ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Září 2020
Další setkání s folklorem se uskuteční 13. 9.
u kulturního domu ve Velké Bíteši.

Foto: Silva Smutná

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v měsíci srpnu byla na radnici doručena zpráva Krajského
úřadu, který nám v zastoupení ministerstva financí ČR
oznámil, že na město obdrží finanční kompenzaci koronaviru ve výši 6 553 750 korun. Částka byla stanovena
s ohledem na počet obyvatel našeho města dle Statistického úřadu k 1. 1. 2020. Ten činil 5243 osob. Potěšitelný
je z tohoto pohledu trend mírného meziročního růstu
obyvatel našeho města během posledních let. Tento růst
je dokladem dlouhodobé podpory radnice nejen výstavbě
rodinných a bytových domů ve městě, a to zejména v lokalitách Babinec a U Stadionu, ale také podpory místního
školství, kultury a sportovního života ve městě.
Prostranství vedle kulturního domu bylo v srpnu ohrazeno novým oplocením. Instalaci provedly Technické služby. Nový plot je součástí dlouhodobě plánovaných úprav kulturního domu. Jeho součástí bude posuvná brána a vstupní branka. Umožní řízený vstup
na kulturní a společenské akce pořádané na nádvorní prostranství u kulturního domu.
Kromě nového plotu vítá kulturní dům návštěvníky opraveným schodištěm. Tato úprava
je řešením dočasným. Zásadní rekonstrukce schodiště je součástí projektů rekonstrukce
a dostavby kulturního domu, která je připravována investičním odborem městského úřadu
v kategorii střednědobých projektů města
O prázdninách mě zastavila velká řada z vás s dotazem, kdo odmontoval ručičky hodin
na opravené základní škole v ulici Na Valech. Vysvětlení je jednoduché. Hodiny byly projektovány s větším ciferníkem a tudíž i s většími ručičkami, než jaké namontoval dodavatel
stavebních prací. Po dohotovení jsme vzhled hodin reklamovali, protože některé číslice
byly umístěny na spojích kazet fasády a navíc se objevovaly rušivé odlesky na kazetách
obkladu fasády. Požadovali jsme původní uvažovanou velikost a provedení hodin. Změna
ciferníku a oprava kazet byla již provedena a konec prázdnin byl termínem pro dokončení
výměny ručiček hodin za větší.
Kraj Vysočina opět vyhlásil soutěž o nejlepší stavbu roku 2019. Velká Bíteš přihlásila
revitalizovanou základní školu a prostor před ní. Město Velká Bíteš usiluje v soutěži o titul
Stavba roku Kraje Vysočina 2019. Jedná se o soutěž staveb dokončených na území Kraje
Vysočina do konce roku 2019. Soutěž má 7 kategorií a v každé z nich se stanovuje Stavba
roku Kraje Vysočina. Udělují se ještě zvláštní ceny, kterými jsou cena veřejnosti, cena hejtmana, cena ČKAIT a cena SPS (Svaz podnikatelů ve stavebnictví). Například v roce 2016
získalo Město Velká Bíteš čestné uznání za stavbu „Rekonstrukce Masarykova náměstí
Velká Bíteš“.
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Letos Velká Bíteš do soutěže přihlásila hned dvě stavby. První z nich je „Předprostor ZŠ
Tišnovská 115, Velká Bíteš“ a druhou je „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“.
Veřejnost hlasovala od 10. do 20. srpna 2020, vyhlášení výsledků bude v Okříškách dne
7. září. Informace o soutěži se rovněž objevila na webových stránkách města.
V průběhu srpna byla vyhlášena dvě výběrová řízení na rekonstrukci zbývajícího úseku
komunikace a inženýrských sítí v ulici Nová Čtvrť a rekonstrukci inženýrských sítí v lokalitě U Stadionu. Konečně se tak obyvatelé uvedených lokalit dočkají dlouho avizovaných staveb, které by měly být dokončeny nejpozději v letních měsících příštího roku.
U rekonstrukce sítí v Nové Čtvrti jsme v případě rekonstrukce kanalizace zvolili kromě
výměny potrubí v hlavní trase úseku rovněž v části trasy vedoucí pod zahradami rodinných
domů technologické řešení, spočívající ve výstelce stávajícího vedení kanalizace. Jedná
se o úpravu vnitřního povrhu potrubí odpadní kanalizační stoky ve dvou slepých ulicích
lokality. Měli jsme samozřejmě možné alternativy řešení, a to buď překopat zahrady rodinných domů a potrubí vyměnit, případně obrátit spád a vést kanalizaci proti spádu vozovky
na křižovatku. Tam bychom však byli v hloubkách přesahujících šest metrů. Obě tyto varianty jsme s ohledem na podmínky v ulici zavrhli.
Tradiční bítešské hody 2020 byly zrušeny v souvislosti s koronavirem. Pro ty z vás,
kteří se však na počátku září chystáte vyrazit za kulturou, doporučuji navštívit v sobotu 5. září druhý ročník Gulášfestu, který organizátoři umístili opět za kulturní dům.
Vážím si velmi rovněž iniciativy bítešského fotbalového klubu FC PBS Velká Bíteš,
který pořádá v areálu fotbalového stadionu celý následující víkend, 11. až 13. září
kulturní akci pro všechny bítešské generace. Nejde ovšem jen o jedinou akci, která se
v původně plánovaném termínu hodů koná. Klub kultury pořádá výstavu obrazů Jaroslava Skuly, ve svém areálu v Lánicích budou tradičně vystavovat bítešští chovatelé.
V neděli 13. září odpoledne pak vystoupí na venkovní ploše u kulturního domu se svým
hudebním a tanečním programem žáci bítešské ZUŠ a děti a mládež Bítešanu. Folklorní
nedělní odpoledne navíc zakončí vystoupení dechové hudby Galáni z Přibyslavic.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Sobota 5. září 2020 od 11.00 hodin do 21.00 hodin
BÍTEŠSKÝ GULÁŠFEST 2020 S ÚČASTÍ REGIONÁLNÍCH PIVOVARŮ
Moderátor: Karel HEGNER
K poslechu i tanci budou hrát kapely:
sourozenci MACHOLÁNOVI, „STARÝ FÓRY“ (country), PLATONIC (pop-rock)
Připravena bude bohatá tombola, pro děti trampolína, skákací hrad.
Součástí programu bude vyhlášení vítězů fotosoutěže „Na Bítešsku to žije“.
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Vstupné: 190 Kč (v ceně degustace jednotlivých vzorků gulášů). Děti zdarma.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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
Středa 9. září, pátek 11. září a sobota 12. září 2020 od 14.00 do 20.00 hodin
RYBÁŘSKÝ SKLÍPEK OTEVŘEN
Tradiční menu: smažený kapr – víno – pivo – limo
Nová adresa Velká Bíteš, Kozí 157. Jedná se o objekt bývalého sběrného dvoru.
Organizuje: MO MRS Velká Bíteš
Pátek 11. září až neděle 13. září 2020
KULTURNĚ – SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÝ VÍKEND
Připraveno bohaté občerstvení. Přehlídka minipivovarů, dobré víno i burčák a spousta dobrého jídla. Pro děti i dospělé bude k dispozici i lunapark.
Hudební pátek (pátek 11.9.) – 13.00 hodin – otevření areálu, od 18.00 hodin – hudební
program – The Kredenc revival CCR, Diskotéka Josef IX. (DJ Kofola), moderátor rádia
Blaník, hudba Praha Revival
Celodenní vstupné: 100 Kč, děti vstup zdarma
Rodinná sobota (sobota 12.9.) – 10.00 hodin – otevření areálu a zahájení dětského
dne, přehlídka dopravní techniky IZS, přelet bojového vrtulníku AČR, dětská olympiáda
s Mimoni o ceny, ukázka kynologického výcviku psů Kynologického klubu Velká Bíteš,
vystoupení tanečních skupin Pompóny z Osové Bítýšky, dětská diskotéka, Moravský BiVoj – ukázky bitev a vojenství, dětské zábavné atrakce, lunapark, Wikiho zábavná show
s Mimoni – animační program pro děti, bohaté občerstvení pro dospělé a pro děti
Od 19.00 hodin – hudební program – ochranná známka – Rock
Vstupné: do 18.00 hodin 50 Kč, děti vstup zdarma, od 18.00 hodin vstupné: 100 Kč
Fotbalová neděle (neděle 13.9.) – 9.00 hodin – otevření areálu, 10.30 hodin – utkání
dorostu Velká Bíteš – Měřín, 13.30 hodin – slavnostní křest hvězdy v bítešském chodníku slávy – Vladimír Šmicer – vítěz Ligy Mistrů a poháru UEFA, vicemistr Evropy,
vítěz Francouzské a České ligy, vítěz FA cupu, 14.30 hodin – autogramiáda Vladimíra
Šmicera, 16.00 hodin – utkání mužů A Velká Bíteš – Lanžhot
Celodenní vstupné: 50 Kč, děti vstup zdarma, vstupné bude slosovatelné o poločasové přestávce
Organizuje: FC PBS Velká Bíteš
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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 vlastních 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
Sobota 12. září 2020 od 15.00 do 19.00 hodin
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE
Unikátní klání v sedmi bojových soutěžích rozhodne o tom, kdo je bítešským borcem.
Natahování vody a vína do koštýře, soutěže ve zručnosti i mrštnosti.
Skákací hrad, skvělé občerstvení a živá hudba zajištěna.
Farní zahrada, Kostelní 71, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš
Neděle 13. září 2020 od 13.00 do 16.30 hodin
BÍTEŠSKÉ FOLKLORNÍ ODPOLEDNE S DECHOVKOU
13.00 hodin – TOM TOM BAND – vystoupení žáků Základní umělecké školy Velká Bíteš
13.20 hodin – DECHBAND – vystoupení žáků Základní umělecké školy Velká Bíteš
13.45 hodin – vystoupení dětské skupiny BÍTEŠAN – přípravka pod vedením Dany
Jirglové a Šárky Prokešové
vystoupení skupiny BÍTEŠAN – mládež pod vedením Silvy Smutné
Od 14.15 do 16.15 hodin – Koncert dechové hudby GALÁNI
Občerstvení zajištěno restaurací Naše bítešská. Vstupné zdarma.
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa 16. září 2020 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury s Lenkou Povodovou
Středa 16. září 2020 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Bylinky nám pomáhají – povídání s fytoterapeutkou, bylinkářkou Ludmilou Horákovou
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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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
Neděle 20. září 2020 od 9.00 hodin
POHODOVÁ DEVÍTKA
Fotbalový stadion ve Velké Bíteši
Organizuje: Bítešský spolek vytrvalostních sportů
Od 24. září do 20. listopadu 2020 úterý
VÝSTAVA LIDOVÉ ZVYKY NA VYSOČINĚ
Vernisáž k výstavě 24. 9. v 17.00 hodin
Městské muzeum ve Velké Bíteši
Organizuje: Regionální pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč
ve spolupráci s Městským muzeem.
Čtvrtek 24. září 2020 v 17.30 hodin
NA KOLE Z OLOMOUCE DO MAROKA – cestopisná přednáška v městské knihovně
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna ve Velké Bíteši
Pátek 25. září 2020 v 7.30 hodin
KUTNÁ HORA – zájezd
Odjezd z Masarykova náměstí od radnice bude v 7.30 hodin, odjezd z Kutné Hory cca v 17.45 hodin.
Průvodce po celý den: PhDr. Jaroslav Sojka PhD. Program:
Cena zájezdu včetně vstupného: dospělý 600 Kč, senioři nad 65 let 500 Kč (oběd každý
individuálně)
Přihlášky na tel. č. 607 007 620, program@bitessko.com, platba v hotovosti na Klubu
kultury – 1. patro. Upozorňujeme zájemce, že počet účastníků je omezený!
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s městským muzeem
Sobota 26. září 2020 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – na Tišnovsko a novou cyklostezkou do Lomnice
V. B. – Křižínkov – Dolní Loučky – Předklášteří – Lomnice – Tišnov – Dolní Loučky
- Říkonín – Kutiny – Níhov – V. B.
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
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Neděle 27. září a pondělí 28. září 2020
4. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO TURNAJE O POHÁR MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Turnaj mladších žáků za účasti předních týmů z České republiky a Slovenska.
Letošního ročníku se zúčastní týmy jako
Slavia Praha, Sigma Olomouc, Zbrojovka Brno, Mladá Boleslav,
Bohemians Praha, Dukla Praha nebo Lokomotiva Trnava.
Dvoudenní turnaj začne na našem hřišti v neděli ráno,
finálové zápasy se odehrají v pondělí odpoledne.
Organizuje: FC PBS Velká Bíteš
Středa 30. září 2020 v 17.00 hodin
QUATEMALA A MEXIKO
Přednáška manželů Márových
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou

