčen, že v případě vůle všech sedmi povolebních skupin v zastupitelstvu, 
máme všichni šanci zvolit nové obsazení obou výborů zastupitelstva tak, aby tyto byly 
alespoň v druhé polovině stávajícího volebního období, svoji objektivní a efektivnější prací 
schopny pomoci překlenout rozdělenou koalicí a opozicí v zastupitelstvu a konečně po-
mohly ke spolupráci celého zastupitelstva ve prospěch města a jeho obyvatel.

Zastupitelstvo města dále projednalo a odsouhlasilo střednědobý výhled rozpočtu města 
na roky 2021 – 2022, plnění rozpočtu města ke konci května a aktuální rozpočtové opatření.  
Následně pak zejména odkupy dalších pozemků, potřebných pro výstavbu severozápad-
ního obchvatu města a tři nové obecně závazné vyhlášky.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřej-
ných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.  
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 30. 6. 2008. Obecně závaz-
nou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Všechny 
tyto tři dokumenty jsou dostupné na webových stránkách města www.vbites.cz.

Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS

Od 1. února do 20. srpna 2020
„NA BÍTEŠSKU TO ŽIJE“ – fotografická soutěž prodloužena do 20. 8.
Fotografie v max. počtu 3 ks zasílat na email program@bitessko.com, uvést jméno,  
příjmení a telefonický kontakt. Vyhlášení výsledků se uskuteční v náhradním hodovém 
programu.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek 3. července 2020 v 18.30 hodin
SCHŮZKA BÍTEŠSKÉ CHASY
Letos se hody neuskuteční. Bítešská chasa a hlavní stárek i přesto zve nové zájemce,  
kteří mají chuť se bavit a tančit na první schůzku.   
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešská chasa

Středa 15 . července 2020 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Beseda s myslivci, opékání špekáčků.
Na myslivecké chatě u Předního mlýna
Organizuje: Seniorklub

Od 18. do 21. července 2020 od 21.30 hodin (po setmění) 
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
Seznam promítaných filmů: 
18. 7. „Hodinářův učeň“ – pohádka, 19. 7. „Afrikou na pionýru“ – dokumentární film
20. 7. „Na střeše“ – komedie, 21. 7. „Poslední aristokratka“ – komedie
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa 22. července 2020 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury s Lenkou Povodovou

Sobota 25. července 2020 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna    
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
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Středa 19. srpna 2020 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury s Lenkou Povodovou

Středa 19. srpna 2020 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Kvízové odpoledne s Karlem Smolíkem
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

KOŠÍKOVSKÁ POUŤ:
Pátek 21. srpna 2020 od 20.00 hodin – hraje „ACCORD“
Sobota 22. srpna 2020 od 20.00 hodin – hrají „PIKARDI“
Neděle 23. srpna 2020 od 10.00 hodin „vyhrávka“ po vesnici, od 16.00 hodin pod májí 
s DH GALÁNI
Bohaté občerstvení, lunapark zajištěn, srdečně zvou pořadatelé.

Sobota 29. srpna 2020 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – do Pikáreckých lesů za smírčími kameny
Velká Bíteš – Skřinářov – kolem Svaté hory do Bojanova – Horní Libochová – Pikárec 
Radešín (oběd) – Pikáreckými lesy kolem 3 smírčích kamenů – Křižanov – Velká Bíteš
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME: 

Od 7. září 2020 do 18. září 2020 od 8.00 do 15.30, 
sobota od 9.00 do 12.00, neděle od 13.00 do 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ JAROSLAVA SKULY
Vernisáž: pondělí 7. září 2020 v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek 11. září až neděle 13. září 2020
BÍTEŠSKÝ VÍKEND
Program je v jednání.
Prostranství před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 
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Pátek 11. září až neděle 13. září 2020
BÍTEŠSKÝ FOTBALOVÝ VÍKEND 
Víkend plný zábavy s programem zaměřený na rodiny s dětmi. V areálu fotbalového hřiště 
se můžete těšit na bohatou nabídku dobrého jídla a pití. Od pátku do neděle bude otevřen 
hodový fotbalový „sklípek“.
Program: pátek - zahájení fotbalových hodů a v podvečer vystoupení s živou hudbou
Sobota – dětský sportovní den (soutěže pro děti a dětské vystoupení)
Neděle – fotbalové zápasy našich mužstev včetně divizního utkání našeho A-mužstva
Organizuje: FC PBS Velká Bíteš

Sobota 12. září a neděle 13. září 2020
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Pro veřejnost bude výstava přístupna v sobotu od 8.00 do 18.00 hodin a v neděli od 8.00  
do 16.00 hodin. Na výstavě je možno zakoupit kvalitní chovná zvířata pro doplnění vlast-
ních chovů. Jako tradičně bohatá tombola a občerstvení zajištěno. 
Výstavy se konají v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č. 55.
Organizuje: Český svaz chovatelů základní organizace Velká Bíteš 

Pátek 18. září 2020 v 19.00 hodin
05ARADEČEK, POETIKA – přesunutý koncert 
Zakoupené vstupenky na původní termín 17. 4. zůstávají v platnosti. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Hudební kapela 05ARadeček

Čtvrtek 8. října 2020 v 15.00 hodin
TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“  
Zakoupené vstupenky na původní termín 19. 3. zůstávají v platnosti. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota 10. října 2020
VI. ROČNÍK – NO MEN RUN – BĚŽECKÁ ŠTAFETA URČENÁ PRO ŽENY
Více informací: www.nomenrun.cz
Organizuje: NoMen Run, z.s. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Pátek 16. října 2020 v 19.00 hodin 
POUTNÍCI – 50 LET V COUNTRY 
Vstupné: 230 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 
ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý 1. prosince 2020 v 18.00 hodin
TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
Zakoupené vstupenky na původní termín 30. 3. zůstávají v platnosti. 
Hosté: moderátor, herec, muzikant VÁCLAV KOPTA, 
italský zpěvák ANDREA ANDREI 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM 
CENTRU, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5, VELKÁ BÍTEŠ

Od 29. června do 30. srpna 2020 bude Turistické informační centrum otevřeno: 
Pondělí až pátek: 7.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00 hodin
sobota 9.00 – 13.00, neděle 13.00 – 17.00 hodin

Kontakt do TIC: tel. č. 566 789 313.
Prodej vstupenek na kulturní akce pouze od pondělí do pátku. 

Klub kultury: od 30. 6. do 9. 7.  a od 28. 7. do 3. 8. 2020 DOVOLENÁ

Klub kultury, Velká Bíteš

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN V MĚSTSKÉ 
KNIHOVNĚ VELKÁ BÍTEŠ

Městská knihovna oznamuje změnu výpůjční doby v období od 1. července  
do 31. července 2020 následovně:

Pondělí 12.00 – 16.00 hodin
Úterý  zavřeno
Středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin

V měsíci srpnu bude Městská knihovna zcela uzavřena z důvodu plánované revize 
knižního fondu. Děkujeme za pochopení!

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

Úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin
Expozice: geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska, historie Velké Bíteše a okolí
Výstava: Velká Bíteš v období protektorátu
Dovolená 20. – 30. července; srpnová dovolená bude upřesněna na webu muzeumbites.cz, 
bitessko.com a v Informačním centru.
Mimo uvedenou otevírací dobu je možná prohlídka muzea po předešlém telefonickém ob-
jednání, totéž platí i pro případné komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele.
Kontakt: 566 789 380, 731 852 112, muzeum.velkabites@seznam.cz
Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti, studenty a držitele SeniorPasu 5 Kč. Držitelé prů-
kazek AMG, ICOM, členové Muzejního spolku Velkobítešska mají vstup zdarma.
Vzhledem k minimálnímu personálnímu stavu muzea je změna otevírací doby vyhrazena.

Ivo Kříž, Městské muzeum

SOUTĚŽ O INFORMAČNÍ CENTRUM V KRAJI VYSOČINA

Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o podporu našeho bítešského turistického informač-
ního centra v prestižní internetové anketě „OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
ROKU 2020“. Partnery soutěže jsou A.T.I.C. ČR a vydavatelství „KAM PO ČESKU“.
Hlasování probíhá od 21. června do 31. srpna 2020.

Z jedné IP adresy je možný pouze jeden hlas v jednom kraji. Hlasovat může osoba starší 
15 let. Pro naše turistické informační centrum můžete hlasovat na:
https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum/335/tic-velka-bites

Děkujeme za Vaše hlasy. Vaší podpory si nesmírně vážíme.

Informační centrum a Klub kultury

NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA

Město Velká Bíteš přijme do pracovního poměru strážníka Městské policie Velká Bíteš.
 
Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb.:
• státní občanství České republiky
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• věk nad 18 let
• bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.
• spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.
• zdravotní způsobilost v souladu s § 4c zákona č. 553/1991 Sb.
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Další požadavky:
• řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
• fyzická a psychologická způsobilost
• uživatelská znalost práce s PC
 
Výhodou:
• platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní policie
• praxe u obecní policie nebo Policie ČR
• orientace v právních předpisech platných pro obecní policii
 
Místo výkonu práce: území města Velká Bíteš
Platové podmínky: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Nástup: dle dohody
 
Písemnou přihlášku se strukturovaným životopisem doručte poštou nebo osobně na poda-
telnu na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš,  
v uzavřené obálce označené „Strážník“.
Bližší informace o pracovním místu podá vedoucí strážník Pavel Hradecký, tel. 566 789 999.

Město Velká Bíteš

ŠKOLY

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE

Vzhledem k dlouhodobému  uzavření školy 
v souvislosti s nouzovým stavem v ČR byl 
konec školního roku 2019/2020 jiný, než ob-
vykle. Po jejím znovuotevření byly zavedeny 
nové podmínky provozu, hygienická opatření 
a z těchto důvodu jsme bohužel museli zrušit 
také všechny plánované akce. Snažili jsme se 
najít alespoň náhradní řešení, abychom dětem 
poslední měsíc co nejvíce zpříjemnili.  

Po dlouhé době odloučení jsme společně 
oslavili Den dětí, který jsme si všichni moc Třída Včeliček.  |  Foto: Archiv MŠ
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užili. Pro děti byl připraven dopolední program v podobě soutěží ve třídách i na školní 
zahradě. Dále se také uskutečnilo fotografování předškoláků na tablo, které je vystaveno 
na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Třídní tablo by mělo symbolizovat začátek nové 
cesty dětí do základní školy.

 Jako alternativa za výlet, který se bohužel nemohl uskutečnit, za námi na školní zahradu 
zavítali lektoři z centra Chaloupky s ekologickým programem Zahrada jinýma očima. 
Pro děti byla připravena stanoviště, na kterých plnily různé úkoly, např. poznávaly hmyz, 
rostliny a přírodniny. 

Poslední akcí tohoto školního roku, 
při které jsme se loučili s předškoláky, 
bylo Pasování na školáky. Pro děti byly 
nachystané zábavné úkoly, při kterých 
měly prokázat, zda jsou připraveny na 
vstup do školy. Děti skládaly „zkoušku“ 
z obratnosti, přesnosti, počítání,  paměti, 
bystrosti a trpělivosti. Všichni zkoušky 
hravě zvládli, a tak mohli být paní ředi-
telkou slavnostně pasováni na školáky. 
Na závěr děti obdržely pamětní pasovací 
list, portfólio svých prací po celou dobu 
docházky a dárečky. 

Třída Soviček.  |  Foto: Archiv MŠ

Třída Motýlků.  |  Foto: Archiv MŠ



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

11Červenec – Srpen 2020  |

Všem dětem i rodičům přejeme krásné léto a předškolákům hodně úspěchů ve školních 
lavicích. Budeme na Vás ve školce rádi vzpomínat! 

Marcela Janštová a Helena Michalová, učitelky 

ZAHRADA JINÝMA OČIMA

 Koncem června naši MŠ v Lánicích a na Masary-
kově náměstí navštívili pracovníci ze školského zaří-
zení pro zájmové a další vzdělávání Chaloupky o.p.s. 
se vzdělávacím programem „Zahrada jinýma očima“. 
Celý program se odehrával na zahradách obou škol  
a při jeho organizaci byla dodržována všechna hygi-
enická a bezpečnostní opatření.

Děti se seznámily se zahradou jako místem plného 
života, proměnily se v „badatele“ a zkoumaly, co se 
skrývá v různých koutech zahrady. Během chvilky 
nosily v přenosných lupách šneky, žížaly, mravence, 
berušky a slimáky. Ty pak pozorovaly mikroskopem 
a díky kameře je mohly vidět ve zvětšené podobě na 
obrazovce tabletu. Dalším zajímavým zjištěním pro 
děti bylo, že nám zahrada poskytuje také přírodní 
barvy, kterými si nakreslily obrázek. 

Na závěr si všichni zahráli pohybovou hru, při které se pořádně proběhli po celé zahradě.
Tento velice poutavý a zajímavý program pro děti byl pořádán společností MOST Vy-

sočiny, o.p.s. Velké Meziříčí v rámci realizace projektu MAP II rozvoje vzdělávání v OPR 
Velké Meziříčí, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009959

Lenka Klimešová, učitelka škol

NÁVRAT DO ŠKOLY NA ZŠ A PŠ VELKÁ BÍTEŠ 

Letošní školní rok je pro nás pro všechny hodně netradiční a ka-
ždý se s nastalými změnami snaží vyrovnat, jak nejlépe umí. Naši 
žáci se po jarních prázdninách a době, kdy se vzdělávali doma, 
mohli do školy vrátit 1. června. Tuto možnost využilo 56% žáků, 

a tak naše škola po dlouhých měsících ticha zase ožila. I přesto, že jsme měli na pří-
pravu poměrně krátkou dobu, myslím, že jsme se na vše zvládli dobře nachystat. I když 

Děti s mikroskopem.  |  Foto: Lenka Klimešová 
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se děti nemohou potkávat se všemi 
svými kamarády, jsou za změnu moc 
rádi, a do školy se těšily. S paní uči-
telkami žáci opakují látku, kterou 
se učili doma, pokud přeje počasí, 
tak čas tráví také na zahradě. Tu se 
snažíme neustále vylepšovat a sou-
časnou novinkou je nový vyvýšený 
záhon s okrasnými trávami. Žáci se  
i nadále potkávají se spolužáky,  
kteří jsou doma, přes Skype nebo 
další aplikace. Snažíme se postupně 

vrátit do normálu a nastavit denní režim, na který jsme byli zvyklí, a užíváme si společný 
čas, než nám přijdou letní prázdniny.