PŘIPRAVUJEME:
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
Od 12. října do 23. října 2020 po – pá 8.00 – 17.00 hodin, so 9.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – IX. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Petra Šínová
Středa 14. října 2020 od 16.30 do 19.30 hodin
„REFLEXOLOGIE A AROMATERAPIE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ“
přednáška a praktická ukázka s Drahomírou Šmídovou
Vstupné: 250 Kč. Omezený počet účastníků. Přihlášky na tel. č. 607 007 620
nebo email program@bitessko.com.
Klub kultury 1. patro, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Drahomírou Šmídovou
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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
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
Sobota 19. prosince 2020 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2020
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné: 370 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na Masarykově
náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Město Velká Bíteš přijme do pracovního poměru
1. referent/referentka odboru výstavby a životního prostředí
Pracovní náplň zejména: činnost pracovníka obecného stavebního úřadu; zajišťování ucelené odborné agendy pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování a stavebního řádu v rámci přenesené působnosti státní správy
Kvalifikační požadavky:
•	vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,
		 nebo
•	střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví
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2. referent/referentka odboru investic a rozvoje
Pracovní náplň zejména: vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města, příprava,
řízení a realizace určených akcí města, agenda získávání dotací, příprava podkladů pro
zadávání veřejných zakázek, příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení
Požadavky:
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém oboru
• řidičské oprávnění skupiny B
• výborná znalost práce na PC
• samostatnost, spolehlivost
3. strážník 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.
Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).
Radka Klímová, tajemnice

PRODEJ PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ VELKÉ BÍTEŠE
V Turistickém informačním centru ve Velké Bíteši jsou k prodeji nové propagační materiály.
• pastelka dřevěná, trojhranná 40 Kč
• propiska 4v1 – laser, propiska, stylus,
		 baterka 65 Kč
• tužka ohýbací 10 Kč
• blok s magnetem 35 Kč
• hrneček mini 30 Kč
• magnet mapa 30 Kč
• pravítko 15 Kč
• pryž 15 Kč
• zápalky 15 Kč
• zrcátko kožené 65 Kč
• těžítko 135 Kč
Nové propagační materiály. | Foto: Silvie Kotačková
Informační centrum a Klub kultury
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POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 14. září v 17.00 hodin koná zasedání
Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. 482.
Město Velká Bíteš

OZNÁMENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna Velká Bíteš oznamuje, že od úterý 1. září bude pro veřejnost otevřena
již v běžném provozu.
Výpůjční doba:
PO: 12.00 – 17.00
ÚT: 12.00 – 17.00
ST: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
ČT: ZAVŘENO
PÁ: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Těšíme se na vaši návštěvu v knihovně!

Monika Ulmanová

ŠKOLY
VYHLÁŠENÍ ŠKOLNÍ SOUTĚŽE BRUSINKIÁDY
NA ZŠ A PŠ VELKÁ BÍTEŠ
Již máme za sebou letní prázdniny a přivítali jsme
nový školní rok, ale dovolte mi, abych ještě zavzpomínala na konec toho minulého. I naši žáci se dočkali
a mohli si přijít pro vysvědčení a potkat se před prázdninami se svými spolužáky. Spousta z nich kromě známek netrpělivě očekávala i vyhlášení celoškolní soutěže Brusinkiády, ve které
soutěžili po celé druhé pololetí uplynulého školního roku. Naši soutěžící se přenesli i přes těžkosti, které jim připravila situace ohledně koronavirové pandemie,
a nepolevili ve svém úsilí splnit co nejvíce úkolů. Musím říci, že mě překvapil
velký zájem ze strany žáků a v neposlední řadě také paní učitelek a asistentek,
které se do soutěže zapojily také. Protože děti prokázaly velice soutěživého ducha, na prvních třech místech se umístilo 6 výherců, kteří si s nadšením odnesli
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Společné foto z vyhlášení soutěže. | Foto: Archiv školy

diplomy, medaile i dárkové poukázky. Všem moc děkujeme za jejich nadšení,
elán a chuť soutěžit!
Eva Ulmanová