Vám všem bych chtěla za naši školu popřát hezké léto plné pohody, sluníčka a dobré 
nálady.

Eva Ulmanová

MALÁ ŠKOLA S VELKÝM SRDCEM

V minulém školním roce se otevřela v Lesním Hlubokém nová komunitní škola Jitřenka. 
U zrodu školy stála snaha rodičů z lesního klubu Světýlko pokračovat ve vzdělávání dětí  
v respektujícím prostředí a v úzkém propojení s přírodou a jejím poznáváním. Po roce 
provozu se zjišťuje, že prostory zámečku nejsou pro školu a její další růst dostačující. Pro 
další školní rok 2020/2021 se proto škola stěhuje do pronajatého bytu v Chobůtkách s vizí 
najít ve Velké Bíteši trvalé útočiště pronájmem nebo výstavbou vlastních prostor. 

Komunitní škola Jitřenka je splněným snem nejen pro rodiče, kteří našli respektující 
místo pro své děti, nejen pro děti, které učení v této škole baví, ale i pro hlavní pedagožku 
Táňu Filipovou. Ta si užívá možnost připravit dětem pestrobarevné vzdělávání odvíjející 
se od aktuálních potřeb dětí. Pro Táňu je charakteristické, že vnímá každého žáka jako ori-
ginál s jeho souborem dovedností a možností a dokáže velmi dobře rozpoznat, co jednot-
livé dítě v daný čas potřebuje, aby zůstalo motivováno pro další vzdělávání. Je to zkušený 
pedagog, zastánce genetické metody čtení a velký nadšenec do matematiky dle profesora 
Hejného. Přesah její výuky je mnohonásobně vyšší než zahrnují klasické školní osnovy. 
Vede děti k lásce k přírodě, k ochraně životního prostředí, k hudbě i výtvarné a divadelní 
tvorbě, k prožitku i k logickému myšlení, k propojení praxe a teorie, ale i k vzájemnému 
respektu a úctě. 

Na školu dochází také externí lektor pro výuku angličtiny, která probíhá hravou formou 
již od první třídy. 

Pokud se chcete dozvědět o Jitřence víc, sledujte FB stránku Komunitní škola Jitřenka. 
Zde můžete díky krásným fotkám a videím, které pořizuje Táňa během výuky, nakouknout 

Vyvýšený záhon s okrasnými trávami.  |  Foto: Archiv školy
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do běhu školy a ochutnat zážitkovou pedagogiku v praxi.
Pro příští školní rok jsou současné prostory dostačující, aby bylo možné otevřít další 

ročník prvňáčků. Přihlášky do školy se řeší individuálně a termín přihlášek tedy není ča-
sově omezen. Komunitní škola Jitřenka vítá všechny rodiče, kteří chtějí zůstat součástí 
vzdělávání svých dětí, a vítá všechny děti, které se chtějí vydat na dobrodružnou cestu za 
vzděláním a přátelstvím.

Marcela Brožová

KULTURA

POUTNÍ MŠE U SVATÉHO ANTONÍČKA

Tak dobře utajené pěkné zákoutí má nedaleko svého středu málokteré město. My je 
máme, je nádherné a je skryté v poměrně hlubokém údolíčku pod dálnicí za silem. V neděli 
14. června 2020 je navštívila asi stovka věřících, aby se zúčastnila již tradiční „poutní“ mše 
svaté ke sv. Antonínovi, rodákovi z italské Padovy. Kdo tam přišel poprvé a uviděl na místě 
kdysi neproniknutelného křoví malou, bíle zářící kapličku s červenou stříškou, obklopenou 
pečlivě upraveným okolím, zůstal v úžasu (viz. fotografie na obálce). Za své znovuzrození 
vděčí místo několika nadšencům, kteří se snažili tento prostor postupně zkulturnit – budiž 
jim za to dík, ale jejich úsilí se zdálo být po mnoho let marné. Až díky cílevědomé snaze 
zastupitele pana Jana Pavlíčka, jeho syna a několika přátel, se s použitím vlastních finanč-
ních prostředků podařilo rozpracované dílo dokončit. 

V průčelí kapličky se nachází zdařilá plastika světce od Lubomíra Laciny, doplněná po 
levé straně zrestaurovaným původním obrázkem sv. Antonína od Silvy Smutné. Mši sva-
tou sloužil Otec Bohumil Poláček. Nestálé počasí sice vyvolávalo zpočátku obavy, ale vše 

Školáci Jitřenky tráví hodně času v přírodě.  |  Foto: Archiv školy 
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proběhlo bez deště. Až když v úplném závěru Otec Bohumil oznámil, že průvod zpět do 
kostela letos nebude, spadlo pár kapek, které přešly okamžitě v intenzivní liják. Návštěvu 
tohoto idylického místa lze doporučit všem, kteří hledají jisté zklidnění, zamyšlení a odre-
agování od dnešního chaotického světa.

Děkujeme pane Pavlíčku!
Alois Koukola

VÝSTAVA OBRAZŮ JAROSLAVA SKULY

Ve výstavní síni Klubu kultury ve 
Velké Bíteši se od 7. září do 18. září 
2020 uskuteční výstava obrazů JARO-
SLAVA SKULY.

Autor obrazů, malíř Jaroslav Skula 
je rodák z blízkého Katova. Malování 
se věnuje od dětství. Lásku k malo-
vání podědil po otci a strýci, kteří se 
rovněž věnovali výtvarnému umění. 
Nejdříve maloval vodovými barvami  
a pak dlouhá léta temperami na sololit. 
Až po příchodu do výtvarného kroužku 
ve Velké Bíteši začal malovat olejem na 
sololit a plátno.

Mše svatá u svatého Antoníčka.  |  Foto: Jan Kratochvíla

Kaplička.  |  Foto: Archiv autora
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Převážná část jeho tvorby je krajinomalba, 
ale najdou se i obrazy květin, vesnice a staré 
stodoly. Další jeho zálibou je myslivost,  
a tak i spousta obrazů je s mysliveckou té-
matikou (lovečtí psi, zvěř, ptáci, cesty a lesní 
zákoutí s bystřinami). Má za sebou výstavy 
společné i samostatné. Jeho obrazy byly k vi-
dění např. ve Žďáře nad Oslavou, Brně, Tiš-
nově, Deblíně, Níhově a v Dolních Loučkách.  
Ve Velké Bíteši vystavoval např. v r. 2009 
spolu se Zorkou Krupičkovou a Petrem Jabůr-
kem, samostatnou výstavu měl pak v r. 2015.

Slavnostní vernisáž bude za přítomnosti 
autora v pondělí 7. května v 17.00 hodin. 

Výstava bude prodejní a navštívit ji mů-
žete v pondělí až pátek od 8.00 do 11.30 a od 
12.00 do 15.30 hod., v sobotu 12. září od 9.00 
do 12.00 hod. a v neděli 13. září od 13.00 do 
16.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

POUTNÍCI – 50 LET V COUNTRY 

Hudební skupina Poutníci začala  
v roce 2020 už svou jubilejní sezonu  
s číslem 50. Za těch 50 roků se  
v kapele vystřídala řada muzikantů, 
z nichž někteří patřili a patří mezi 
to nejlepší, co český bluegrass mohl  
a může nabídnout, Robert Křesťan, 
Luboš Malina, Svaťa Kotas nebo Jan 
Máca. 

Současná sestava hraje ve stejném 
obsazení již 11 let. Na banjo a dobro 
je to Peter Mečiar – 15 let u kapely,  
na mandolínu Jan Máca – 23 let Pout-
níkem, kytarista a zpěvák je Jakub Bílý – 11 let odehraných u Poutníků a 40 let služby  
u tohoto souboru má za sebou Jiří Pola – Karas, kontrabasista, zpěvák a kapelník.

Kapela vydala za dobu svojí činnosti 15 CD nebo LP, poslední nosič produkoval Supra-
phon v roce 2017 a sice dvoj CD s názvem Zlatá éra.

Kytice.  |  Foto: Archiv autora

„Poutníci“.  |  Foto: Archiv kapely
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V roce 2020 se skupina bude snažit opět odehrát co nejvíce vystoupení jak v Česku, 
tak i na Slovensku. Co se týče nosičů, tak Poutníci představí během koncertu v po-
řadí šestnáctý s názvem „Stíny na střechách.“ Toto CD je složené ze samých novinek,  
jenž napsali sami současní členové. Jedinou výjimkou, co se týče stáří, je úvodní píseň, 
podle které se deska jmenuje.

Některé novinky z tohoto CD, ale hlavně poutnické hity, jako jsou písně Panenka, 
Pojďme se napít či Hotel Hillary, budou hrány během oslavného koncertu Poutníků s ná-
zvem „50 let v country“ a zazní i v kulturním domě ve Velké Bíteši v pátek 16. října od 
19.00 hodin. 

Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve 
Velké Bíteši. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí?

Opět i v tomto prázdninovém dvojčísle 
Zpravodaje vám zveřejníme turistickou há-
danku z okolí Velké Bíteše. Rádi bychom, 
pokud máte soutěživého ducha a chcete se 
soutěže zúčastnit a samozřejmě vám foto-
grafie něco připomíná, abyste nám dali vědět 
buď telefonicky na číslo 607 007 620, anebo 
písemnou formou na emailovou adresu pro-
gram@bitessko.com, co je to za zajímavost  
a kde se nachází. Uzávěrka odpovědí je vždy 
patnáctý den v měsíci a pokaždé vylosujeme 
a odměníme dva z vás se správnou odpovědí, 
kterou se i s patřičným komentářem dozvíte 
vždy v následujícím čísle Zpravodaje města 
Velké Bíteše. 

Prázdninová otázka: 
Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?

V červnovém Zpravodaji byla zveřejněna 
druhá soutěžní otázka, kde se nachází kap-
lička vyobrazená na fotografii. 

Správná odpověď: Kaplička se nachází 
uprostřed obce v Nových Sadech kousek od 
obecního úřadu. Poznáte známé místo?  |  Foto: Josef Jelínek
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Členové redakce Zpravodaje v pátek 19. června vylosovali ze správných odpovědí dva 
výherce, kterými se stali Jaroslav Kočí a Zdeněk Žaloudek. Výhercům, kterým byla pře-
dána malá pozornost, gratulujeme. 

Redakce

VZPOMÍNKA BÍTEŠANŮ NA HANKU SEDLÁKOVOU

Dne 4. června 2020 za velké účasti přátel 
a známých jsme se spolu s rodinou rozloučili 
s milou přítelkyní Hankou. Zemřela po těžké 
nemoci měsíc před pětasedmdesátými naroze-
ninami. Tuto ztrátu pociťuje nejen rodina, ale 
též její přátelé v kulturním společenství našeho 
města. O její oblibě svědčí i účast početné sku-
piny krojované mládeže, která se s ní přišla 
rozloučit do obřadní síně brněnského kremato-
ria. Mládež projevila poctu své vedoucí kytič-
kami, které položila k rakvi – takové jim peč-
livě chystala před každým vystoupením. Až do 
nedávné doby jsme Hanu Sedlákovou mohli 
vidět a slyšet při vystoupeních Národopisného 
souboru Bítešan. Hudba a zpěv ji provázely po 
celý život. Jako žákyně Lidové školy umění 
hrála na housle při různých vystoupeních. 
Po maturitě na Jedenáctileté střední škole ve 
Velké Bíteši přišla jako zpěvačka do tanečního 
orchestru Aleše Tepery „Club 61“, dále působila v pozdějších různých místních kapelách, 
které vedli Stanislav Horký, Oldřich Tyc a František Kratochvíl st. Po roce 2003 se její 
zájem rozšířil o lidovou kulturu Podhorácka. Stala se hlavní zpěvačkou ženského sboru 
Bítešanu. Mimo to se velmi obětavě věnovala dětem a mládeži při nácviku lidových písní 
a tanců. Doprovázela je a povzbuzovala při veřejných vystoupeních. Díky jejímu soustav-
nému a vytrvalému vedení soubor Bítešan dosáhl velkých úspěchů doma i v zahraničí – jak 
na oblastních přehlídkách, tak  mezinárodních festivalech.

Svou přátelskou, upřímnou a laskavou povahou dokázala vytvářet dobré vztahy mezi 
členy Bítešanu. Celým svým působením přispívala k šíření zájmu a radosti z bohatství re-
gionální lidové kultury. Byla ráda ve společnosti, zpěv a muzika ji těšily – věřila, že oboje 
podporuje dobré soužití mezi lidmi. Také nelze opomenout Hančinu práci pro městské 
muzeum ve Velké Bíteši, kterému byla významnou oporou.

Děkujeme Hance za dlouholeté přátelství a v paměti uchováme vzpomínku na dobrého 
člověka. 

Muzejní spolek Velkobítešska

Hanka Sedláková s fajánsovou mísou vyrobenou pro Laure-
áty MFF Strážnice 2019 – radost z ocenění skupiny mladých 
zpěvaček a muzikantů Bítešanu.  |  Foto: Kamila Coufalová
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ZÍSKALI JSME 1. MÍSTO V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB

Dne 22. června jsme se zúčastnili vyhlá-
šení výsledků 22. ročníku krajského kola 
soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webové 
stránky a elektronické služby měst a obcí.

Vyhlášení výsledků se konalo při slav-
nostním ceremoniálu na Krajském úřadě 
Kraje Vysočina. Ceny předával soutěžícím 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Náš kulturně společenský webový por-
tál Bítešsko se umístil v kategorii nejlepší 
web kulturního, zdravotnického a sociál-

ního zařízení na 1. místě.
Informační centrum a Klub kultury

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. 35:

V roce 1591 držel dům Matouš Hlaváč, v roce 1594 Jan Hronek. Roku 1604 dům 
již po Hronkovi „ležící v Lánicích [...] vedle mostu, kudy se k Mezřiči jede, s tou zahra-
dou při domě i s tím, což k ní frejmarkem [pořízeno bylo], kus týž zahrady od Břoumka  

Dům čp. 197 a skryté 35 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba

Ocenění 1. místo.  |  Foto: Josef Jelínek
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[čp. 34] za dvoje hony“ byl připsán v ceně 120 zlatých zřejmě novému manželi vdovy 
Jakubu Kejdovi. Později roku 1621 se David Jiskra zaručil pěti rukojmími, že dům po 
Kejdovi, asi pohořelý, během půldruhého roku vystaví. Zda k tomu za třicetileté války 
došlo, není zřejmé; Jiskra se někdy před rokem 1644 usadil na čp. 36. Ještě v roce 1642 je 
jako držitel domu připomenut Jiřík Gabriel, v roce 1671 byl dům bez hospodáře.