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Školní rok na naší škole, tak jako na všech základních školách, nezačal i přes
všechna očekávání za zcela specifických podmínek, které souvisí se současným stavem, nestandardní dobou a stále se měnící situací ohledně šíření nemoci covid-19.
Pokyny ministerstva, na které jsme čekali v průběhu srpna, nepřinesly mnoho jasných
a zásadních podmínek, za kterých bychom mohli zahájit svoji činnost a výuku v plném
rozsahu a s naprostou připraveností. Naše škola přivítala v novém školním roce 665
žáků, z toho 60 prvňáčků. Dle stanovených podmínek se snažíme co nejvíce přizpůsobit průběh výuky a dalších aktivit v co nejobvyklejším rozsahu s respektováním závazných pravidel v souvislosti s preventivními a protiepidemickými opatřeními. Budeme
dbát na dodržování zásad osobní a provozní hygieny, minimalizovat kontakt skupin
žáků a omezovat pobyt dalších osob uvnitř školy. Škola bude průběžně zdůrazňovat
zásady osobní hygieny. Vzhledem ke stále se měnící epidemiologocké situaci nebudou
s největší pravděpodobností v tomto školním roce provozovány kroužky. Aktivity jiných subjektů, které se budou uskutečňovat v prostorách školy a nesouvisí s výchovně
vzdělávacími činnostmi, budou organizovány tak, aby se minimalizoval kontakt účastníků s žáky a zaměstnanci školy. Školní stravování bude zajištěno za stanovených
podmínek. Prosíme všechny účastníky vzdělávacího procesu, žáky, rodiče, pedagogy,
zaměstnance a veřejnost za trpělivost a součinnost.
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V rámci vzdělávacího procesu se budeme v prvním pololetí zaměřovat zejména
na individualizaci výuky a odstraňování nerovností vzniklých při distanční výuce a navázání na aktuální vědomosti a znalosti žáků, aby nedocházelo k přetěžování žáků
v této specifické situaci.
Všechna opatření související s nástupem žáků do školy vycházejí z platného manuálu MŠMT k provozu škol, kterým se řídíme při přípravách, organizaci a realizaci výuky
na naší škole a budeme obratem reagovat na další nařízení a změny vyvolané nestabilní
a měnící se situací.
Přeji žákům, rodičům, pedagogům a zaměstnancům školy, aby nový školní rok proběhl
v co nejklidnější atmosféře.
Věra Kroutilová, ředitelka ZŠ

KULTURA
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ OPĚT VE VELKÉ BÍTEŠI
Již tradičně opět po roce v měsíci
červenci navštívil Velkou Bíteš Kinematograf bratří Čadíků, který je již
sedmým rokem plně digitalizovaný.
Na Masarykově náměstí se v sobotu
18. 7. promítala pohádka „Hodinářův
učeň“. V neděli 19. 7. dokumentární
film „Afrikou na pionýru“, v pondělí
20. 7. komedie „Na střeše“ a jako poslední večer v úterý 21. 7. se promítala
„Čadíci“ ve Velké Bíteši. | Foto: Silvie Kotačková
komedie „Poslední aristokratka“.
V první sobotní den nám počasí moc nepřálo a nebylo jasné do poslední chvíle,
zda se pohádka „Hodinářův učeň“ bude promítat. Nakonec se počasí umoudřilo pro
všechny čtyři dny a uvedené filmy se mohly bez problémů promítnout. Návštěvnost byla
nižší, jak v minulých letech – možná k tomu přispělo chladnější a rozmarné léto. Přesto se
na dobrovolném vstupném vybralo 9 367 Kč. Tento finanční obnos bude věnován na charitativní akce ve prospěch „Konta Bariéry“, jež je projektem „Nadace Charta 77“.
Občerstvení zajišťovala restaurace „Naše bítešská“, která nabízela návštěvníkům
steaky se „fším fšudy“ a samozřejmě točené pivo a limonádu.
Můžeme se již teď těšit na příští rok, jaké filmy nám Dr. Čadík představí, možná i s malou změnou místa konání, které by mohlo být na novém prostranství u kulturního domu.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury Velké Bíteše
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STAROČESKÉ KAŠPÁRKOVO DIVADLO NADCHLO
DĚTI VE VELKÉ BÍTEŠI
Od poloviny 18. století putovali po vesnicích a městech loutkoherecké soubory,
které se snažily nejenom obveselit děti a dospělé, ale též rozvíjely kulturu a i překrásný
český jazyk. A tak jsme mohli již podruhé ve Velké Bíteši od pondělí 20. července přivítat pana Viléma Janečka se svým loutkovým divadlem. Na volné ploše před kulturním
domem vyrostl pohádkový stan, který byl po pět hracích dnů beznadějně pokaždé vyprodán. Děti tleskaly nejenom dřevěným hrdinům, ale i doprovodnému slovu paní Janečkové.

Loutkové divadlo. | Foto: Josef Jelínek

I přes deklarovanou kapacitu třiceti míst se přišlo na známé české pohádky O Červené Karkulce, O perníkové chaloupce nebo O Budulínkovi podívat mnohdy okolo stovky nadšených
návštěvníků. Děti si mohly mimo občerstvení zakoupit i dřevěné loutkové hrdiny a domů
se vždy vracely v doprovodu rodičů, či babiček a dědečků s veselou náladou. Principál pan
Janeček přislíbil, že Velká Bíteš bude v repertoáru zcela určitě zařazena i v následném roce,
a tak se děti mají zas na co těšit.
Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

HODY LETOS NEBUDOU
Druhý zářijový víkend ve Velké Bíteši už tradičně patří hodovému veselí. Letos však
vlivem opatření a nařízení vlády rada města rozhodla na základě mého doporučení nepořádat tyto městské slavnosti. Bohatý program, který pracovníci Klubu kultury pro občany
regionu připravili, bohužel kvůli omezením se nedal v žádném případě realizovat. Těch
faktorů bylo poměrně hodně. Počet osob na akci je a prozatím bude maximálně 1 000.
Hlavní hvězdou pátečního programu měl být David Koller a zcela určitě i na Sebastiana či
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skupinu Jaroslava Kronka by se přišlo podívat mnohonásobně více fanoušků. Tento problém by vznikl i v nedělním programu pod májí, kde je náměstí pravidelně zaplněno. Problém je i s folklorní sobotou, když na festivalu „Setkání na Podhorácku“ vystupují soubory,
které vlivem koronavirové pandemie v téměř všech případech dodnes nezahájily svoji činnost. Nepořádat hodové slavnosti jsme neřešili jen zde v Bíteši, ale obdobné rozhodnutí
padlo i ve Znojmě, Mikulově či Valticích. Ale nebuďte z toho smutní. Připravili jsme pro
vás náhradní variantu, i když v menším rozsahu. V sobotu 5. září bych vás všechny chtěl
pozvat na druhý ročník úspěšného Gulášfestu, který se uskuteční u kulturního domu. Mimo
gastronomického zážitku budete moci ochutnat pivo z regionálních pivovarů a k tanci či
poslechu vystoupí na pódiu u kulturního domu countryová kapela Starý fóry, sourozenci
Macholánovi a rock-popová kapela Platonic, hodně připomínající skupinu Chinaski. Součástí programu bude také vyhlášení fotografické soutěže „Na Bítešsku to žije“.
O týden později v neděli 13. září jsme si pro vás připravili od 13.00 hodin „Bítešské
folklorní odpoledne s dechovkou“, kde na pódiu u kulturního domu vystoupí např. žáci
z bítešské základní umělecké školy „TOM TOM BAND“ a „DECHBAND“, děti z BÍTEŠANU nebo dechová hudba GALÁNI.
Tento víkend můžete také navštívit fotbalové hřiště, kde bude připravený program plný
zábavy, zaměřený na rodiny s dětmi. V areálu fotbalového hřiště se můžete těšit na bohatou nabídku dobrého jídla a pití. V pátek 11. 9. v podvečer vystoupí živá hudba, v sobotu
12. 9. se zde po celý den uskuteční dětský sportovní den a neděle 13. 9. bude patřit fotbalovým zápasům bítešských mužstev včetně divizního utkání našeho A-mužstva.
Josef Jelínek

POZOR – RYBÁŘSKÝ SKLÍPEK BUDE!
V době konání Tradičních bítešských hodů, kdy netradičně hody nebudou, bude místní
organizace pobočného rybářského spolku ve Velké Bíteši otevírat „Rybářský sklípek“,
aby neporušila tradici, na které si léta zakládá. Proto Vás všechny srdečně zveme do nového sídla pobočného rybářského spolku, který v současné době sídlí na adrese Velká
Bíteš, Kozí 157. Jedná se o objekt bývalého sběrného dvoru. Otevřeno bude ve středu
9. 9, pátek 11. 9. a sobotu 12. 9., vždy v době od 14.00 do 20.00 hodin.
Tradiční menu: smažený kapr - víno – pivo – limo.
Srdečně zvou rybáři z Velké Bíteše

ZÁJEZD DO KUTNÉ HORY
Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury města Velké Bíteše pořádá v pátek 25. září podzimní poznávací zájezd do Kutné Hory.
Náplní zájezdu bude prohlídka chrámu sv. Barbory - klenot pozdní gotiky a jedna ze čtyř
staveb katedrálního typu v Čechách, Vlašského dvora - bývalá královská mincovna a královský palác, národní kulturní památka celoevropského významu s tisíciletou historií,
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právem nazýván „klenotem“ koruny českých panovníků, dále pak sedleckého klášterního
kostela a sedlecké kostnice - katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele
v Sedlci u Kutné Hory je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách (zal. 1142). Spolu se sedleckou kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex
nejstarší části Kutné Hory.
Záštity nad námi se zhostí a památkami nás provede historik umění a Hlavní kurátor
sbírek Pražského hradu PhDr. Jaroslav Sojka PhD.
Do programu zájezdu je zakomponováno i individuální volno vhodné pro oběd v některé
z restaurací dle vašeho výběru. Odjezd ze Sedlce proběhne cca v 17.45 hodin.
Ranní odjezd z Masarykova náměstí od radnice bude v 7.30 hodin.
Cena zájezdu včetně vstupného: dospělý 600 Kč, senioři nad 65 let 500 Kč (oběd každý
individuálně)
Přihlášky na tel. č. 607 007 620, email: program@bitessko.com, platba v hotovosti
na Klubu kultury – 1. patro. Upozorňujeme zájemce, že počet účastníku je omezený!
Ivo Kříž

LIDOVÉ ZVYKY NA VYSOČINĚ – VÝSTAVA
V MĚSTSKÉM MUZEU
Zvyky a tradice nás obklopují
od dávných věků a jsou součástí
každé společnosti, skupiny i samotného člověka. Lidové zvyky
a tradice jsou nehmotnou složkou naší kultury – je to soubor
neměnných představ a názorů
předávaných mezi generacemi,
jenž lidské společenství ovlivňuje a dále směruje.
Výstava Lidové zvyky na Vysočině s podtitulem Obrázky
z obyčejového roku, zachycuje
Slavnostní otevření výstavy v Centru tradiční lidové kultury
výroční obyčeje od masopustu
v Třebíči v březnu 2020. | Foto: Michal Zábrš
do Tří králů, které mají formu veřejného projevu a stále si zachovávají svoji autenticitu.
Autorky výstavy Silva Smutná a Jitka Katovská z Regionálního pracoviště tradiční lidové
kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč se soustředily na deset zvyků a obyčejů v oblasti Podhorácka, u nichž probíhá od roku 2007 dlouhodobý systematický výzkum a průběžná dokumentace jak současné podoby, tak proměny v čase a místě.
Výstava je jedním z výstupů projektu Lidová kultura/Volkskultur AT–CZ (ATCZ181),
který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V–A Rakousko –
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Česká republika. Tato panelová výstava je provedena v české a německé jazykové mutaci
a je koncipována jako putovní. Postupně bude totiž představena u projektových partnerů
v Jihočeském kraji a v Horním a Dolním Rakousku se záměrem přiblížit lidové tradice
z Vysočiny i za hranicemi našeho kraje.
Výstava se koná v malém klenutém sále Městského muzea ve Velké Bíteši a potrvá
do 20. listopadu 2020. Vernisáž proběhne 24. září v 17.00 hodin.
Silva Smutná

KULTURA NEZNÁ HRANICE
Městské muzeum ve Velké Bíteši
a Muzejní spolek Velkobítešska Vás zvou
na velkou mezinárodní výstavu Tradice
jedné hranice / Traditionen einer Grenze,
na které se podílely svou realizací a která
v současnosti probíhá v prostorách znojemského hradu. Otevřena byla 26. června
a potrvá do 1. listopadu 2020. Na její realizaci se podílelo jedenáct muzeí.
Návštěvníci se mohou přenést na venkov regionů v pomezí Čech, Moravy
a Rakouska v minulém století, prohlédnout si rozmanitosti i spojitosti v lidovém oděvu, řemeslech, architektuře,
Vyšívané stárkovské šátky zapůjčila
Lída Raušová (bítešské hody 2008). | Foto: Silva Smutná
ve vybavení domácností a v dalších oblastech. To vše je zachyceno realistickými modely, fotografiemi, replikami, originálními
předměty ze sbírek muzeí. Je zde vystaveno dvanáct krojů a třicet zmenšenin ze čtyř
regionů. Velkou Bíteš reprezentuje trojrozměrný model účesu nevěsty a také sváteční
kroj dívky a mládence. Muzeum Vysočiny Třebíč na výstavu zapůjčilo mimo jiné čtyři
velmi zdařilé rekonstrukce svátečních krojů – svobodné dívky a mládence, vdané ženy
a ženatého muže – které na základě historických předloh a autentických sbírkových součástek vyrobila Věra Pospíšilová z Velké Bíteše. Výstava byla uspořádána v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu
přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Organizátoři
výstavy všechny srdečně zvou. Udělejte si výlet do Znojma, navštivte výstavu a připomeňte si.naše společné kulturní dědictví v srdci Evropy.
Věříme, že si každý na obou výstavách najde něco přínosného pro sebe a své blízké
a chvíle strávené v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci i v Jihomoravském muzeu ve Znojmě budou milým zpestřením všedního i svátečního dne.
Silva Smutná
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NA KOLE Z OLOMOUCE DO MAROKA – POZVÁNKA
NA PŘEDNÁŠKU
Městská knihovna Velká Bíteš srdečně zve na cestopisnou přednášku s Markem
Sovou – „Na kole z Olomouce do Maroka“.
Přijďte si poslechnout povídání o cestě napříč Evropou až do Maroka. Dozvíte se
spoustu zajímavých věcí, například, co se honí v hlavě člověku, který nikdy necestoval
na kole a vše se učí za pochodu. Dozvíte se, jaké to je mít strach z cesty o samotě a nakonec
zjistit, že to člověku může vyhovovat. Dále si povíme, proč jsou Maročané tak pohostinní
a jaké to je strávit čtyři dny s partou kluků, se kterými sice nemáte společnou kulturu,
náboženství, jazyk ani zvyky, ale spojuje vás radost z pohybu, jízdy na kole. Na závěr se
pokocháme rozhledy z nejvyšší hory severní Afriky Džabal Tubkalu.
Akce proběhne dne 24. září od 17.30 hodin v prostorách Městské knihovny
ve Velké Bíteši.
Těšíme se na vás!
Marek Sova, Monika Ulmanová

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKA MANŽELŮ MÁROVÝCH
QUATEMALA A MEXIKO
V tradičním podzimním období se s námi přijedou podělit o své zážitky z cest Alena
a Jirka Márovi. Letošní podzimní přednášku manželů Márových si městské muzeum
a městská knihovna pro zájemce připravili na středu 30. září od 17.00 hodin ve velkém
výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.
Cestovatelé Alena a Jirka Márovi nás zavedou do jižní části Severní Ameriky. Tentokrát
se dozvíme více o Guatemale a Mexiku, kde manželé Márovi zkoumali historii mayské
civilizace, šplhali na vrcholky pyramid, navštěvovali zdejší tržnice i místní obyvatele.
Dozvěděli se, v čem spočívá pracovní náplň hřbitovních šamanů a zažili dokonce výbuch
sopky. Podívali se do divoké přírody, podzemních jeskyní zvaných cenotes a v Karibském
moři plavali se želvami. Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a dokumentárních
filmů z různých koutů světa, knihy bude možné prohlédnout a zakoupit při přednášce,
která bude obsahovat fotografie a videoukázky z cesty.
Ivo Kříž

DEVĚT KŘÍŽŮ SE DOČKÁ OBNOVY
Pověstných devět křížů, které stojí nedaleko dálnice D1 u sjezdu na Domašov čeká
obnova. Obec Lesní Hluboké nechala vyhotovit kříže nové. Ve Svatoslavi se pod rukama řemeslníků rodily kříže zhruba rok a půl, přičemž jeden váží cca 100 kg. Nové
kříže z modřínového dřeva byly převezeny dobrovolnými hasiči na zámeček v Lesním
Hlubokém, kde byly v neděli 26. července posvěcené při poutní mši, která se konala
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u kaple sv. Anny. Následně nahradí devět dožívajících křížů. Poslední takováto kompletní výměna proběhla v roce 1985. V následujících letech byly kříže obnovovány
jednotlivě podle potřeby a kondice.
K obecně známé pověsti o Devíti křížích: Říká se, že před staletími zde byli povražděni svatebčané a pachatelem nebyl nikdo jiný než odmítnutý nápadník nešťastné
nevěsty, kterému pomáhal jeho věrný druh, služebník nebo místní myslivec. Utraceno
bylo celkem 9 životů a na paměť byly vztyčeny kříže ve stejném počtu.
Kdyby šlo o historickou událost, potom bychom se museli opírat o písemné soudobé prameny nebo jiný důkaz, třeba druhotný, ale věrohodný. Nic takového však
není k dispozici, ani v archivních materiálech města Velké Bíteše, ani v písemnostech
kláštera rajhradského, jehož poddanými byli domnělí svatebčané ze vsi Hlubokého
(dnes Lesní Hluboké) a Domašova. Pravděpodobnou dobou události je rok 1540. Tento
letopočet je výsledkem porovnání vzniklých z různých pozdějších zpráv vydaných
tiskem. Rovněž je známo místo činu při cestě v tehdejším hlubokém lese bítešském,
kde se stýkaly lesní majetky kláštera rajhradského, panství náměšťského a města Velké
Bíteše. A konečně místem oddání snoubenců byl údajně bítešský kostel, z něhož se
vracel povoz se 7 svatebčany po brněnské cestě. To je povšechná situace s vymezením
místa, času a děje. Unikají jen aktéři v konkrétní podobě. Buď některé verze nejsou
jmenovitě obsažné, nebo se jména aktérů různí.