Roku 1707 městský úřad prodal dům „od mnoha let pustý“ po Jakubu Kejdovi se za-
hradou při domě i kusem zahrady od Břoumka a dvěma hony dílných rolí s ouvarem na 
Skřivánčích v ceně 60 moravských zlatých ševci Leopoldu Konečnému. Jelikož byl dům 
„velmi zruinirovaný a pustý“, měl jej Konečný začít splácet až po čtyřech letech. Následně 
přikoupil 11 rolí a zahradu poblíž ve Furtě v celkové sumě 191 rýnských zlatých (164 mor. 
zl.). Až roku 1751 „Leopold Konečný souce těžkou nemocí obtížen a uznavše za dobré pa-
měti dispositionem inter vivos totiž pořádek mezi svými dítkami, skrz pana Pavla Mrázka  
a pana Jakuba Slámu počestnýmu ouřadu přednésti dal, že on ten dosaváde v pohsesi 
mající grunt, který on ujavše jménem požár z gruntu vystavěl, jemu Andresovi Navrátilovi 
zeti svému a Anně manželce a potomkům jeho ten grunt“ postoupil. Tehdy k domu náleželo 
16 pozemků, přičemž rolí bylo 33 měřic (7,26 ha) a zahrad 1 měřice půl achtele (0,23 ha). 
Rolník Ondřej Navrátil následně vyplatil svého švagra Václava Konečného dvaceti zla-
tými. Roku 1773 byl „již věkem sešlý a chtíce syna svého při živobytí zaopatřeného míti“ 
postoupil dům synovi ševci Václavu Navrátilovi. Tehdy obci náleželo na domě ještě 58 
rýnských zlatých 50 krejcarů vejrunků, které se měly i nadále platit ročně po dvou zlatých.

Pak roku 1792 již vdova Kateřina Navrátilová postoupila „domek v Lánicích pod nume-
rem 13. s domovní zahradou, stodolou a rolí na Křivánčí pod 3 míry vejsevku svýmu nej-
staršímu synovi [ševci] Leopoldovi Navrátilovi, podle inventáři nebožtíka jeho otce Vác-
lava Navrátila za 309 zlatých [264 mor. zl. 60 kr.] vyšacovanej, poustupuje a odevzdává“. 
Leopold spolu s domem zdědil necelých 88 rýnských zlatých dluhů (obecních vejrunků 
14 zl., „bratrských škapulířských“ 9 zl., ševcovskému cechu 10 zl., Matěji Adamovi  
18,5 zl., do Mohelna Jakubu Babunkovi 12 zl., do Březského Harákovi 16 zl., Marianě 
provdané Ventrubové 1 ¼ zl. a Anně Kalinové 7 zl.) a vyplatit měl své sourozence (Anto-
nína, Matěje, Bartoloměje, Anselma, Jenovéfu a Viktorii) každého 25 zlatými; celkem měl 
vyplatit značnou částku 238 zlatých. Leopold později roku 1817 postoupil dům se stodolou 
a dvěma jitry rolí (v tratích Na Příčkách, ve Furtě a v Širokým žlebě) v ceně 1600 zlatých 
svému zeti a rovněž ševci Tomáši Konečnému (manželka Františka). Podobně roku 1847 
Tomáš postoupil dům v ceně 680 zlatých svému synovi též ševci Františku Konečnému. 
Roku 1882 zdědili dům Jan a Anna Kateřina (rozená Burianová) Koneční, od roku 1899 
jej Anna vlastnila celý.

Roku 1920 byl dům na základě svatební smlouvy postoupen řezníku Janu a Františce 
Raušovým. Po válce roku 1946 byla polovina Jana Rauše postoupena Heleně Robotkové  
a zatím nezletilé Zdeňce Raušové, roku 1951 byla další čtvrtina připsána Marii Balákové. 
V této poválečné době dům ustoupil ve prospěch přehlednosti křižovatky. Z průčelí do Lá-
nic zbyl jen domek s dnešním čp. 197. Jak dům vypadal, ukazuje nová kniha „Velká Bíteš 
včera a dnes“ na stranách 66 a 68.
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Prameny: SOkA Žďár n. S., AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 105, 115, 245, kn. č. 11788, fol. 167, 
169–170, 248–249, č. 11789, fol. 114, kn. č. 11794, fol. 13, kn. č. 11893, fol. 66–67. Katastrální úřad 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 13.

Jan Zduba

OSTATNÍ

POZVÁNKA PRO SENIORY 

Dovolte, abych úvodem použila často opakovanou frázi „začínáme se rozvolňovat“.  
Začali jsme výlety na kolech a vycházkami. Na první vycházce jsme obešli studánky kolem Ji-
nošova. Další týden jsme jeli autobusem do Říčan, potom pěšky do Domašova, kde jsme si pro-
hlédli moderní roboticky řízený kravín, jediný v republice. Další vycházkou byl takový menší 
výlet. Jeli jsme autobusem do Mohelna, prošli jsme Naučnou stezku Mohelenskou hadcovou 
step a po obědě jsme si vystoupali na rozhlednu Babylon u Kramolína. V červnu plánujeme 
vycházku do Košíkova, kde nás emeritní hajný Pepa Kalina provede kolem studánek. 

Připravujeme vycházky do Tišnova na Cestu hrdelního práva a rozhlednu na Klucanině.  
Plánujeme vycházku z Tišnova kolem řeky Svratky do Veverské Bítýšky, od hradu Veveří 
na  Brněnskou přehradu, údolím řeky Oslavy z Náměště  na Skřipinu a nebo do Tasova  
údolím Balinky  a další.

Společné foto z vycházky kolem Jinošova.  |  Foto: Vlasta Komínková
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Pravidelné schůzky, které budou opět každou třetí středu v měsíci, zahájíme na chatě  
u myslivců - každoroční beseda s myslivci a opékání špekáčků. V srpnu bude tradiční kví-
zové odpoledne a na září máme pozvanou fyzioterapeutku.

Dále plánujeme zájezdy třeba za Blanickými rytíři do jeskyně Rudka a do Moravského 
krasu. Do Jindřichova Hradce nebo na Pálavu.

Informace o akcích najdete v naší vitrínce na náměstí, ve Zpravodaji, a nebo v Exitu. 
Udělejte si čas a přijďte. 

Závěrem bych chtěla poděkovat městskému úřadu za roušky, které nám věnoval na za-
čátku nouzového stavu.

Jana Požárová za Seniorklub 

A  JEDEME DÁL,

Na výlety na kolech, každou poslední sobotu v měsících od dubna do října, srazy 
u fotbalového stadionu v 9.00 hodin, za každého počasí, bez přihlášení a poplatků, 
každý odpovědný za svou bezpečnost.

Může zato COVID–19 
Letos poprvé po 20 letech, jako ukáznění občané jsme vynechali dubnový výlet na ko-

lech. Jedeme ale dál. Na květnovou poslední sobotu za krásného počasí vyjelo 18 cyk-
listů směrem na letiště u Křižanova, kde byla prohlídka s průvodcem letcem p. Studeným,  
pokračovalo se do Křižanova  k soše sv. Zdislavy, která letos slaví 800 let svého narození 
a návrat byl kolem rybníků u Ronova.

U pomníku sv. Zdislavy v Křižanově.  |  Foto: Jiřina Dudová
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Co plánujeme pro další měsíce
Přibývá elektrokol, tak volíme trasy většinou jen po „balená“, ujeté kilometry není nutno 

snižovat, cesty plánujeme okruhově, abychom toho viděli co nejvíce, na cestě vždy se 
zajištěným obědem. S celoročním programem již byli cyklisté seznámeni, tak jen připomí-
náme a upřesňujeme. 

Červenec: podle  počasí  a zájmu jsou možné 3 varianty:
- původní: V. B. – Holubí Zhoř – Čikov – Naloučany – Náměšť – Otradice – V. B.
- delší varianta:  V. B. – Kralice – Březník – tábor Lamberk – pěšky na hrad Lamberk – 

Kralice (Sloní ucho) – Jinošov – V.B.
- nebo:  V. B. – Březejc – rozhledna Maják ve V. M.(oběd) – řeka Oslava – Nesměřské 

údolí – Tasov – V. B.
Srpen: do Pikáreckých lesů za smírčími kameny

V. B. – Skřinářov – kolem Svaté hory do Bojanova – Horní Libochová – Pikárec – Rade-
šín (oběd) – Pikáreckými lesy kolem 3 smírčích kamenů – Křižanov – V. B.

Září: na Tišnovsko a novou cyklostezkou do Lomnice
V. B. – Křižínkov – Dolní Loučky – Překlášteří – Lomnice – Tišnov – Dolní Loučky – 

Říkonín – Kutiny – Níhov – V. B.

Nástup elektrokol   
Elektrokola nic nezastaví, nastala jejich doba. Výrobci se předhánějí v nabídkách se 

stále dokonalejšími elektrokoly. Nedá se odolat. Jsou ale cyklisté, kteří na elektrokolo ne-
sednou, kdybyste je zabili, taková ponižující věc, ostuda. Ale ti samí často sednou do auta 
a jedou kousek  od bydliště na výlet. Častou otázkou je, kolik elektrokola ujedou kilome-
trů. Nesnadná odpověď. Hodně vlivů: kondice cyklisty, kvalita kola a baterky, terén, cesta, 
počasí a další. Můžete ujet 100 km, ale také jen 20 km. Pouze teoreticky to jde vypočítat  
z baterky. Vážení čtenáři, lákavá výzva  zopakovat si něco z fyziky. Dám vám zadání: baterie 

Vzpomínka. Do Břeclavi vlakem a vyjíždíme do Lednicko-valtického areálu.  |  Foto: Karel Smolík



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

23Červenec – Srpen 2020  |

15 Ah/36V, stálá rychlost 20 km/hod., pomoc  el. kola – tah 3 kg. A nevymlouvejte se hned 
na hromadu dalších vlivů, vítr, cesta, kolo atd., s tím ať se popere ten, co šlape do pedálů.

Pokusil jsem se o to také. Výsledek najdete skrytý na jiném místě v tomto Zpravodaji. 
Doufám, že se neozve nějaký ten „šťourač“, aby si  vychutnal mé znalosti z fyziky.

Kontakt
Osobní, Informační centrum, internet – web: Cykloturistika ve Velké Bíteši (s fotogra-

fiemi). Organizací výletů se ujala zkušená a obětavá cykloturistka Jiřinka Dudová, která 
má všechno projeté, jezdí od počátku, s ní nezabloudíte. A poslouchejte ji.

Karel Smolík

ZPRÁVY Z BÍTEŠSKÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

Firma BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST 
byla založena v roce 1992, v současné době je mat-
kou skupiny firem BDS-BUS a BDS-TRUCK a NTC. 
Tato skupina dosahuje v současné době obrat cca  
1 miliardu Kč, provozuje 325 vozidel a zaměstnává 

cca 400 pracovníků. Ročně investuje nejméně 75 milionů Kč hlavně do obnovy dopravní 
techniky, technologií či staveb. 

Po „rozvolňování“ opatření v koronavirové době 
jsme se zeptali majitele společnosti Ing. Miloslava Kli-
menta na pár otázek:

Ve své kanceláři máte zarámované ocenění,  
kdy se pravidelně umisťujete v soutěži nejúspěšnějších 
firem České republiky. Kolik těchto úspěchů jste získali 
a v kterém roce jste byli oceněni?

Jedná se o soutěž TOP 100. A povedlo se nám uspět 
v roce 2016 v oborové kategorii a v roce 2018 a 2019 
jsme se umístili v hlavní soutěži mezi stovkou nejlep-
ších firem. Všechny tři ocenění jsme vždy poslední lis-
topadový pátek přebírali ve Španělském sálu Pražského 
hradu. Už tam být přítomen, mezi elitou politiků a byznysu, je obrovský úspěch, kterého 
si osobně hodně cením.

 
V jakých oblastech a kterých regionech působíte?

Naše skupina firem působí jak zde na Bítešsku, tak máme provozovny ve Velkém Me-
ziříčí, Moravských Budějovicích, ve Znojmě, Banticích u Prosiměřic, Nedakonicích,  
Přibyslavi, Brně a Pozořicích.

Ing. Miloslav Kliment.  |  Foto: Archiv BDS
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Jak jste zvládli koronavirovou situaci?
Určitě zvládli, i když to mnohdy nebylo vůbec jednoduché, a za to musím poděko-

vat všem našim zaměstnancům. Naši řidiči, hlavně řidiči autobusů byli v té první linii,  
ale všichni si své úkoly plnili bezezbytku a za to jim patří velký dík.

Poznamenala nějak pandemie vaši společnost?
Samozřejmě poznamenala, tak jako poznamenala a ještě poznamená většinu firem v naší 

republice a i v celém světě. Myslím si, že po celou dobu svého podnikání se snažím firmy 
stavět na více nohou, s více činnostmi, což se nám stejně jako v roce 2008-2009, osvědčilo, 
a pomáhá nám to tyto krize překonávat s co nejmenšími ztrátami.

Byli jste nuceni vaše zaměstnance nechat pracovat z domu, popřípadě jim snížit mzdy?
Ne ne, pracovali jsme na pracovišti, u nás a v našem oboru to ani nejde jinak. Samo-

zřejmě jsme se snažili předcházet problémům, hodně jsme věnovali hygieně, desinfekcím 
atd, omezovali kontakty, ale naše všechny provozy jsme udrželi v plném provozu.

Naše firma nepřistoupila ani k sebemenšímu snížení mezd. Vyplácíme stejně jako před 
koronavirovou krizí. Naopak hledáme zdroje a možnosti, abychom mohli ocenit ty nejlepší 
pracovníky, kteří v době krize nejvíce firmě pomohli svým pracovním, osobním nasazením.

Našlo se v této době něco pozitivního?
Zastávám názor, že „každé zlo je vždy k něčemu dobré“, takže si myslím, že v budoucnu 

i tato krize (mnohdy zbytečně médii hysterizována), nakonec přinese i spousta pozitiv. 
Některá jsou již viditelná i nyní, lidé se více semkli, zklidnili se, pečou doma chléb…  
a spoustu drobných pozitiv, v oblasti byznysu a ekonomiky mám sice spoustu výhrad,  
ale třeba první uvažování o ochraně domácího trhu a firem, včetně potravin, soběstačnosti 
a mnoho dalšího… uvidíme, co se z toho povede.

Inspirovalo vás něco do budoucna?
Určitě inspirovalo a dalo i za pravdu. 

Člověk stále musí být připraven, že něco 
takového může kdykoli přijít, ať již v jaké-
koliv formě. Proto je nutné být připravený, 
zůstat jak se říká na zemi, být pokorný…..

Jak se krize projevila v zaměstnanosti?
V posledních měsících před touto krizí 

byl dost značný nedostatek zaměstnanců, 
hlavně řidičů. Myslím si, že toto se uklidní, 
dostane do normálu a že všem nám to uká-
zalo cestu, že nelze růst do nekonečna, že je 
nutno malinko zpomalit a spíše zkvalitnit.Ocenění v soutěži TOP 100.  |  Foto: Archiv BDS
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Jak na opatření vlády reagovali za-
městnanci společnosti?

Ještě před 12. 3. 2020 jsme si nikdy 
nemysleli, že něco takového je v dnešní 
době vůbec možné, že tak moc bude 
muset naše vláda zasáhnout do našich 
práv a svobod. Byla to nepředstavi-
telná omezení, ale myslím si, že  to byla  
v té  době  nezbytná opatření, a obdivuji 
vládu, že k tomu našla tak rychle po-
litickou odvahu a sílu. Samozřejmě se 
teď najde spousta chytrých lidí, politiků 
a kritiků, kteří by vše udělali jinak, ale 
o kterých jsme na začátku krize nesly-
šeli…, včetně lidí z evropské unie…

Naši zaměstnanci reagovali velmi pozitivně, zodpovědně, chápali všechna omezení a to, 
že si své pracovní úkoly všichni musíme bezezbytku splnit. A splnili jsme. Za což opět již 
poněkolikáté musím všem svým spolupracovníkům poděkovat.

Jaké jsou u vás novinky a úspěchy?
Každoročně připravujeme spoustu novinek a změn, dalších investic, plánů rozvoje atd. 

samozřejmě z obchodních důvodů si je ještě nechám pro sebe, ale jistě o nich po jejich 
realizaci budu rád čtenáře informovat. Každopádně probíhající krize některé naše záměry 
malinko zpomalí, ale určitě nezastaví. Na všech našich projektech pracujeme s plným nasa-
zením dál. O jednu malou zajímavost se s vámi rád podělím. Naše firma manipuluje denně 
cca 1 milion litrů kravského mléka. Myslím si, že to je úctyhodný objem.

Chtěl byste čtenářům Zpravodaje něco vzkázat?
Čtenářům Zpravodaje bych vzkázal, aby si z této výjimečné situace vzali ta pozi-

tiva, myslím si, že všichni jsme tuto výjimečnou situaci zvládli a že nás vlastně všechny  
i v určitých věcech mnohdy posílila.

Přeji všem hodně zdraví, štěstí, hezké léto a v rámci možností i hezkou dovolenou.  
I v tuzemsku může být velmi zajímavá a hezká. Věřte mi.

Chtěl bych apelovat na všechny z nás, abychom společně podpořili místní firmy,  
podnikatele, živnostníky, ale i radnici a její vedení. Přinese to ovoce nám všem.

Děkujeme Vám za odpovědi a touto cestou chceme poděkovat i za podporu Klubu kul-
tury při pořádání cestovatelských zájezdů pro občany Velké Bíteše a okolí po naší vlasti  
a přejeme Bítešské dopravní společnosti i jeho zaměstnancům mnoho dalších úspěchů.

Redakce

Vozidlo pro přepravu mléka.  |  Foto: Archiv BDS



26 |  Červenec – Srpen 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

NA SLOVÍČKO… S KVĚTOU LÁTALOVOU

Ve sportovní rubrice bych po fotbalistovi Markovi Zúbkovi rád představil bíteš-
skou rodačku a pořadatelku více jak dvojnásobného běžeckého maratonu pro čty-
řčlenná družstva dívek a dam, Květu Látalovou. Několika otázkami bych si dovolil 
přiblížit, o jaký závod se jedná a co všechno za touto akcí stojí.

První otázka… Květi, řekni pár slov čtenářům Zpravodaje o sobě?  
Tak jak jsi již sdělil, jsem rodačka z Velké Bíteše, studovala jsem ve Velkém Meziříčí, 

pak v Brně. Tam jsem se i vdala, a když se nám narodila dcera Zuzka, přesunuli jsme se do 
Košíkova, do rodného domu mého táty.  A protože z Velké Bíteše pocházím, mám to tady 
ráda, přišlo mi fajn udělat zde hezký závod. Já již sedmým rokem, od roku 2013, připravuji 
veliký štafetový běžecký závod VLTAVA RUN, který vede ze Zadova do Prahy a je dlouhý 
360 kilometrů, účastní se ho přes 3500 běžců, mezi nimi i spousta cizinců. Zkušenosti jsem 
zúročila a o rok později jsme mu vymysleli takovou „mladší a menší sestřičku“ NoMen 
Run, který pořádám s dalšími třemi holkami. Takže, čtyři baby děláme závod, pro další 
čtyři baby, které mohou být v týmu téhle dámské štafety. 

Takže přibliž nám co je NOMEN RUN?
Je to štafetový závod dlouhý 88 kilometrů vedoucí z Nového Města na Moravě, vybíhá 

se z Vysočina arény, celý je rozdělen na osm úseků a je veden krásnou krajinou Česko-
moravské vysočiny přes Žďárské vrchy, Vírskou přehradu, Štěpánov, Pernštejn, Borovník  
a zakončen bude po šesté letos u Základní školy ve Velké Bíteši. Při samotném závodě je to 

Závodnice v cíli.  |   Foto: Archiv pořadatelů
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tak, že jedna ze čtyřčlenného týmu běží svůj 
úsek a zbývající část družstva se autem pře-
misťuje na předávkové místo. Ve většině pří-
padů je tam dříve auto, ale není to pravidlo 
a někdy se to nepovede a holt musí běžkyně 
počkat na zbývající část týmu, aby měla 
komu štafetu předat (směje se). Na jednot-
livých předávkách čeká nejenom závodnice 
běžící další úsek, ale i naši organizátoři, kteří 
zapíší čas předání štafetového pásku a v zá-
vodu pokračuje další členka týmu. Každá ze 
závodnic musí uběhnout nejméně dva úseky, 
které nesmějí následovat po sobě. Je to pro 
každou pořádný masakr, protože převýšení  
v tomto náročném závodě je na některých 
úsecích i 400 výškových metrů. Cílovou 
částí, tedy na atletickém hřišti u školy, po-
volujeme doběh kompletního týmu, aby si holky ty závěrečné endorfiny užily společně. 

Poslední úsek se běží z Borovníku do Bíteše. Můžeš přiblížit, kde je možné závodnice 
povzbudit?

Jako i ostatní úseky i tento se snažíme vést co nejvíc po lesních a zpevněných cestách, 
abychom se vyhýbaly dopravě. Každopádně musíme nad Bíteší nějaký přeběh silnice udě-
lat a konkrétně za pilou a v křovských serpentýnách. Odtud vede trasa nad Třetím mlýnem 
přes Druhý a První mlýn po loukách ke škole, kde je na atletickém oválu cíl závodu. Tam 
máme zázemí od prvního ročníku a jsme za to moc rády. Když při loňském ročníku pršelo, 
závodnice využívaly i tělocvičnu a posilovnu školy a byly rády, že se mají kde ohřát. 

Já jenom prozradím, že pokaždé to bylo na jaře a kvůli korona virové epidemii  
to letos neklaplo. Jak to tedy následně bude?

Z uvedených důvodů jsme byly nuceny termín přesunout z konce dubna a s největší prav-
děpodobností poběžíme desátého října, což pro nás vždy už bývá období kdy „trasujeme“.

To znamená, že projíždíme všechny úseky a mapujeme případné potřebné změny. 
V říjnu už také spouštíme registrace pro další ročník. Letos si to v podzimním období 
zaběhneme a s jistotou to bude taky krásný, protože na podzim je trasa vedoucí listna-
tými lesy úžasná.

Kolik družstev se NoMen Runu účastní?
Když jsme začínaly tak první ročník – běželo jen devatenáct týmů. A představ si,  

že téměř všechny holky, které se zúčastnily prvního ročníku, s námi běhají pořád. Ty 
ohlasy jsou takové, že kupříkladu když jsme na letošní závod spustily registrace, tak jsme 

Sólo běžkyně Katka Kováčová.  |  Foto: Archiv pořadatelů
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je vyprodaly za čtyři minuty dvacet. Počet týmů jsme „zastropovaly“ na sto třiceti týmech,  
rádi bychom závod udržely takový rodinný.

Jelikož jsem po poslední dva roky pravidelným účastníkem závodu, hluboce smekám 
nad běžkyněmi, které celých 88 km běží samostatně. 

Čtyři holky to zatím běžely samostatně, jen jedna z nich to nedoběhla, musela to vzdát 
na nějakém 55. kilometru kvůli bolesti kolene. Mezi ty tři patří Mirka Ježková, které je 
přes pětačtyřicet a běhá takovéto dálky. Terka Gecová klidně s telefonem u ucha, protože 
ta běhá mezinárodní ultra závody, což je za mě šílený. Katka Kováčová to běžela, nekecám, 
pět týdnů po porodu, tehdy ne celý, ale půl maraton dala. Měla s sebou kočárek a kama-
rádku – chůvu, v mezičase nakojila a rok na to už celou trať dala sama. 

Od prvního ročníku nenašly vítězky dodnes přemožitele. Jedná se o tým RUN&MUM. 
Loni jsem se vážně snažila najít jim konkurenci, oslovila jsem holky z Addidas runners 
týmu, které závodně běhají, a ani ony je nepřekonaly. Vítězné týmy to běhají kolem sedmi 
hodin, loni byl vítězný čas 7 hodin 2 minuty 46 sekund, ale nedá se to meziročně úplně 
srovnávat, záleží na trati, jak je vedena. Tento závod není ani tak o tom vyhrát, protože 
spousta bab běhá rekreačně, třeba jen několik kilometrů, ale každá z nich ten den překoná 
všechny svoje komfortní zóny, už vzdálenost, kterou zvládnou uběhnout, nebo se třeba 
hned neosprchuješ, ale až v cíli, a to někdy i studenou vodou, když doběhneš později,  
na teplé jídlo celý den ani nepomyslíš, před závodem se moc nevyspíš atd., ale dají to. 
NoMen Run nemá trasu pro bačkory, kolikrát holky lezou skoro po čtyřech, většina se ale 
při doběhu do cíle usmívá, pracují endorfiny a je to úžasný.

Vrátím se ještě k trati. Sám jsem procházel lesní úseky u Velké Bíteše a kůrovcová ka-
lamita a těžba dřeva zdevastovaly lesní cesty a stezky natolik, že jsou stěží průchodné. 
Jak to řešíte?

Letošní trasu máme připravenu a pokaždé dva týdny před startem celou trasu znovu 
procházíme. Pokud je třeba, děláme prořezávky a cestu vyklízíme. Když porovnám, jak 
je to na Žďársku a Novoměstsku, tam kůrovec tolik neřádil a v těchto oblastech je to 
podstatně lepší než na Bítešsku. Navíc spravujeme můstky přes potůčky, jelikož je nikdo 
neudržuje a máme jich pár, které jsou vyloženě naše, ale samozřejmě je pak používají 
všichni, což je dobře.

Jak zajišťujete závody po ekonomické stránce?
Jednou mi kamarád řekl: „– vymyslíte trasu, vytisknete mapy a máte to, ne?“ Tak jsem 

se hodně smála, protože regulérně na tom děláme čtyři. Není to kontinuální příprava, ale 
je jí tam poměrně hodně. Zabezpečujeme sedm předávkových míst, start a cíl a každé 
musí být optimálně vybaveno. Začíná to od startovní brány, ploty, ozvučení, časomíru, 
přes záchrannou službu, moderátora, zajištění toalet, občerstvení, občerstvovaček s vo-
dou/čajem na předávkách a další. Každý rok vyrábíme značení, aby se nám na těch 88 
kilometrech holky nepoztrácely. Těsně před startem značení provedeme a za poslední 
závodnicí je sklízíme. Každá ze závodnic je vybavena štafetovou páskou, startovním 
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číslem, auta závodnic mají také týmová čísla, aby organizátoři na předávkách poznali,  
že se jedná o účastnice závodu. Parkování na předávkách je vlastně takový nejvíc ome-
zující prvek v plánování logistiky závodu. Snažíme se trasu vést co nejkrásnějšími místy,  
mimo dopravu, ale zhruba po každých deseti kilometrech musíme najít místo, kde se 
nám směstná třeba až sedmdesát aut a těch zase není tolik.  Vracím se zpět k financím. 
Startovné pokryje část nákladů, ale zdaleka ne celé. Letos jsme se potkaly s tím, že ně-
kterým holkám nevyhovoval podzimní termín, bohužel startovné jsme vracet nemohly, 
protože velká část peněz už šla na výrobu brandingu závodu, tisk startovních čísel,  
grafiku, medaile atd. Výjimku uděláme u závodnice přilétající z Kanady, pokud jí termín 
nebude vyhovovat, ale víc jich asi nebude. Mimo startovného nám pomáhají partneři  
a nechybí mezi nimi ani město Velká Bíteš ať už po stránce finanční, kdy přispívá na 
medaile nebo též materiální zapůjčením stánků, lavic a stolů.

Jak je to s pořadatelským týmem závodu NOMEN RUN?
V podstatě hlavní organizátorky jsme čtyři a každá z nás má na starosti nějakou část. 

Vendula řeší trasu, já řeším závod komplexně, Eva se stará o komunikaci a moderuje 
závod samotný, Jana vyřizuje všechna povolení a organizaci předávek. Jedna taková 
naše perlička  - Jana se seznámila při pořádání druhého ročníku se svým budoucím mu-
žem, starostou Borovníku a v současnosti už mají dvě děti. Takže to máme velice úzce 
provázané s osobními životy (usmívá se). No a v rámci závodu se náš organizační tým 
rozroste několikanásobně, protože potřebujeme postavit stánky, zajistit měření na pře-
dávkách i celého závodu, zajistit občerstvení, fotografové a kameramani, záchranáři  
i se psem. Na každé předávce jsou minimálně čtyři pořadatelé, máme mobilní servisní 
tým řešící potíže na trase, máme předjezdce, který projíždí trasu před první běžkyní, 
abychom věděli, že je vše v pořádku, máme tým, který to chvíli před závodem značí  
a tým, který za poslední závodnicí sklízí. Suma sumárum den závodu zajišťuje průběh 
přes čtyřicet lidí.