Devět křížů 50.–60. léta 20. st. | Foto: Archiv Městského muzea
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Z materiálů nacházejících se v bítešském muzeu lze uvést některé zprávy z oné domnělé nešťastné události. Nejstarší doklad je z přelomu 18. a 19. století pod názvem
Umrlčí svatba aneb Devět křížů v lese bítešském, kterou sepsal Frant. Haiss. Roku
1824 byly kříže již po několikáté vyměněny a při této příležitosti týdeník Brünner Wochenblatt otiskl článek popisující průběh události. Pozoruhodný je tisk vydaný na památku svěcení Devíti křížů u Domašova dne 18. září 1887 opatem a prelátem rajhradského kláštera Benediktem Korčiánem. V této verzi si zhrzený snoubenec najal „lotry
lesů našich“ a s nimi vykonal vraždy. Zde odpadá sebevražda nešťastného snoubence.
Domašovský občan Adolf Kříž napsal a vydal roku 1929 knížku na téma Devět křížů
u Domašova o 53 stranách. Za zmínku stojí zápis ve farní kronice obce Ostrovačice,
článek v časopise Selský archiv z roku 1907 nebo divadelní hra na toto téma s názvem
Devět křížů aneb krvavá svatba nad Domašovem, kterou zpracoval Jan Rosol pravděpodobně v prvních dvou dekádách 20. století. V průběhu času následují další zmínky
o pověsti v různých periodikách, v posledních letech také formou internetu. V roce
2012 proběhl v lokalitě Devíti křížů archeologický průzkum. Ani ten však zatím nepřinesl hmatatelný důkaz o těchto vraždách.
Ohledně otázky, zda je pověst založená na pravdě, můžu ještě doplnit toto: konkrétní
dodnes dochované materiály, které by potvrzovaly události z roku 1540, odehrávající se
na inkriminovaném místě, sice nejsou. Můžeme se však opřít o fakta pozdější. Událost se
měla odehrát na tehdy hlavní spojnici Moravy a Čech. V kombinaci s hustými lesy v dané
oblasti (dříve často zvanými „Černé lesy bítešské“), byla tato lokace a její širší perimetr
častým teritoriem různých lapků a loupeživých band - a toto již víme jistě - lapkové či
členové loupeživé bandy byly nezřídka chyceni a předvedeni před bítešský Hrdelní soud.
Na právu útrpném potom byli v Bíteši vyslýcháni. Toto bylo zaznamenáváno do dochované Smolné knihy, ve které se můžeme dočíst o nejednom případu loupežného přepadení, kdy okradený byl rovněž zavražděn, právě ve zmíněné lokaci a jejím okolí. Byť jsou
tyto zápisy z druhé poloviny 16. století nebo ze století 17tého, (Smolná kniha je vedená
od roku 1556) je více než pravděpodobné, že takovéto incidenty se odehrávaly i před rokem 1556. Pokud se jednalo o mimořádný incident například co do počtu zavražděných
nebo co do brutálního způsobu usmrcení poškozených nebo kombinací obojího - je možné,
že se tento skutek vryl do paměti okolních usedlíků tak intenzivně, že jeho předávání ústní
formou vydrželo po celé generace.
Ivo Kříž

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí?

Je tu další turistická hádanka z okolí Velké Bíteše. Napište nám na emailovou adresu
program@bitessko.com nebo na tel. č. 607 007 620 správnou odpověď na otázku, kde se
místo zobrazené na fotografii nachází. Uzávěrka odpovědí pro září je 15. 9. Každý měsíc
vylosujeme a odměníme dva z vás se správnou odpovědí, kterou se i s patřičným komentá-

20 | Září 2020

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

řem dozvíte vždy v následujícím čísle Zpravodaje města
Velké Bíteše.
Otázka pro září:
Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?
(nápověda: kaplička se nachází v okruhu 15 km od Velké
Bíteše)
V prázdninovém Zpravodaji byla zveřejněna již třetí
soutěžní otázka, kde se nachází kaplička vyobrazená
na fotografii.
Správná odpověď: Studánka sv. Zdislavy se nachází
u 3. Knollova mlýna (Dolního) na potoce Bítýška.
Členové redakce Zpravodaje v úterý 18. srpna vylosovali ze správných odpovědí dva výherce, kterými se
stali Zdenka Krejčová a Lenka Žaloudková. Výhercům,
kterým byla předána malá pozornost, gratulujeme.

Poznáte známé místo? | Foto: Alois Koukola

Redakce

HEŘMANOVSKÁ KARMELSKÁ POUŤ 19. ČERVENCE 2020
– ojedinělá regionální událost
Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov je poslední ze sedmi událostí zapsaných na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina. K zápisu ji v roce 2018
doporučila odborná skupina krajských etnografek Regionálního pracoviště tradiční lidové

Slavnostní mše na heřmanovské návsi. | Foto: Jitka Katovská
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kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč v čele s bítešačkou paní Silvou Smutnou, která má hlavní
podíl na její podrobné dokumentaci ve všech souvislostech. Pořadatelem této události je
Římskokatolická farnost Heřmanov společně s obcemi Heřmanov, Nová Ves, Radňoves a Vidonín, od jehož kapličky tento ojedinělý pouťový průvod vychází. V čele je nesen ozdobený
křížek, za ním jdou hudebníci, družičky, následují hasiči se sochou Panny Marie Karmelské,
kněží s ministranty a ostatní poutníci. Za zpěvu mariánských písní a při modlitbě růžence
prochází průvod postupně obcemi Radňoves a Nová Ves, ve kterých se připojují další poutníci a končí na prostorné návsi v Heřmanově, kde je sloužena slavnostní mše svatá. Tu letošní celebroval P. Jaroslav Laštovička, kaplan ve Velkém Meziříčí za asistence „místního“
P. Mgr. Václava Hejče správce křižanovské a heřmanovské farnosti. Pouť se koná každý rok
v neděli, nejbližší ke svátku Panny Marie Karmelské 16. července.
Bábina pouť

Pouťový průvod v otevřené krajině. | Foto: Jitka Katovská

Takto je také v lidové mluvě pouť nazývána, což souvisí s jejím nevšedním původem spojeným s živým snem se zjevením
Panny Marie, který měla porodní bába Julie
Jenišová-Lundová z Heřmanova. V tomto
snu vyvedla Panna Maria bloudící Julii
z lesa, ta uposlechla její výzvu, založila
bratrstvo, nechala zhotovit sochu Panny
Marie a spolu s místním knězem uspořádali
slavnost jejího posvěcení s následným průvodem. To vše se odehrálo ke konci první
světové války v roce 1918.

Krásná tradice
Karmelská pouť v heřmanovské farnosti je příkladem tradiční lidové zbožnosti na Vysočině – v oblasti Podhorácka. O pouti v neděli 15. července roku 2018 oslavili pořadatelé již
100. výročí založení této pozoruhodné a stále živé křesťanské tradice.
Úkolem naší generace musí mimo jiné být, také udržovat zájem obyvatel regionu
o místní tradiční lidovou kulturu.
Alois Koukola