Organizátoři akce.  |  Foto: Archiv pořadatelů
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Květě Látalové moc děkuji za poutavé vyprávění o závodě NOMEN RUN, který 
má v podtextu POBĚŽ A ZAŽIJ, a přeji za celou redakci Zpravodaje nejen jí, 
ale všem pořadatelům a závodnicím, aby 10. října 2020 při šestém ročníku jsme 
u základní školy viděli jen smějící se tváře všech účastníků a aby se vše zdárně 
vydařilo. Samozřejmě všechny občany tímto zveme v sobotu  odpoledne desátého 
října na doběh dívčího závodu, kde bude, jak je dobrým zvykem, připraveno bo-
haté občerstvení. 

Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

PRÁZDNINOVÝ ČAS

Začínají letní prázdniny a jistě mi dáte za pravdu, že letos budou trochu jiné. Mnohé děti 
si možná ani nevšimnou, že začaly, protože si letos užily poměrně dlouhé volno od chození 
do školy díky „koronakrizovým“ opatřením. Lidé často budou z důvodu opatrnosti trávit 
letní dovolenou v tuzemsku a o moři si nechají zdát. Já osobně s tím nemám problém, mám 
ráda naši zemi, její přírodu a památky, takže volné dny strávím procházkami v lese a s ro-
dinou podnikneme výlety na zajímavá místa v blízkém či vzdálenějším okolí. 

Odpočinek je velmi důležitý pro správné fungování i obranyschopnost organismu člo-
věka. Bůh to ví, protože člověka stvořil, a o důležitosti odpočinku mluví ve svém slově:

Matoušovo evangelium, 11. kapitola, verš 28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se na-
máháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 

Přeji vám příjemně strávený letní čas, načerpání nových sil a posílení imunity pro 
podzimní období. Ráda bych vás tímto pozvala na naše 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). 

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný prázdninový čas Věra Pokorná

SLOVO HEJTMANA

Koronavirové období zasáhlo prakticky všechny součásti našeho života. Domácnosti  
i zaměstnání, finanční situaci rodin, mnohdy jejich vzájemnou pohodu, zvláště citelně byli 
poznamenáni podnikatelé. Jednou z nejzávažněji postižených oblastí byl cestovní ruch – 
se všemi jeho podobami, protože ho zasáhla karanténní opatření – tedy hlavně omezení 
pohybu a setkávání občanů.

Všichni vnímáme nutnost probuzení této oblasti lidské činnosti – zvláště v době za-
čínající turistické sezóny. Platí to i pro náš kraj – pro Vysočinu, kde jsou právě volno-
časové aktivity pro mnoho lidí nejen zdrojem příjemného odpočinku, ale i podstatným 
pramenem základních příjmů. Ztráty z uplynulých měsíců budou podnikatelé jen obtížně 
dohánět. Negativní vliv na cestovní ruch nemá jen doba od vyhlášení nouzového stavu do 
znovuotevření atraktivit, ubytovacích a stravovacích kapacit, ale také pokles zahraničních 
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návštěvníků, omezení konferenční turistiky, nemožnost konání „velkých“ akcí sportovních 
i kulturních a další. Na krajském úřadě si to uvědomujeme a připravili jsme řadu opatření 
na pomoc této oblasti.

Rozhodli jsme se mezi jiným vyhlásit soutěž „Vysočina – moje dovolená“, v rámci které 
se mohou podnikatelé, spolky, příspěvkové organizace nezřizované krajem či obecně pro-
spěšné společnosti zapojit do tvorby nové či inovované ucelené nabídky služeb na určitém 
území Kraje Vysočina – jde především o konkurenceschopné produkty v oblasti cestovního 
ruchu na trhu ovlivněném pandemií COVID-19. Dalšími podpůrnými opatřeními Kraje 
Vysočina je také program na podporu marketingových aktivit „Marketing v cestovním ru-
chu 2020“. Uvažujeme o finančním zvýhodnění pro návštěvníky ubytovacích zařízení či 
o slevách ze vstupného do krajem zřizovaných kulturních a turistických míst. O těchto 
benefitech budeme ještě jednat. Vše je odvislé mimo jiné od toho, jakou finanční pomoc 
bude moci Kraj Vysočina uvolnit.

My všichni můžeme osobně pomoci našemu regionu i tím, že svou dovolenou budeme 
orientovat právě na krásná místa Vysočiny – a těch není málo. 

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

SPORT

VOLEJBAL V TJ SPARTAK

Postupně s uvolňováním opatření proti CORONA viru jsme se začali zapojovat do tré-
ninků a také přátelských zápasů a turnajů.

Hned 1. 6. 2020 jsme s týmem odjeli na přátelské měření sil do Újezdu u Brna. 
Děvčata odehrála celkem 5 setů, bohužel všechny prohrála. Sety byly zcela vyrovnané, 
holky se snažily, ale nemohly se srovnat s malou tělocvičnou a nízkým stropem. Prostě 
se nám nedařilo tak, jak bych očekával. Zahrály si i nové hráčky v družstvu kadetek, 
vyzkoušely si tak na vlastní kůži atmosféru „ostrého utkání“ a podle mne důstojně 
obstály. Smůla nás ale pronásledovala i dál, když se nám v posledním setu zranila na-
hrávačka. Přesto musím zápas hodnotit kladně. Na první vystoupení po dlouhé corona-
virové přestávce hrály holky obstojně, jen jim chybělo trochu štěstí. Výhoda domácího 
prostředí zde byla zcela zřetelná.

To už neplatilo o odvetě, kterou jsme odehráli ve středu 10. 6. 2020 na domácí palu-
bovce. Soupeř nás opět porazil. Uhráli jsme jen 1 set. Jestli byla příčinou tréma před diváky 
z řad rodičů a příbuzných, nebo jsme se špatně připravili či jiné důvody, nevím. Nedařilo 
se vůbec nic.

Po důkladném rozboru na dalším tréninku jsme potrénovali a o víkendu 14. 6. odjeli na 
Corona Cup do Drásova. Zde nás čekaly soupeřky zvučných jmen jako VK Šelmy Brno  
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A a B, VK Třebíč A a B, VK Vyškov, Sokol Letovice a VS Drásov. Kvůli počasí se ode-
hrála jen utkání ve skupinách, potom počasí vydatným lijákem turnaj ukončilo. Konečné 
výsledky pak pořadatelé určili na základě odehraných utkání a naše kadetky skončily na 
krásném druhém místě za domácím Drásovem. Pořadí na bedně nám pořádně zvedlo ná-
ladu a určitě udělalo radost.

Tento měsíc jsme pozvaní ještě na posezónní turnaj do Blanska 27. 6., a pokud to vyjde, 
tak i přátelské utkání v Náměšti nad Oslavou. Držte pěsti.

Informace k TJ Spartak:
Sportovní činnost prakticky všech oddílů se vrátila k normálu. Tento měsíc je již hala 

vytížená skoro na 100% a to jak dětmi, tak i dospělými. Jedině oddíl SG a rodičů s dětmi 
svou činnost nezahájil. V hale jsou dodržována všechna nařízení, provádíme dezinfekci  
a zvýšený úklid, prostředky proti viru jsou nachystány prakticky všude, kam se podíváte. 
Pevně doufám, že se vše co nejdříve vrátí do starých kolejí a po prázdninách zahájíme no-
vou sezónu. Všem sportovcům přejeme za TJ krásné prázdniny a spoustu nových zážitků.

Petr Světlík za TJ Spartak Velká Bíteš, z. s.  

Volejbalistky a 2. místo.  |  Foto: Archiv TJ
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TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

„Malý“ seriál o Tradičních bítešských hodech a o tom, jak to s těmi našimi hody 
vlastně je, pokračuje. V první části - v květnovém Zpravodaji jsme představili něco 
málo o historii i s přehledným seznamem hlavních párů a rychtářů od roku 1964 
do roku 2019. V červnovém Zpravodaji jsme Vám představili hlavní aktéry hodů.  
V tomto prázdninovém vydání vám představíme přípravné akce. 

Informace opět získáváme se závěrečné maturitní práce Petra Maška z Velké Bí-
teše z r. 2015 s jeho svolením. 

PŘÍPRAVNÉ AKCE

První přípravy
Zářijové hody začíná hlavní organizátor – Klub kultury – připravovat již od začátku roku. 

Ten má na starosti kulturní program hodů. Dává dohromady základní kulturní plán, objednává 
kapely a soubory. Oslovuje hlavní sponzory, navrhuje a vylepuje hodové plakáty a transparenty. 
Zajišťuje zvukaře, fotografy, lesníky, jeřábníky a ostrahu. Objednává kočáry do hodového prů-
vodu a kostýmy pro hodové aktéry. Tiskne hodové pozvánky a lístky do tomboly, do které shání 
ceny nebo finanční příspěvky převážně od místních podnikatelů a soukromníků.

Společně s hlavním stárkem, který je zvolen později, spolupracuje na obyčejovém pro-
gramu. Na začátku prázdnin se hlavní stárek zúčastní informativní schůzky s pracovníky 
Klubu kultury, při níž si předají kontakty, informace a požadavky a určí si důležité termíny. 
Hlavní stárek od klubu dostane také menší finanční dotaci.

Pravidelné nácviky chasy
Termín prvního nácviku stanovuje předešlý hlavní stárek, a to obvykle koncem června. 

Ten bývá většinou pouze informativní a hlavním cílem je zvolit aktuálního hlavního stárka 
a stárkovou. Nejprve se předešlý hlavní stárek zeptá chasy, zda je mezi nimi někdo, kdo by 
si hody vzal na starosti. Pokud se nikdo nepřihlásí, probíhá volba demokratickým hlasová-
ním. Největší šanci však mají ti, kteří jsou nejstarší, nebo na hodech tancovali nejvíckrát. 
Zvolený stárek může rozhodnutí chasy odmítnout, v tom případě se hlasuje znovu. Někdy 
je o hlavním stárkovi jasno už od konce minulých hodů. V minulosti nebylo neobvyklé,  
že jeden stárek byl hlavním stárkem i vícekrát za sebou.

Velký důraz se klade na nacvičování České a Moravské besedy, které chasa tančí na 
hodovou neděli. Chasa má tedy dva měsíce na to, aby si znovu osvojila tyto soubory tanců, 
a především, aby naučila tancovat nováčky.

Pravidelné nácviky probíhají dvakrát týdně a skládají se ze dvou částí: tancování a po-
sezení v hospodě. Hlavní stárek si pečlivě hlídá docházku členů chasy. Ke konci prázdnin 
nácvik probíhá s živým doprovodem dechové hudby.
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Výlet na Pálavu
Novější tradicí je, že se chasa v průběhu srpna vydává na společný výlet na jižní Moravu 

– oblast Pálava. Jedná se o jednu z prvních stmelovacích akcí chasy. Chasa si v kempu 
postaví stany, vykoupe se v novomlýnské nádrži, ugriluje maso a za zpěvu lidových písní 
jde do sklípku na ochutnávku vín s výkladem. Až do ranních hodin následuje volná zábava.

Dříve se jezdilo na Pálavu v době Pavlovských hodů. Od tohoto zvyku se již upustilo  
a v současnosti se jezdí v průběhu srpna. V prvních letech se jezdilo společně autobusem, 
dnes se jezdí po skupinkách auty.

Zábava v Košíkově
Každým rokem putuje chasa pěšky na pouťovou zábavu do nedalekého Košíkova. Ta se 

koná vždy kolem 24. srpna na sv. Bartoloměje, patrona tamního kostela.
Chasa se ve večerních hodinách sejde u kašny na bítešském náměstí a s „lahvinkou“  

v ruce se vydává na tříkilometrovou cestu, při které se zpívají známé hodové písně. Někdy 
hlavní stárek dopředu připraví po cestě stoly s občerstvením. Jakmile dojde na místo zá-
bavy – košíkovskou náves – hlavní stárek domlouvá pro celou skupinu nejlevnější cenu.  
V lepším případě usmlouvá cenu na polovinu – jeden pár za jedno vstupné.

Poté pokračuje zábava obvyklým způsobem. Kapela hraje jak polky a valčíky,  
tak i české a zahraniční moderní písničky. Někdy chasa využije i místních kolotočů.  
Během večera několikrát zazní její pokřik.

Rychtářská bečka
Rychtář s rychtářkou koncem srpna připraví pro členy chasy posezení, kterému se říká rych-

tářská bečka. Večer se chasa sejde na náměstí a za zpěvu písní odchází k rychtářovi před dům.
Rychtář má k chase proslov a pozve ji na sud piva, který sám zajišťuje, a na grilovanou 

kýtu nebo guláš. Poté většinou zazní pokřik chasy. Následně se chasa s rychtářem přesune 
na místo konání akce, která se obvykle koná v chovatelském klubu nebo na chatě Letná. 
Někdy s sebou chasa veze malý soudek piva s pípou na vozíku a za cesty již popíjí.

Během večera se pouští hudba k tanci, hraje se na kytaru, zpívá, tančí besedy a popíjí se. 
Stárci přispívají na akci lahví alkoholu, jejich stárkové něčím k snědku.

Společné foto z Pálavy.  |  Foto: Archiv chasy
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Dříve se tato akce konala v menší míře na předhodový pátek, kdy rychtář pozval chasu 
do sklípku na víno.

Vybírání máje
Hlavní hodový strom, který stojí v průběhu slavnosti na bítešském náměstí – „mája“ – se 

vybírá z městských lesů. Správce lesa doporučí hlavnímu stárkovi místo, kde se nacházejí 
nejvhodnější „kandidáti“ na máju.

Hlavní stárek spolu s vybranými stárky jdou poté koncem srpna na společnou procházku 
lesem, při které si sami zvolí co nejrovnější a nejmasivnější smrk. Vybraný strom chasa 
označí sprejem, aby lesníci věděli, který strom mají skácet. Chasa vybere vždy i náhradní 
strom, pro případ potřeby. Délka kmene po zaříznutí bývá zpravidla kolem 25 m, k němu se 
později přidává „špica“, jehličnatá část dalšího stromu. Mája spolu se „špicou“ se dopraví 
na bítešské náměstí v pondělí před začátkem hodů.

Sbírání chvojek
V pátek před začátkem hodů se chasa vydává na první „pracovní“ akci. Odpoledne se 

sejde před bítešskou radnicí a několika auty jede do městských lesů na chvojky. Chvojky 
jsou konce větví jehličnatých stromů – v našem případě smrků. Ty jsou potřeba na zhoto-
vení věnce a hada, jež se později přidělávají k máji.

Chasa stříhá zahradnickými nůžkami větvičky a shromažďuje je na kupičky. Ty se po-
stupně naházejí do pojízdného kontejneru Technických služeb. V průběhu akce se chasa 
občerstvuje pivem nebo vínem. Po naplnění kontejneru se chvojky odvezou na prostranství 
ležící v blízkosti bítešského náměstí. Večer následuje pravidelný nácvik chasy.