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, původní čp. 36:
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Roku 1591 Jan Sedmirád směnil s Jiříkem Lánem tento dům za dům čp. 48 rovněž
v Lánicích. Jíra Lán si přitom vymínil zřejmě do osobního vlastnictví díl role s ouvarem (tj. zamokřeným pozemkem) v Širokým žlebě a roli Polouděli i s navazujícím
borovicemi porostlým pozemkem v Radostíně, zato Sedmirádovi zanechal od tohoto
„boroví“ díl. Dále podle „smlouvy dobrovolné“ Sedmirád daroval Lánovi svůj po otci
zděděný podíl na domě 27 zlatých 6 grošů a k tomu dalších 10 zlatých, které vyplatil
během držby domu. Následně měl Jíra Lán splácet dům dědicům dřívějších držitelů,
totiž Kříže (235 zl.) a Jakuba Sedmiráda (108 zl. 24 g.). Cena domu tak činila zřejmě
381 zlatých. Jan Sedmirád tímto prodejem patrně řešil svou tíživou finanční situaci,
neboť se přestěhoval na levnější dům (300 zl.), od kterého vzápětí odprodal tři role
(170 zl.).
Jíra Lán zemřel někdy před rokem 1616, kdy jeho pozůstalý syn Martin Lán prodal svému otčímovi Duchku Tomáškovi (Lánice čp. 64) roli za 16 zlatých. Možná již
tehdy na domě začal hospodařit David Jiskra, který je tu doložen ještě k roku 1644.
Jiskra v roce 1642 prodal půl zahrady ve Furtě (za meziříčským mostem) za 6 rýnských
zlatých; druhou polovinu zahrady „bez loučky“ prodal roku 1680 další držitel domu
Pavel Nedbal za 5 rýnských zlatých 45 krejcarů, aby zaplatil pohřeb svého otce. Nikdo
ze jmenovaných držitelů domu po Jíru Lánovi si nezajistil úřední zápis držby, což by
mohlo naznačovat jejich vzájemnou příbuznost. Městský úřad zapsal majetko-právní
převod domu až v roce 1693 patrně v rámci pozůstalostního řízení. Tehdy byli přizváni
„páni starší“, aby prodali „požár Jiskrovský anebo místo, na kterým nebožtík Martin
otec a Pavel syn jeho Nedbalové byli, kterýžto v roku 1683 skrze nešťastný pád ohně
k zhoření přišel, s těmi se všemi rolimi a případnostmi, jakž od starodávna k témuž
přináleží a v užívání předkové měli“ zřejmě dalšímu synovi po Martinu Nedbalovi Danieli Nedbalovi. Zmíněný Martin Nedbal s manželkou Dorotou tu hospodařil nejpozději od roku 1647 a zemřel někdy před rokem 1677. Jejich syn Pavel Nedbal se oženil
v roce 1677, ale již roku 1681, slovy matričního záznamu, „obtěžkajíc manželku svou
umřel“. Tehdy k domu náležely 3 kusy rolí v celkové výměře 12 měřic. V již zmíněném roce 1693 předmětem prodeje nebyl obytný dům, nýbrž po požáru před deseti lety

Pohledové zakončení ulice tvořil ještě okolo roku 1970 dům čp. 36, v současnosti zůstává otevřené. | Foto: Archiv autora

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Září 2020 | 23

„jen toliko místo“ ke stavění, cena tak činila pouze 30 moravským zlatých. Bylo to bez
závdavku a s ročními splátkovými vejrunky po 2 moravských zlatých; zároveň byl Daniel Nedbal na 4 roky osvobozen od placení daní. Navíc mu byl na jeho žádost pronajat
protější „požár Kejdovský [čp. 35] s rolí, pokudž by se hospodář na takový nenašel“,
ze kterého měl „beze všech zameškání a hadrunkův“ odvádět daň z nemovitostí nazývaný úrok („ourok“). Tento pronájem mohl souviset s odkazem Davida Jiskry, který se
v neklidném roce 1621 zavázal tento přes silnici sousedící dům vystavět.
Roku 1709 Daniel Nedbal ve svých 45 letech „jsouc na svým zraku nedostatečný
a nemohouc víceji hospodařiti, s vůlí manželky své a syna prodal krunt svůj Jiskrovský,
který vystavěl […] na rohu, kudy se k Mezeříčí jede,“ Šebestiánu Slámovi za cenu
40 moravských zlatých. V téže ceně zakoupil roku 1714 od Slámy dům Tomáš Fiala,
který mu zavdal „za jeho náklad“ na stavbu 8 rýnských zlatých a splátkové vejrunky
byly stanoveny rovněž na roční 2 moravské zlaté. Roku 1730 zdědil dům Tomášův
syn švec František Fiala. Za něj v roce 1749 náležely k domu dvě role (5 měřic)
a zahrada u domu (½ měřice). Po téměř padesáti letech, roku 1779, již vdova Terezie
postoupila dům „i s gruntovními roli pod 6 mír tvrdého obilí vejsevku, i se zahradou
domovní vorní aneb loučnou“ svému nejmladšímu synovi ševci Leopoldu Fialovi.
Ten měl vyplatit sourozence Antonína, který „do jeho [Antonínovy] ouplnej smrti obydlí v pokoji v jednej setnici a beze všej překážky míti má a bude“, dále Kašpara, Kláru,
Bernarda; Kateřina provdaná za Vencla Navrátila byla už vyplacena. Roku 1790 již
vdova po Leopoldu Fialovi nechala připsat dům v ceně 300 rýnských zlatých (257
mor. zl.) svému novému manželi ševci Josefu Zmotanému, protože „se svýma ještě
maličkýma dětma těžko živobytí a hospodářství obcházeti přichází“ a navíc na domě
vázlo 100 rýnských zlatých dluhů. Josef Zmotaný roku 1815 postoupil dům, „stodolu
při domě a malou zahrádku“ i s rolema v tratích K Rejhradskýmu a v Širokým žlebě
a loukou u domu v ceně 1000 zlatých svému stejnojmennému synovi a též ševci Josefu
Zmotanému. Ten měl následně splatit 797 rýnských zlatých dluhů: Alexandru Sekovi
100 zl., do sirotčí pokladny 166 zl., dědicům koželuha Leopolda Illka 97 zl., v Nových
Sadech Šilhanovi 181 zl., Marianě Kořínkové 135 zl., v Holubí Zhoři Roušovi 100 zl.
a rozličné malé dluhy v celkové výši 18 zl.
Zmotaný roku 1827 prodal dům za 800 zlatých Jiřímu Pospíšilovi. Ten jej koupil
patrně s úmyslem, aby tu jeho matka měla výměnek. Ale již následujícího roku 1828
Pospíšil prodal dům dále, za 1000 zlatých jej koupil provazník Albert Šandera pro
svého syna Karla Šandery. Přitom „zanechává prodavatel pro svou matku, by v tom
domě až do posledního března měsíce roku 1829 kvartýr měla“. Později roku 1860
koupili dům za 2000 zlatých Jan a Marie Ventrubovi. Brzy nato roku 1864 jej koupili
za tutéž cenu Josef a Marie Suchánkovi. Poté jej roku 1872 pořídili za 2500 zlatých
Jan a Františka Fixovi. Roku 1880 koupil dům dále Josef Konečný, který o dva roky
později nechal připsat polovinu domu své manželce Karolíně rozené Horkové. V září
1918 byla polovina domu postoupena Anežce Konečné, načež roku 1921 byl dům prodán Martinu Frolovi. Od něj koupili dům roku 1924 kominík Antonín a Anežka No-
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vákovi, načež byl v roce 1950 postoupen Heleně Mackové a Marii Novákové. Patrně
v 70. letech 20. století dům posledního z vlastníků Františka Macka zanikl nejspíše
v souvislosti s výstavbou dálničního přivaděče. Uvolněné číslo popisné 36 bylo později přiděleno novostavbě v sousedství.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 36, 61, 110,
114, 244, kn. č. 11788, fol. 270, kn. č. 11789, fol. 115, kn. č. 11794, fol. 12, 14, 36, kn. č. 11893,
fol. 71–75. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká
Bíteš Lánice, č. kn. vl. 14.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ROZLOUČILI JSME SE
Ve středu 22. 7. 2020 ve věku 49 let po těžké nemoci opustil
řady hasičů starosta SDH Velká Bíteš br. Karel Daněk. Do ZO
SPO Velká Bíteš vstoupil v 2. třídě ZDŠ Velká Bíteš jako mladý
požárník v roce 1977. Za řádného člena ZO SPO byl přijat
1. 1. 1985. Aktivně pracoval jako člen soutěžního družstva.
Od roku 1985 byl členem výboru, v němž měl na starosti činnost mládeže – vedoucí mladých požárníků 1985 – 1988; referent mládeže 1992 – 1995; vedoucí kolektivu mladých hasičů
2009 – 2015. Dále vykonával funkci člena výboru 2002 – 2003
a náměstka starosty 13. 12. 2003 – 2004. Od roku 2004 vykonával funkci starosty sboru. Od roku 2005 zastával funkci pokladníka okrsku Velká Bíteš. V jednotce SDH obce Velká Bíteš
(JPO III/1) vykonával funkci hasiče od 1. 6. 1995 a velitele
Foto: Archiv SDH
družstva od 1. 7. 2000. V letech 1988 – 1992 brigádnicky pracoval na stavbě nové
hasičské zbrojnice. Pravidelně se zúčastňoval pořadatelské služby při konání různých
kulturně společenských akcích. Ve sboru byl nejen uznávaným hasičem, ale také kamarádem, na kterého bylo vždy spolehnutí.
Za jeho dlouholeté členství a obětavou práci pro rozvoj dobrovolné požární ochrany obdržel:
• 1987 Čestné uznání OV SPO Žďár nad Sázavou;
• 1997 věrnostní medaile za 10 let aktivního členství – OSH Žďár nad Sázavou
• 16. 8. 2002 medaile „Za příkladnou práci“ – OSH Žďár nad Sázavou;
• 14. 9. 2007 medaile „Za zásluhy“ – OSH Žďár nad Sázavou;
• 11. 12. 2011 Čestné uznání SDH Velká Bíteš;
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• 31. 8. 2012 Čestné uznání KSH Kraje Vysočina;
•	2014 pamětní medaile SH ČMS u příležitosti 150. výročí založení dobrovolného
hasičstva v ČR;
• 2015 věrnostní stužka za 30 let aktivního členství – OSH Žďár nad Sázavou
• 6. 5. 2017 Medaile sv. Floriána – KSH Kraje Vysočina;
•	6. 5. 2017 medaile „Za aktivní činnost v jednotce SDH obce“ III stupně – Město
Velká Bíteš;
• 12. 8. 2017 stužka „čestné uznání SDH Nové Sady“;
• 13. 11. 2018 Záslužná medaile Vincence Broži – SH ČMS-okrsek Velká Bíteš;
• 14. 1. 2018 čestné uznání SH ČMS-okrsku Velká Bíteš;
• 22. 3. 2018 čestné uznání SH ČMS;
• 2018 Pamětní medaile SH ČMS 100 let Československa;
• 2020 titul „Čestný starosta SDH Velká Bíteš“.
•	1990 odznak odbornosti SPO „Vedoucí mladých požárníků III kvalifikační stupeň“
•	2017 odznak odbornosti SH ČMS „Velitel SH ČMS“ a „Vedoucí mládeže III
stupně“.
Poslední rozloučení se všemi hasičskými poctami proběhlo v pátek 31. 7. 2020 ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. Bohoslužbu vedl R.D. Mgr. Bohumil Poláček,
duchovní správce farnosti Velká Bíteš a R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný, O.Praem.,
duchovní pro uniformované složky IZS v rámci Brněnské diecéze. Za SDH Velká Bíteš
pronesl smuteční řeč velitel a starosta okrsku Ludvík Zavřel. Pohřbu se zúčastnil také starosta OSH Žďár nad Sázavou Luboš Zeman. K obřadu se sjely hasičské sbory z blízkého
i vzdáleného okolí. Ve sboru aktivně působil téměř 43 let a hasiči byli jeho druhou rodinou.
Čest jeho památce!