Pletení hada a věnce
O den později – v sobotu ráno – se z nasbíraných chvojek plete na městské zahradě 

blízko náměstí (dříve za Starou poštou či v prostoru za městským muzeem)  had a věnec na 

Pletení věnce.  |  Foto: Archiv chasy
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„máju“. Hadem je obmotána mája nahoře v místě přeplátování kmene a zelené špice tak, 
aby nebyl vidět spoj. Věnec je zavěšený pod špicí.

Práce se dělí do několika skupin: rozdělování chvojek na kupičky, namotávání vázacího 
drátku na klacíky, nošení chvojek na hada nebo věnec, obmotávání chvojek na hadovi nebo 
na věnci vázacím drátkem.

Celkem se dělají dva až tři hadi – na desetimetrový pevný drát se na střídačku přikládá 
shora a zdola hromádka chvojek a omotává vázacím drátkem.

Princip pletení věnce je podobný – jen místo pevného drátu se chvojky přikládají na 
kruhovitou železnou konstrukci o průměru asi 3 m – tu vyrábí každoročně jedna z místních 
firem. Jakmile je had i věnec hotový, odnesou se na určené místo a věnec se zahází zbylými 
chvojkami, aby neoschl. Někdy přijde pracující chasu navštívit rychtář, který pro ni přinese 
něco k snědku.

Během předhodového týdne se ještě musí zkontrolovat počet lístků do tomboly, které se 
budou prodávat v neděli po domácnostech. Dále je třeba připravit hodové pozvánky.

Bohoslužba za účasti chasy
V neděli před hody se chasa sejde ráno před kostelem sv. Jana Křtitele poprvé v krojích. 

Děvčata dají svým stárkům malé rozety a očekávají příchod faráře. Ten je všechny před 
kostelem přivítá a slavnostním průvodem s chasou zahájí mši svatou. Při ní většinou hlavní 
pár čte čtení a některé páry jsou aktivní v nesení darů.

Bohoslužba v kostele sv. J. Křtitele za účasti chasy.  |  Foto: Martin Pištěk
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Těch bývá obvykle kolem deseti. Chasa přistupuje po párech před oltář – mládenec 
nese nějaký dar, který si většinou sám pořizuje, a jeho stárková k němu pronáší prosbu. 
Po přečtení prosby dar přebírá farář a položí ho k oltáři. Hlavní stárek nosívá v průvodu 
věnec z obilí.

Po skončení bohoslužby jde chasa s farářem v průvodu ke kříži před kostelní hradby,  
kde se pomodlí za zemřelé rychtáře a rychtářky a pověsí na kříž památeční věnec.

Zvaní obyvatel na hody
Po bohoslužbě hlavní stárek s hlavní stárkovou rozdělí chase pozvánky na hody a lístky 

do tomboly, které bude chasa nabízet při návštěvě všech domácností. Chasa je předem do-
mluvená, kterou část města kdo bude zvát. Hlavní stárek vždy chodí zvát tu část města, kde 
bydlí rychtář. Chasa vyráží po čtveřicích s proutěným košíkem, ve kterém má pokladničku, 
lístky do tomboly a pozvánky s programem hodů. Musí jít do každého domu v určené oblasti 
a osobně pozvat občany na slavnost. Ti si většinou koupí nějaký los, někdy dají chase peníze 
navíc nebo nabídnou „něco na občerstvení“. Pokud má domácnost připraveno pohoštění,  
je někdy chasa pozvána dál do domu. Když nikdo neotvírá, chasa dá pozvánku na dveře nebo 
do schránky. Dříve byl vstup na hody placený, takže se prodávala i vstupenka na hody.

Chasa se v závěru náročného dne sejde, někdy obzvlášť veselým způsobem za zpěvu písní 
nebo juchání, večer u kostela. Každá skupinka si přepočítá peníze a zbylé lísky do tomboly  
a odevzdají je hlavnímu stárkovi. Poté jde chasa na společnou večeři do místní restaurace.  
Po skončení večeře jde několik mládenců uzavřít náměstí, aby se tam hned další den brzy 
ráno mohl převézt kmen máje.

Dříve se po večeři společně chodilo na promítání filmu do místního kina.

Odkůrování a hlídání máje
Po převezení kmene máje na náměstí v brzkých pondělních hodinách se kmen položí vo-

dorovně k jižní hraně náměstí k chodníku a špice se postavení do skruže, ve kterém bude od 
středy stát celá mája i se špicí. Stárci mají až do středy čas na to, aby máju odkůrovali pořízy 
(nářadí s ostrou čepelí a dvěma rukojeťmi). Od okamžiku, co se mája dopraví na náměstí, 
musí být hlídána chasou nebo hodovými policajty, aby nebyla odcizena nebo rozřezána.  
O to se pokouší hlavně muži z okolních vesnic, aby chase i celému městu udělali ostudu.

Noční hlídání máje chasou probíhá od pondělí do čtvrtka. Vždy se domluví několik členů 
chasy, policajtů a dalších hodových aktérů a stráví noc pod širým nebem na bítešském ná-
městí. Chasa sedí okolo rozdělaného ohně a za zpěvu hodových písní se baví, hlídá „máju“  
a popíjí, aby jim nebyla zima. Někdy chasa zaleze do spacáků dříve, někdy vydrží být aktivní 
až do rána.

Nejednou se stalo, že se uprostřed náměstí objevil stan či postel s kuchyňkou. Jeden rok, 
když byla chasa v nedalekém sklípku, někdo z legrace nastartoval u máje motorovou pilu  
a v tu chvíli se tam celá chasa s hrůzou seběhla, nakonec si ale oddechla.

Od hodového pátku do neděle je „mája“ spolu s celým náměstím hlídána bezpečnostní 
agenturou. Od pondělí do středy už ji nikdo nehlídá.
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Vybírání hodového vína
Na předhodové pondělí v podvečer hlavní stárek s několika pomocníky jedou na jižní 

Moravu vybírat hodové víno. Toho dovezou asi 200 až 500 litrů a později je plní do de-
mižonů, které všichni stárci nosí v hlavním hodovém dni a nabízí ochutnat návštěvníkům 
hodů. Víno také pije chasa po večerech, když hlídá „máju“.

Dříve se víno rozváželo i do všech hodových sklípků, takže se ho dovezlo asi o tisíc 
litrů více než v současnosti. Jezdilo se pro ně menším náklaďákem. Jednou byli dva stárci 
po vybírání vína unavení a lehli si na korbu k sudům s vínem. Po příjezdu domů ostatní 
mládenci na otázku: „Kolik jste toho dovezli?“ odpovídali: „1400l hodovýho a dvakrát 
90kg hovězího.“

Pokračování příště…
Redakce

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 50/2020 KONANÉ DNE 13. KVĚTNA 2020 
 
2/50/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 49/2020 ze dne 4. 5. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 13. 5. 2020
3/50/20/RM – doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet 
města za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 
za rok 2019 s výrokem „bez výhrad“. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 6. 2020
4/50/20/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Velká 
Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí do-
tace zapsané pod č.j. MÚVB/2346/20 ve výši 30.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
5/50/20/RM – rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod 
č.j. MÚVB/1621/20 ve výši 31.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
6/50/20/RM – rozhoduje poskytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z rozpočtu 
města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 
MÚVB/2221/20 ve výši 22.890 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
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7/50/20/RM – rozhoduje poskytnout Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Velká 
Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace 
zapsané pod č.j. MÚVB/2280/20 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše 
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
8/50/20/RM – rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/2635/20 
ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
9/50/20/RM – rozhoduje poskytnout Kung Fu Akademii Yulong dar z rozpočtu města Velká Bíteš 
na rok 2020 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/1988/20 ve výši 18.000 Kč a uzavřít 
Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
10/50/20/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye 
Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2576/20. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2020
11/50/20/RM – rozhoduje neposkytnout spolku Linka bezpečí z.s. dar z rozpočtu města Velká Bíteš 
na rok 2020 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/2545/20.
odpovědnost: starosta termín: 31. 5. 2020
12/50/20/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, 
příspěvkové organizace do programu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V“.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace  termín: 25. 5. 2020
13/50/20/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou Velká Bíteš, příspěv-
kovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2681/20. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2020
14/50/20/RM – rozhoduje umožnit od 18. 5. 2020 konání jednání komisí Rady města Velká Bíteš  
a výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš v objektech ve vlastnictví města Velká Bíteš. 
odpovědnost: starosta termín: 18. 5. 2020
15/50/20/RM – bere na vědomí informaci společnosti OC HRADBY s.r.o. o předpokládaném har-
monogramu projektu „CENTRUM OBCHODU A SLUŽEB VELKÁ BÍTEŠ - ul. VLKOVSKÁ“.
16/50/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Energy Benefit Centre a.s., Kře-
nova 438/3, 162 00 Praha, IČ: 290 29 210 na služby související s dotačním projektem „Pořízení 
cisternové automobilové stříkačky JSDH Velká Bíteš“ za cenu 78.650 Kč včetně DPH a uzavřít s ní 
předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 20. 5. 2020
17/50/20/RM – bere na vědomí informace o stavu přípravy staveb „II/379 Velká Bíteš – SZ ob-
chvat“ a „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“ a jihozápadního obchvatu města Velká Bíteš.
18/50/20/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost Kynologického klubu Velká Bíteš, IČ: 488 96 
365, 595 01 Velká Bíteš o prominutí nájemného za pronájem částí pozemku p.č. 2729/1 o výměře 
3900 m2 v k.ú. Velká Bíteš za rok 2019 ve výši 22.393,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 6. 2020
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19/50/20/RM – bere na vědomí informaci Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace  
o výsledcích zápisu dětí k povinné školní docházce.
20/50/20/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organi-
zace do programu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V“. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 25. 5. 2020
21/50/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 14,  
Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
22/50/20/RM – rozhoduje připravovat akci „Chodníky Ludvíkov“ na realizaci v roce 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
23/50/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SIGETY & ŠÁRKA s.r.o.,  
Cyrilometodějská 593/28, Třebíč, IČ: 276 95 786 na realizaci přeložky STL plynovodní přípojky 
PE dn 32 pro RD ve Velké Bíteši v ulici Kozí v celkové výši 87.040,04 Kč včetně DPH a současně 
rozhoduje uvedené práce v uvedeném rozsahu a výši u této společnosti objednat, nebo s ní uzavřít 
smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
24/50/20/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní uměleckou školou,  
Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2809/20. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2020
25/50/20/RM – rozhoduje souhlasit s návrhem ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 
538, příspěvkové organizace na znovuobnovení provozu mateřské školy od 25. 5. 2020.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 25. 5. 2020
26/50/20/RM – bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2019.
27/50/20/RM – rozhoduje souhlasit s návrhem ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo 
náměstí 86, příspěvkové organizace na znovuobnovení provozu mateřské školy od 25. 5. 2020.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 25. 5. 2020
28/50/20/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo 
náměstí 86, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2020 dle návrhu ředitelky mateřské 
školy č.j. MÚVB/2829/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 27. 7. 2020
29/50/20/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, k zajištění udržování 
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní 
veřejné zeleně.
odpovědnost: tajemnice termín: 8. 6. 2020
30/50/20/RM – bere na vědomí zápis z 9. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 9/2020 
– COVID 19 a pověřuje místostarostku města zasláním zápisů z koordinačních zasedání členům 
Zastupitelstva města Velká Bíteš.
odpovědnost: místostarostka termín: 25. 5. 2020
31/50/20/RM – rozhoduje souhlasit se vstupem třetích osob do prostor budov Základní školy  
Velká Bíteš, příspěvkové organizace za účelem pronájmu tělocvičen a sportovišť od 18. 5. 2020.
odpovědnost: starosta termín: 18. 5. 2020
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32/50/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 3286/3 orná půda o výměře 
cca 720 m2 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
33/50/20/RM – rozhoduje zaslat Kraji Vysočina žádost o majetkoprávní vypořádání částí pozemků 
p.č. 3298 a p.č. 4692 v k.ú. a obci Velká Bíteš v rámci přípravy stavby „Silnice II/379 Velká Bíteš - 
severozápadní obchvat“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
34/50/20/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým plánem oprav na fotbalovém stadionu ve Velké 
Bíteši v roce 2020 a pověřuje odbor majetkový jeho realizací v navrženém rozsahu. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
35/50/20/RM – doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 a 2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 6. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 51/2020 KONANÉ DNE 25. KVĚTNA 2020 
 