OSTATNÍ
PODĚKOVÁNÍ ZA SETKÁNÍ U MYSLIVCŮ
Letošní setkání u myslivců na chatě proběhlo o měsíc později než jiné roky. Byla to
první schůzka po karanténním opatření. Jako vždy povídání s myslivci a opékání špekáčků
provázela příjemná atmosféra. Povídali jsme si o tom, co nás těší, trápí a co plánujeme
na léto a podzim. Myslivci nám řekli o svých problémech a plánech. Myslíme, že to byla
přínosná a příjemná schůzka. Vždy se na toto setkání velmi těšíme. Doufáme, že tato dlouholetá tradice bude dále pokračovat. Pozvání na příští setkání jsme už dostali. Myslivci,
děkujeme.
Jana Požárová, Seniorklub
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BLÍŽÍCÍ SE PODZIM
Léto pomalu končí, i když věřím, že si ještě užijeme slunečné a teplé dny. Blíží se podzim se svou hrou teplých barev a zkracujícím se denním světlem. Doufáme, že nový školní
rok bude ve znamení běžné školní docházky, a s obavami vyhlížíme, jak v chřipkové sezóně bude probíhat situace kolem nákazy koronavirem. V mysli se nám vracejí vzpomínky
na příjemně strávené chvíle na dovolené a přitom se snažíme znovu navázat na pracovní
tempo před ní. Co nás tento měsíc čeká? Budou to radostné chvíle? Přijdou nepříjemnosti?
O své budoucnosti toho mnoho nevíme. Je tu však Někdo, kdo budoucnost, a to nejen naši,
zná a chce nám v ní požehnat, pokud Ho o to požádáme:
Jeremjáš, 29. kapitola, verš 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok
Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Přijďte si popovídat o naději do budoucnosti, kterou Bůh nabízí. 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 pevné zdraví a požehnané září Věra Pokorná

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 14. září 2020 proběhne od 17.00 hodin v kulturním domě, Vlkovská 482
zasedání Zastupitelstva města Velké Bíteše. Opoziční strany zvou občany města na toto
zasedání.
Zastupitelé za KDU-ČSL

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
„Malý“ seriál o Tradičních bítešských hodech, pokračuje. V zářijovém Zpravodaji
vám představíme něco málo z hodového týdne.
Informace opět získáváme se závěrečné maturitní práce Petra Maška z Velké Bíteše z r. 2015 s jeho svolením.
Stavění máje
Hody oficiálně začínají ve středu postavením máje, jednoho z hlavních symbolů hodů.
Ta se připravuje na stavění již od rána. Mládenci musí k odkůrovanému kmeni máje připevnit špici, omotat ji „hadem“ a přidělat věnec. Děvčata později na máju přivážou pentle,
které předem nastříhají. Ty dříve byly z krepových papírů, ale byly nahrazeny textilními kvůli
pouštění barvy při dešti. Na úplný vrchol máje se přivazuje hodová pentle, která je značně
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delší než ostatní a jsou na ní podpisy chasy,
hlavního páru a rychtáře s rychtářkou.
Za účasti chasy i veřejnosti, především
dětí, se opentlená mája s pomocí jeřábu
zasadí do skruže uprostřed bítešského
náměstí, které se na několik desítek minut uzavře. Po jejím zaklínění ve skruži
ji hlavní stárek a rychtář pokřtí šampaňským vínem. Následně je hlavní stárek
vyzdvižen pomocí vysokozdvižné plošiny
k vršku máji, aby odstranil řetěz od jeřábu,
za který byla mája uchycená. Jakmile je
řetěz odstraněn, zvolá hlavní stárek pokřik
chasy. V minulosti hlavní stárek při této
příležitosti připevňoval k vršku máji láhev
vína jako symboliku sklizně vína. Při doprovodu dechové hudby chasa s rychtářem
a rychtářkou tancuje poprvé pod májí.
Postavením máje, kterou každý hlavní
stárek touží mít kvůli své prestiži vyšší
než předchozí léta, začíná nový „bítešský
rok“ a rychtář dostává od starosty města
hodové právo. O máji se hovoří v prvním
Mája se sochou sv. Jana Nepomuckého. | Foto: Alois Koukola
bítešském paragrafu, který čte na hodovou neděli písař. Mája také reprezentuje město v okolí.
Během dalšího dne musí žáci místní střední odborné školy postavit pod májí pódium. Zpočátku bylo pódium půjčované a rozkládalo se pouze na zemi, po několika letech se nechalo
zhotovit vlastní hodové pódium, které již bylo vyvýšené.
Jedenkrát se stalo, že se po nadzvednutí kmene zpřetrhalo jeřábu lano a mája se po pádu
na zem zlomila. Chasa tak musela narychlo v lese skácet náhradní máju a celou práci udělat
znovu během několika hodin, aby byla další den ráno postavena.
Dříve se připravená mája zvedala ručně. K tomu bylo potřeba několik silných mužů: někdo máju zvedal pomocí několika tzv. vidlí, další máju stabilizoval lany z obou stran, někdo konec máje směroval do ručně vykopané díry na náměstí. Nějaký šikovný stárek musel
na máju vyšplhat a odstranit pomocná lana. Později se na čím dál mohutnější máje začal
používat autojeřáb.
Otvírání hodových sklípků
Po úspěšném zahájení hodů se ve středu večer sejde chasa pod májí. V čele s rychtářem
a hlavním stárkem chodí za doprovodu kytary a zpěvu písní po městě symbolicky otvírat
hodové sklípky a mázhauzy (opravdové sklepy v podzemí), aby se mohli veselit i ostatní.
Sklípkaři mají povinnost dát ochutnat všem členům chasy víno nebo burčák, který prodávají
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návštěvníkům. Někdy nabídnou chase i grilované maso či jiné pochutiny.
Pokud je chasa spokojená, přitluče na zeď
sklípku rychtář tzv. glejt, na kterém stojí: „Me,
rada módréch a vopatrnéch našeho starobylýho
města Beteše, zvané Veliké, zastópená rychtářem
a prvním stárkem potvrzujeme: Sklípek tento prošel našó dókladnó kontroló. A tak všeci vobčani
domácí i cizí ho mohó bez vobav hrubě a často
navštěvovati a v něm všecke možné truňky aj flákoty konzumovati. Podpis rychtáře a hlavního
stárka. Toto povolení se vydává prvního hodovýho dňa“.
Dříve se chodilo ve středu večer po sklípcích
neorganizovaně se skleničkou v ruce.
Břízky
Poslední úkol stárků, který musí před hlavním
hodovým programem splnit, je dovézt z městských lesů několik břízek. Těmi zdobí pódium
pod májí, náměstí, několik vybraných domů stárkových a vchod kostela. Děvčata břízky zdobí
pentlemi. Po dokončení tohoto pátečního úkolu
Hodový „glejt“. | Foto: Silvie Kotačková
má chasa až do neděle volno, pouze se schází vždy v jednom z místních sklípků, aby poseděla, zatancovala si a pobavila se. Někdy bývá v kulturním domě páteční či sobotní hodová
zábava, na kterou má chasa vstup zdarma.
Hlavní hodový program
Hody každoročně vrcholí na hodovou neděli, kdy chasa přijde slavnostním průvodem
na pódium na náměstí. Písař přivítá místní i přespolní a přečte hodové paragrafy, hlavní
stárek předá rychtářovi dožínkový věnec, chasa zatančí českou a moravskou besedu a ostatní
hodoví aktéři sehrají krátké improvizované humorné scénky. Téměř vždy se vydaří počasí
a program přiláká tisíce diváků.
Kácení máje
Ve středu, poslední den hodů, se za účasti chasy a široké veřejnosti kácí mája. Hlavní stárek vytipuje, kam spadne vršek máje, a položí na ono místo láhev šampaňského vína. Soutěží
tak s předešlými hlavními stárky, kdo se trefí blíž.
Lanem přidělaným k traktoru se určuje směr pádu máje a motorovou pilou, kdysi „břichatkou“, je nejvyšší strom na bítešském náměstí poslán k zemi. Jakmile se ozve hlasitá rána,
sbíhají se u vršku máje děti s nůžkami, aby si na památku ustřihly jednu z mnoha pentlí.
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Kácení máje. | Foto: Otto Hasoň