2/51/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 50/2020 ze dne 13. 5. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 25. 5. 2020
3/51/20/RM – doporučuje ZM snížit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 na mzdové a ostatní 
osobní výdaje pro Základní uměleckou školu, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizaci  
o 63.000,- Kč s tím, že tyto prostředky budou využity na ostatní provozní náklady ZUŠ. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 6. 2020
4/51/20/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s dárcem Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 
57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu obcí 
při zabezpečování vzdělávání ve výši 481.035 Kč. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 6. 2020
5/51/20/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 se zhotovitelem VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká 216, 
594 29 Velké Meziříčí, IČ: 463 42 354, kterým se prodlužuje termín realizace výtahu do 12. 6. 2020.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 29. 5. 2020
6/51/20/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 
města na projektovou dokumentaci na investiční akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu  
a kanalizace ul. Sadová – Pod Babincem“, kterým se navyšuje tento příspěvek o Kč 10.000,-  
se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513,  
v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 20. 6. 2020
7/51/20/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury 
Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/3081/20. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2020
8/51/20/RM – rozhoduje zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby meziměstské auto-
busové dopravy za rok 2019 č.j. MÚVB/2985/20/SPR/DOC. 
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2020
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9/51/20/RM – rozhoduje neuzavřít předloženou Smlouvu o poskytnutí příspěvku v souvislosti se 
zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina, území obce Velká Bíteš s tím, že žádá Kraj 
Vysočina doplnit do smlouvy rozsah linek, zajišťovaných systémem VDV, pro město Velká Bíteš  
a garanci, že po dobu platnosti smlouvy nebude rozsah linek zmenšován.
odpovědnost: odbor správní termín: 5. 6. 2020
10/51/20/RM – schvaluje zařazení území města Velká Bíteš do území působnosti MAS Most Vyso-
činy na programové období 2021 - 2027.
odpovědnost: místostarostka  termín: 5. 6. 2020
11/51/20/RM – rozhoduje poskytnout - Domácí ošetřovatelská péče dar z rozpočtu města Velká Bí-
teš na rok 2020 na základě její žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/2493/20 ve výši 10.000 Kč a uzavřít 
Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
12/51/20/RM – rozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká 
Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1452/20  
ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
13/51/20/RM – rozhoduje neposkytnout Centru Hájek z.ú. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na 
rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2819/20 z důvodu,  
že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci s jinými subjekty.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
14/51/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů 
Košíkov dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace 
zapsané pod č. j. MÚVB/2721/20 ve výši 200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše 
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 6. 2020
15/51/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 3253 orná půda o výměře 
2985 m2 v k.ú. Velká Bíteš a pozemek p.č. 3258 orná půda o výměře 9788 m2 do vlastnictví 
města Velká Bíteš za pozemky p.č. 4682/1 orná půda o výměře 5867 m2 a pozemek p.č. 4680/1 
orná půda o výměře 5298 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem za 
rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 120,- Kč/m2. Město Velká Bíteš uhradí náklady 
související se směnou pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 6. 2020
16/51/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt:
- část pozemku p.č. 4687 orná půda o výměře cca 370 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
- část pozemku p.č. 4601 orná půda o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
- část pozemku p.č. 1551/1 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Březské 
za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemků uhradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 6. 2020
17/51/20/RM – rozhoduje snížit jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene k částem po-
zemků p.č. 1186/3, p.č. 2537/4, p.č. 2538/11,p.č. 2538/32, p.č. 2538/33 v k.ú. Velká Bíteš z důvodu 
uložení přeložky STL plynovodu společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Kíšská 940/96, 
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400 01 Ústí nad Labem do uvedených pozemků se sazbou 500,- Kč/bm za vedení podzemní inženýr-
ské sítě ve vozovce a 80,- Kč/bm za vedení podzemní inženýrské sítě v přilehlé krajnici.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
18/51/20/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb na kopírovací stroj se společností 
COPY-PLUS, s.r.o., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČO 27756904. 
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 6. 2020
19/51/20/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí neinvestiční dotace  
z Fondu Vysočiny pro Jednotku SDH Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 6. 2020
20/51/20/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky s Ha-
sičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava, IČO 708 85 184 
na mobilní kompresor pro potřeby JSDH Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 6. 2020
21/51/20/RM – bere na vědomí vyúčtování technického zhodnocení ubytování v kulturním 
domě předložené Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou 
organizací. 
22/51/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 3324 orná půda o výměře 
cca 2647 m2, část pozemku p.č. 2440 ostatní plocha o výměře cca 1300 m2 a pozemek p.č. 3074 
orná půda o výměře 3456 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 
2352/1 orná půda o výměře cca 2682 m2, část pozemku p.č. 2354/1 orná půda o výměře 77 m2 v k.ú. 
Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město 
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 6. 2020
23/51/20/RM – rozhoduje souhlasit se změnou kapacity školní jídelny (navýšení na 660 strávníků) 
dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2020
24/51/20/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 35/44/20/RM a nahradit ho novým usnesením:
RM doporučuje ZM rozhodnout
a)  úplatně nabýt část pozemku p.č. 3313 orná půda o výměře cca 1700 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část 

pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 1366 m2 v k.ú. Velká Bíteš za 
cenu 120,- Kč/m2

b)  směnit
-  pozemek p.č. 3326/1 orná půda o výměře 7477 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká 

Bíteš za část pozemku p.č. 3313 orná půda o výměře cca 3171 m2 a část pozemku p.č. 2350/2 
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4068 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš  
s tím, že městu Velká Bíteš bude uhrazen doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 
25,- Kč/m2

-  část pozemku p.č. 3292/1 orná půda o výměře cca 1260 m2, část pozemku p.č. 2330/1 trvalý travní 
porost o výměře cca 531 m2, část pozemku p.č. 3312 orná půda o výměře cca 2418 m2 do vlastnictví 
města Velká Bíteš s tím, že město uhradí doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 
25,- Kč/m2
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c) souhlasit
-  s nabytím části pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4068 m2 v k.ú. Velká 

Bíteš trojstrannou smlouvou formou směny přímo do vlastnictví za podmínky, že město Velká Bíteš 
na vlastní náklady zajistí změnu druhu pozemku z ostatní plochy, neplodné půdy na ornou půdu.

Náklady související s úplatným nabytím i směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 6. 2020
25/51/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Optima spol. s r.o., Žižkova 738, 
586 01 Vysoké Mýto na zpracování změny projektové dokumentace stavby „III/3928 Velká Bíteš 
– rekonstrukce násypu“ a uzavřít smlouvu o dílo na zpracování změny projektové dokumentace 
„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ ve výši 150.040,- Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 6. 2020
26/51/20/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem zázemí tenisových kurtů na pozemku 
p.č. 198/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš, blíže specifikovaný v předložené studii „Zázemí tenisových 
kurtů, Velká Bíteš“ a rozhoduje přijmout cenovou nabídku jednatele společnosti AMTIS, spol. s r.o., 
IČ: 25550624, Břenkova 179/8, 613 00 Brno ze dne 20.05.2020 na projekční a inženýrskou činnost 
pro vyhotovení projektové dokumentace (stupeň: DUR+DPS) včetně položkového rozpočtu na zá-
zemí tenisových kurtů na pozemku parc. č. 198/3 a 198/4 v obci a k.ú. Velká Bíteš za cenu 76.000,00 
Kč a tuto projektovou dokumentaci objednat.
Rada města rozhoduje souhlasit s vybudováním nového plotu – ohradní zdi na hranici pozemků 
parc.č. 198/3 a 201 v obci a k.ú. Velká Bíteš, v délce cca 22 m za předpokladu, že bude s majite-
lem sousedního pozemku p.č. 201 uzavřena smlouva o spolupráci, ve které se tento majitel zaváže,  
že jako účastník stavebního řízení bude souhlasit s umístěním zázemí tenisových kurtů dle předlo-
ženého návrhu (studie).
Rada města rozhoduje darovat nepoužitou antuku o hmotnosti cca 200 kg, v hodnotě cca 666,00 Kč, 
která se nachází v areálu tenisových kurtů, spolku TENISOVÝ CLUB MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ z.s., 
IČ: 265 91 472, se sídlem Chobůtky 444, Velká Bíteš, k využití pro potřeby tohoto spolku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2020
27/51/20/RM – rozhoduje realizovat akci „Obratiště autobusů a vjezd na parcelu č. 57/1 Jestřabí“ 
v období 2020 až 2022. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
28/51/20/RM – rozhoduje na základě žádosti Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži 2097, 140 00 
Praha 4 nesnížit nájemné za pronájem mostních objektů na dálnici D1 za období od 12. 3. 2020 do 
31. 12. 2020 na 50%. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2020
29/51/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit části pozemku p.č. 3266 oddělené geometric-
kým plánem č. 3154-40/2020 a nově označené p.č. 3266/3 orná půda o výměře 507 m2, p.č. 3266/2 
orná půda o výměře 634 m2, pozemek p.č. 2336/6 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 30 m2, 
pozemek p.č. 2335/18 vodní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká 
Bíteš za část pozemku p.č. 4680/2 orná půda o výměře cca 1205 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví 
města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 6. 2020
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30/51/20/RM – bere na vědomí povolení změny lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský 
celek Lesy města Velká Bíteš – kód 609 403. Změnou se povoluje maximální celková výše těžeb. 
Maximální celková výše těžeb se do konce platnosti LHP pro LHC Lesy města Velká Bíteš (tj. do 31. 
12. 22) zvyšuje na 113 300 m³ hroubí bez kůry.
31/51/20/RM – rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organi-
zaci výjimku z počtu zapsaných dětí pro dvě třídy na školní rok 2020/2021, a to 26 dětí na jednu třídu 
dle žádosti ředitelky školy č.j. MÚVB/3147/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2020
32/51/20/RM – bere na vědomí zápis z 10. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 10/2020 – 
COVID 19.
33/51/20/RM – bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo ná-
městí 86, příspěvkové organizace a ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěv-
kové organizace o přijímacím řízení dětí k docházce do MŠ ve školním roce 2020/2021 a ukládá 
odboru investic a rozvoje zajistit přípravu budovy č.p. 86 na Masarykově náměstí pro zvýšení ka-
pacity Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace pro školní rok 
2020/2021. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 8. 2020
34/51/20/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 
538, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2020 dle návrhu ředitelky mateřské školy 
č.j. MÚVB/3157/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 27. 7. 2020
35/51/20/RM – rozhoduje uzavřít se společností INGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13 Sloup v Morav-
ském Krasu, IČ:293 77 340 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2018, kterým se mění předmět 
a termín plnění. Celková cena za dílo je stanovena na 728.420,- Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 6. 2020
36/51/20/RM – rozhoduje nakoupit 14 ks bezdrátových rozhlasových přijímačů od společnosti  
B PLUS TV a.s. za celkovou částku 211.752 Kč včetně DPH pro obecní rozhlas.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 5. 2020
37/51/20/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se zrušuje 
obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 
30. 6. 2008. 
odpovědnost: tajemnice termín: 8. 6. 2020
38/51/20/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. 
odpovědnost: tajemnice termín: 8. 6. 2020
40/51/20/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření 
města č. 5/2020.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 8. 6. 2020
41/51/20/RM – bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvkové organizace o pořádání hodů v roce 2020 a rozhoduje na základě této informace 
nepořádat hody v roce 2020. 
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 52/2020 KONANÉ DNE 27. KVĚTNA 2020 
  
2/52/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 51/2020 ze dne 25. 5. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 27. 5. 2020
3/52/20/RM – rozhoduje souhlasit s podáním žádosti o registraci akce Velká Bíteš – re-
produkce MKDS Velká Bíteš z grantového programu MVČR a zajištěním financování 
akce. 
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 6. 2020
4/52/20/RM – rozhoduje souhlasit se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu ze 
126 dětí na 150 dětí u mateřské školy a nejvyššího povoleného počtu ze 126 stravovaných 
na 150 stravovaných u školní jídelny-výdejny, jejichž činnost vykonává právnická osoba 
s názvem Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace  
s účinností od 1. 9. 2020.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2020
5/52/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti APC SILNICE s.r.o., 
projektová a inženýrská společnost, Jana Babáka 11, 612 00 Brno a uzavřít s ní smlouvu 
o dílo na projekční práce akce „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – Místní komunikace, ul. 
U Stadionu, DZR – ul. Tyršova“ za cenu 344.850,- Kč včetně DPH. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 6. 2020
6/52/20/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 20/19/19/RM ze dne 23. 4. 2019 a nahra-
dit je tímto zněním:
Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti AGS07 s.r.o., 
Zámecká 4, 643 00 Brno, IČ 283 45 932 a uzavřít smlouvu o dílo na projekční práce akce 
„Teplovod U Stadionu, Velká Bíteš“ za cenu 196.020,- Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 6. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 53/2020 KONANÉ DNE 29. KVĚTNA 2020 
 
2/53/20/RM – bere na vědomí výsledek jednání o majetkoprávním vypořádání částí pozemků 
p.č. 3298 a p.č. 4692 v k.ú. a obci Velká Bíteš v rámci přípravy stavby „Silnice II/379 Velká 
Bíteš - severozápadní obchvat“. 
3/53/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4692 orná půda  
o výměře cca 435 m2 a pozemek p.č. 3009/63 ostatní plocha, silnice o výměře 408 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí 
uvedených pozemků. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 6. 2020
4/53/20/RM – pověřuje jednatele FC PBS Velká Bíteš z. s. koordinací rekonstrukce zázemí  
v prostorách fotbalového stadionu ve Velké Bíteši.
odpovědnost: starosta  termín: 1. 6. 2020
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 54/2020 KONANÉ DNE 8. ČERVNA 2020 
 
2/54/20/RM – schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 52/2020 ze dne 27. 5. 2020 a č. 53/2020 
ze dne 29. 5. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 8. 6. 2020
3/54/20/RM – schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš v srpnu 2020. 
odpovědnost: knihovnice termín: 1. 8. 2020
4/54/20/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu chovatelů, základní organizace Velká Bíteš 
dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/3132/20 ve výši 45.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
5/54/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
6/54/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš na dobu neurči-
tou od 1. 7. 2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový  termín: 30. 6. 2020
7/54/20/RM – bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, pří-
spěvkové organizace ze dne 2. 3. 2020, týkající se provozu školy, informaci ředitelky Mateřské školy 
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace ze dne 4. 3. 2020, týkající se provozu 
školy a informaci ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace ze 
dne 4. 3. 2020, týkající se provozu školy.
8/54/20/RM – bere na vědomí informaci odboru investic a rozvoje o projektu „Přístavba Základní 
školy a Praktické školy Velká Bíteš“.
9/54/20/RM – bere na vědomí průvodní dopis ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká 
Bíteš, příspěvkové organizace k návrhu dokumentů předkládaných pro Radu města Velká Bíteš ze 
dne 20. 5. 2020 a pověřuje ředitelku Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové orga-
nizace jednáním ve věci případného sponzoringu školy.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2020
10/54/20/RM – bere na vědomí žádost Technický služeb Velká Bíteš spol. s r.o. o pomoc při řešení 
znečištěných lokalit a pověřuje odbor majetkový dořešením monitoringu prostranství separovaného 
odpadu v ulici Za Loukama ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový  termín: 30. 6. 2020
11/54/20/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou a Praktickou školou 
Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3493/20. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2020
12/54/20/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
IČ: 70890749, předloženou smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02759.0116, ve výši 127.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2020
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13/54/20/RM – rozhoduje zrušit zpomalovací práh v ulici Tyršova (u Polikliniky Velká Bíteš) a po-
věřuje odbor majetkový předložením návrhu na revizi oprávněnosti stávajících zpomalovacích prahů 
a na umístění nových zpomalovacích prahů v katastrálním území Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový  termín: 22. 6. 2020
14/54/20/RM – rozhoduje poskytnout slevu ve výši 30% z ceny nájmu za období duben, 
květen a červen 2020 nájemcům nebytových prostorů ve vlastnictví a správě města Velká Bí-
teš, kteří o slevu do 31. 10. 2020 (nebo v termínu dle schváleného dotačního programu MPO) 
požádají, a kterým omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii znemožňovalo či 
omezovalo provozování podnikatelské činnosti alespoň v části období od 13. března do 30. 
června 2020, a na základě tohoto rozhodnutí uzavřít dodatek k nájemní smlouvě. Dotčení 
nájemci a výše slevy za tři měsíce (duben, květen a červen 2020) jsou vyznačeni v předlo-
žené tabulce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2020
15/54/20/RM – rozhoduje realizovat akci „Úprava návsi Pánov“ v roce 2020. Na rok 2022 připra-
vovat opravu místní komunikace na parcele č. 13/1, 119/3, 119/2, 13/6, 131/1 k.ú. Pánov a současně 
vyzvat Kraj Vysočina k opravě komunikace III. třídy č. 3797.       
odpovědnost: odbor majetkový  termín: 31. 12. 2021
16/54/20/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace  
o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 6. 2020.
17/54/20/RM – bere na vědomí oznámení Základní umělecké školy, Velká Bíteš, příspěvkové orga-
nizace o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 6. 2020.
18/54/20/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním sídla FC PBS Velká Bíteš z.s., IČO: 433 83 955  
v budově ve vlastnictví města Velká Bíteš na adrese Vlkovská č.p. 717, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2020
19/54/20/RM – bere na vědomí zápis č. 2/2020 z jednání Kulturní komise Rady města Velká Bíteš 
dne 1. 6. 2020 a pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěv-
kové organizace předložením materiálů, týkajících se časového harmonogramu výroby krojů a jejich 
cenové kalkulace, a to včetně dětských a mládežnických skupin Bítešanu, které spadají pod ICKK,  
a předložením konečné zprávy o bítešských krojích radě města.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2020
20/54/20/RM – rozhoduje dokončit vnitřní prostory sociálního zařízení kulturního domu Jáchymov 
v roce 2020. Dále připravovat realizaci výměny střechy v roce 2021, zateplení a fasády na KD Já-
chymov v roce 2022. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
21/54/20/RM – rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové 
organizaci výjimku z maximálního počtu dětí na třídy na školní rok 2020/2021 dle žádosti ředitelky 
školy doručené zřizovateli dne 8. 6. 2020 pod č.j. MÚVB/3555/20. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2020
22/54/20/RM – rozhoduje vyhovět žádosti osadního výboru Holubí Zhoř a částečně i žádosti rodiny 
z Holubí Zhoři o zpevnění stávající komunikace na parcelách č. 5278 (ostatní plocha) a č. 5299 
(ostatní plocha) k.ú. Holubí Zhoř tak, že rozhoduje objednat projektovou dokumentaci, týkající se 
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řešení místní komunikace na parcelách č. 5278 (ostatní plocha) a č. 5299 (ostatní plocha) k.ú. Holubí 
Zhoř v majetku města v délce cca 100 m na úroveň hranice mezi parcelou č. 5294 a 5295 k.ú. Holubí 
Zhoř, od APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno za cenu 35.000 Kč 
bez DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový  termín: 31. 12. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 12/2020 KONANÉHO DNE 8. ČERVNA 2020 
 
1/12/20/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana MUDr. Svatopluka Horka.
3/12/20/ZM: 
1.  bere na vědomí rezignaci pana Aloise Špačka na funkci předsedy a člena kontrolního výboru, 

rezignaci pana Petra Davida na členství v kontrolním výboru a rezignaci pana Antonína Jízdného 
na členství v kontrolním výboru,

2.  odvolává z funkce člena kontrolního výboru: pana Ing. Libora Kotačku, Ph.D., pana Ing. Aloise 
Koukolu, CSc., paní Mgr. Dagmar Macholovou, pana Mgr. Aleše Koubka, 

3.  rozhoduje volit předsedu a další členy kontrolního výboru na následujícím zasedání zastupitelstva 
města.

4/12/20/ZM: 
1.  bere na vědomí rezignaci paní Bc. Ilony Kalové na členství ve finančním výboru, rezignaci pana 

Petra Vondráka na členství ve finančním výboru, rezignaci pana Ing. Bohumila Hejtmánka na 
členství ve finančním výboru a rezignaci pana Ing. Lumíra Kresty, CSc. na členství ve finančním 
výboru, 

2.  odvolává z pozice člena finančního výboru a  funkce předsedy finančního výboru pana Ing. On-
dřeje Macholu, 

3.  odvolává z funkce člena finančního výboru: pana Jaroslava Hofmanna, pana Ing. Tomáše Kučeru, 
4.  rozhoduje volit předsedu a další členy finančního výboru na následujícím zasedání zastupitelstva 

města.
5/12/20/ZM: bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš 
č. 14/2020 ze dne 12. 2. 2020 a č. 15/2020 ze dne 11. 3. 2020. 
6/12/20/ZM: bere na vědomí zápis č. 11/2020 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města 
Velká Bíteš ze dne 27. 5. 2020. 
7/12/20/ZM: schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 
2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 s 
výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
8/12/20/ZM: schvaluje účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2019 k rozvahovému dni 31. 12. 
2019 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
9/12/20/ZM: schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2021 a 2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
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10/12/20/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 5. 2020.
11/12/20/ZM: bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 2/2020, 3/2020 a 4/2020 schválená 
radou města.
12/12/20/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 5/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
13/12/20/ZM: rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov dotaci  
z rozpočtu města Velká Bíteše na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. 2721/20 ve výši 200.000 Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2020
14/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 3253 orná půda  
o výměře 2985 m2 v k.ú. Velká Bíteš a pozemek p.č. 3258 orná půda o výměře 9788 m2 do vlastnictví 
města Velká Bíteš za pozemky p.č. 4682/1 orná půda o výměře 5867 m2 a pozemek p.č. 4680/1 orná 
půda o výměře 5298 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem města Velká 
Bíteš za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 120,- Kč/m2. Město Velká Bíteš uhradí náklady 
související se směnou pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
15/12/20/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt část pozemku p.č. 1337/1 oddělenou geometrickým plá-
nem č. 2719-61/2018 a nově označenou p.č. 1337/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš, které uhradí náklady související s nabytím části 
pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
16/12/20/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1859/1 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře cca 96 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
17/12/20/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. 1/3 pozemku p.č. 940/3 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš a id. 1/6 pozemku p.č. 940/3 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Kupu-
jící uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
18/12/20/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1180/41 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
22 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posud-
kem ve výši 19.120,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
19/12/20/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. 1/2 pozemku p.č. 298/2 ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře 635 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. 
Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
20/12/20/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1874/1 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře cca 55 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
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21/12/20/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4691 orná půda o výměře cca 400 m2 
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku 
uhradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
22/12/20/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3269 orná půda o výměře cca 2923 m2 
v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části 
uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
23/12/20/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 3311 orná půda o výměře 2216 m2 v k.ú. Velká 
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3310 orná půda o výměře cca 474 m2  
a část pozemku p.č. 3299 orná půda o výměře cca 296 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města 
Velká Bíteš s tím, že městu bude uhrazen doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 
25,- Kč/m2. Město Velká Bíteš uhradí veškeré náklady související se směnou pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
24/12/20/ZM: rozhoduje směnit části pozemku p.č. 3266 oddělené geometrickým plánem č. 3154-
40/2020 a nově označené p.č. 3266/3 orná půda o výměře 507 m2, p.č. 3266/2 orná půda o výměře 
634 m2, pozemek p.č. 2336/6 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 30 m2, pozemek p.č. 2335/18 
vodní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 
4680/2 orná půda o výměře cca 1205 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady 
související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
25/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 3324 orná půda 
o výměře cca 2647 m2, část pozemku p.č. 2440 ostatní plocha o výměře cca 1300 m2 a pozemek p.č. 
3074 orná půda o výměře 3456 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku 
p.č. 2352/1 orná půda o výměře cca 2682 m2, část pozemku p.č. 2354/1 vodní plocha o výměře 77 m2 
v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí 
město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
26/12/20/ZM: rozhoduje úplatně nabýt:
-  část pozemku p.č. 4687 orná půda o výměře cca 370 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví 

(id. 1/5), (id. 3/5) a společnosti Kooperacio CZ, ,IČ: 255 57 301, spol. s r.o., Příkop 843/4, 602 00 
Brno (id. 1/5)

-  část pozemku p.č. 4601 orná půda o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví 
(id. 4/15), (id. 11/15)

-  část pozemku p.č. 1551/1 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Březské ze spoluvlastnictví 
(id. 4/15), (id. 11/15)

za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemků uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
27/12/20/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4685 orná půda o výměře cca 1376 m2 v k.ú.  
a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
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28/12/20/ZM: rozhoduje 
a)  úplatně nabýt část pozemku p.č. 3313 orná půda o výměře cca 1700 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část 

pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 1366 m2 v k.ú. Velká Bíteš za 
cenu 120,- Kč/m2

b) směnit
-  pozemek p.č. 3326/1 orná půda o výměře 7477 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš 

za část pozemku p.č. 3313 orná půda o výměře cca 3171 m2 a část pozemku p.č. 2350/2 ostatní 
plocha, neplodná půda o výměře 4068 m2 v k.ú. Velká Bíteš v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města 
Velká Bíteš s tím, že městu Velká Bíteš bude uhrazen doplatek za rozdíl výměr směňovaných po-
zemků za cenu 25,- Kč/m2

-  část pozemku p.č. 3292/1 orná půda o výměře cca 1260 m2, část pozemku p.č. 2330/1 trvalý travní porost 
o výměře cca 531 m2, část pozemku p.č. 3312 orná půda o výměře cca 2418 m2 do vlastnictví města 
Velká Bíteš s tím, že město uhradí doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 25,- Kč/m2

c) souhlasit
-  s nabytím části pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4068 m2 v k.ú. Velká 

Bíteš trojstrannou smlouvou formou směny za podmínky, že město Velká Bíteš na vlastní náklady 
zajistí změnu druhu pozemku z ostatní plochy, neplodné půdy na ornou půdu.

Náklady související s úplatným nabytím i směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
29/12/20/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 23/24/18/ZM a nahradit ho usnesením:
ZM rozhoduje
a) směnit
-  část pozemku p.č. 3286/3 orná půda o výměře cca 720 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města 

Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 231 m2, část pozemku p.č. 3289 orná 
půda o výměře cca 451 m2 a pozemek p.č. 2330/5 trvalý travní porost o výměře 37 m2 v k.ú. Velká 
Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš

-  část pozemku p.č. 3298 orná půda o výměře cca 423 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za část 
pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 451 m2 z vlastnictví města s tím, že městu bude uhrazen 
doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 25,- Kč/m2 

b) souhlasit
-  s nabytím části pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 451 m2 v k.ú. Velká Bíteš trojstrannou 

smlouvou formou směny.
Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
30/12/20/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4692 orná půda o výměře cca 435 m2  
a pozemek p.č. 3009/63 ostatní plocha, silnice o výměře 408 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
31/12/20/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
odpovědnost: tajemnice termín: 12. 6. 2020
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32/12/20/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vy-
hláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 30. 6. 2008.
odpovědnost: tajemnice termín: 12. 6. 2020
33/12/20/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství.
odpovědnost: tajemnice termín: 12. 6. 2020
34/12/20/ZM: bere na vědomí předložené informace a konstatuje, že Statut Zpravodaje Město Velká 
Bíteš, schválený Radou města dne 17. 10. 2011 pod číslem usnesení 35/26/11/RM není v rozporu  
s platným právním řádem.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

25. dubna oslavili 50 let společného života

ZLATOU SVATBU
manželé Zdeňka a Josef Loupovi

Oslava se konala 13. června 2020 na Městském úřadě  
ve Velké Bíteši.

30. května oslavili 50 let společného života

ZLATOU SVATBU
manželé Jiřina a František Dudovi

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

V sobotu 20. června 2020 jsme se v kostele sv. Jana Křtitele rozlou-
čili s bítešskou občankou, milou devadesátiletou paní

ALŽBĚTOU OBERREITEROVOU

Téměř denně jsme ji vídali s jejím kolem, na kterém přijížděla ze 
samoty do města, ráda se zastavila a pro každého měla dobré slovo.

Redakce Zpravodaje vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast.

Komerční sdělení / Inzerce
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VZPOMÍNÁME

Dne 6. července 2020 uplyne jeden rok od úmrtí milovaného man-
žela, tatínka a dědečka pana Bořivoje Urbánka z Velké Bíteše. 

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Alena a synové Radek 

a Libor s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 29. července 2020 by se dožil 110 let náš tatínek, 

dědeček a pradědeček pan František Hüpsch z Velké Bíteše. 
Stále vzpomínají dcery Anna, Irena a Jiřina s rodinami.

„Odešel jsi, ale v našich srdcích a mysli jsi stále. 
Není dne, kdy bychom si na tebe nevzpomněli.“ 

Dne 6. srpna 2020 uplyne 10 let od úmrtí pana Františka Kra-
tochvíla z Košíkova. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte si na něj s námi.

Manželka a děti s rodinami

Dne 6. srpna 2020 vzpomeneme 2. výročí nečekaného 
úmrtí našeho drahého syna, bratra, kamaráda a řidiče z profese 

pana Michala Baráka.
Děkujeme všem, kdo uctí jeho památku tichou 

vzpomínkou s námi.

Děkuje rodina

Dne 9. srpna 2020 uplyne 5. let od úmrtí naší milované maminky 
paní Jiřiny Brychtové. 

Kdo jste ji znali a nezapomněli, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina Brychtova a Trojanova

Komerční sdělení / Inzerce
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Elektrokolo – výpočet ujetých kilometrů - dodatek k článku Karla Smolíka „A jedeme dál…“
Objem energie v  baterii: 15 Ah x 36 V = 540  Wh = 540 x 3600 Wattsekund = př. 2 x 106 Joule
Hodinový úbytek energie: 
3 kg x 20 km/hod = 6 x 104 kgm = př. 6 x 105 = Nm (Newtonmetrů) = 6 x 105 Joule
Doba vyčerpání baterie: 
2 x 106 Joule /6 x 105 Joule = 3,3 hodin
Ujeto kilometrů: 
3,3 x 20 km/hod= 66 km, při sníženém tahu el. kola ze 3 na 2 kg to je 66 x 3/2 = 100 km

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sečení trávy, tel. č.: 608 065 337

Suché palivové dřevo, tel. č.: 608 065 337

Nabízím prodej štípaného palivového dříví, cena za prostorový sypaný metr  800 Kč, 
rozvoz kontejnerovou avií. Objednávky na tel. č. 603 822 755.

Hledáte přivýdělek při studiu, mateřské nebo při zaměstnání? Obchodně poradenská 
činnost v oboru wellness. Volná pracovní doba, zaškolení, minimální věk 18 let, 
znalost práce na PC podmínkou. Více informací: http://www.prijemextra.cz/pavlickova79 
nebo na tel. č. 775 404 813.

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 
Uzávěrka pro září 2020: 17. srpna 2020. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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