Chasa chrání hlavní pentli, na které jsou všichni její členové podepsaní, pro hlavní stárkovou.
Někdy hlavní stárek ustřihne zahradnickými nůžkami celou špičku máje i s hlavní pentlí.
Následně se otevře většinou netrefená láhev šampaňského vína a chasa si připije, že se jí
podařil i poslední krok.
Jednou se stalo, že byla postavená mája po neděli naříznuta. Proto se chasa domluvila,
že ji kvůli bezpečnosti skácí předčasně.
Jelikož je mája první cenou v tombole, nechá si ji výherce na místě pořezat a odvézt domů.
Z máje se ještě uřízne několik slabých plátků pro hlavního stárka a pro rychtáře, na které se
celá chasa na památku podepíše. Rychtář poté vrací právo na radnici, kde bude čekat do příštího roku. Oblíbený hodový čas tímto ve městě končí.
Hodové dozvuky
Tradiční akcí jsou středeční hodové dozvuky, které se konají ve sklípku Klubu kultury
několik hodin po skácení máje. Na zábavu, kde hraje živá muzika, se kromě veřejnosti sejde
i chasa. Při této příležitosti se nešetří s děkováním. Hlavní stárek se svou stárkovou jednotlivě
děkují každému členu chasy za pomoc a předají jim drobnou pozornost. Také chasa poděkuje
hlavnímu páru za jeho nejednoduchý úkol a předá mu dárek, na který se složila. Děkuje se
samozřejmě i rychtářovi, rychtářce, konšelům, policajtům, cikánům a katovi.
Hody sice skončily, ale chasa už se těší na podzimní promítání hodového videa, při kterém
společně zavzpomíná na nejlepší okamžiky z uplynulých hodů a jejich příprav.
Pokračování příště…
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 55/2020 KONANÉ DNE 22. ČERVNA 2020
2/55/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 54/2020 ze dne
8. 6. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 22. 6. 2020
3/55/20/RM – rozhoduje povolit Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ speciální (třída
I.) pro školní rok 2020/2021 dle žádosti ředitelky školy doručené zřizovateli dne
8. 6. 2020 pod č.j. MÚVB/3532/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2020
4/55/20/RM – rozhoduje souhlasit s pokračováním v základním vzdělávání pro
školní rok 2020/2021 žáka ve vzdělávacím programu RVP ZŠS - díl II. v Základní
škole a Praktické škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2020
5/55/20/RM – bere na vědomí závěrečnou zprávu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace o ukončení přijímacího řízení na školní
rok 2020/2021.
6/55/20/RM – ukládá odboru majetkovému připravit podklady pro stanovisko k záměru
výstavby DZR na území města Velká Bíteš společností Domovy seniorů BeneVita s.r.o.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 7. 2020
7/55/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu id. 83/519 pozemku
p.č. 608/4 ostatní plocha, silnice o výměře 551 m 2 a id. 83/519 pozemku p.č. 1608/5
ostatní plocha, silnice o výměře 139 m 2 v k.ú. a obci Březské.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2020
8/55/20/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 6/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2020
9/55/20/RM – rozhoduje souhlasit se zřízením parkovacího stání pro zdravotně a tělesně postižené občany (bez omezení) na parkovacím stání před bytovým domem čp.
574 na ulici U Stadionu dle předloženého návrhu, instalaci značení včetně projednání
s příslušnými orgány zajistí město Velká Bíteš na své náklady.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 8. 2020
10/55/20/RM – rozhoduje nepřijmout cenovou nabídku a neuzavřít smlouvu o dílo
s firmou Kroving s.r.o. Květinová 1281, 691 23 Pohořelice IČ:29353777 na opravu
střechy (1/5 nová a 4/5 původní krytina) na budově MŠ Lánice 300 ve Velké Bíteši
v celkové výši 764.667,97 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 10. 7. 2020
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11/55/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy, IČ: 41549015 na více
a méně práce akce „Obratiště autobusů v místní části Jestřabí – sjezd na parcelu
č. 57/1“ v souhrnné výši 37.625,42 Kč včetně DPH a uzavřít s ním dodatek č.1 k SoD.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 26. 6. 2020
12/55/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 11486562 na zhotovení
a instalaci 4 ks autobusových čekáren (Bezděkov, Jáchymov-2x, Jindřichov) v celkové výši 370.744 Kč včetně DPH a současně cenovou nabídku Technických služeb
Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, Velká Bíteš, IČ: 25594940 na úpravu
zámkových podlah čekáren v místní části Jáchymov a Jindřichov za částku 18.150 Kč
včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2020
13/55/20/RM – rozhoduje dokončit realizaci započatých projektů: „Novostavba vodovodu Košíkov“, „Novostavba kanalizace Košíkov“, „Novostavba VO Košíkov“
a požádat o dotaci ze SFDI na akci „chodníky Košíkov“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
14/55/20/RM – rozhoduje zpracovat v roce 2020 PD na opravu hasičské zbrojnice
a prostoru autobusové zastávky v místní části Holubí Zhoř a v případě opětovného vypsání dotačního programu Ministerstva vnitra, Výzvy 3, zažádat v roce 2021 o dotaci
na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
15/55/20/RM – rozhoduje připravovat k realizaci v roce 2020 opravu fasády KD
Jindřichov, včetně hasičky a kůlny na dřevo. Současně realizovat výměnu čekárny
za pomocí dotace z Fondu Vysočiny „Bezpečná silnice 2020“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
16/55/20/RM – rozhoduje souhlasit s návrhem ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace na provoz mateřské školy od
1. 7. 2020 do 31. 8. 2020.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 7. 2020
17/55/20/RM – rozhoduje vypovědět pachtovní smlouvu uzavřenou 11. 2. 2020
k propachtování částí pozemku p.č. 748/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 66 m 2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou za pachtovné ve výši 20,- Kč/m 2/rok bez výpovědní doby ke 30.06.2020 z důvodu změny hospodářského určení předmětu pachtu
včetně způsobu jeho požívání bez předchozího souhlasu propachtovatele.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
18/55/20/RM – rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané
pod č. j. MÚVB/3877/20 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2020
19/55/20/RM – doporučuje ZM schválit změnu zřizovací listiny Základní školy
a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace spočívající v doplnění doplň-
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kové činnosti dle žádosti ředitelky školy doručené zřizovateli dne 18.06.2020 pod č.j.
MÚVB/3846/20.
odpovědnost: starosta termín: 14. 9. 2020
20/55/20/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním 3 ks volebních bannerů pro kandidáta ODS do krajských voleb na pozemcích města Velká Bíteš dle žádosti č.j.
MÚVB/3891/20 za podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou města Velká
Bíteš č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 9. 2020
21/55/20/RM – ukládá odboru majetkovému předložit návrh na zřízení tůní, příp.
mokřadů v lesích města Velká Bíteš, návrh odvodnění stávajících lesních cest a harmonogram obnovy polních cest na území města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 7. 2020
22/55/20/RM – bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace o stavu objektu Letná a předloženou
ekonomickou kalkulaci provozu objektu Letná.

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 56/2020 KONANÉ DNE 13. ČERVENCE 2020
2/56/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 55/2020 ze dne 22. 6. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 13. 7. 2020
3/56/20/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33
Jihlava, IČ: 70890749, předloženou smlouvu č. FV02748.0010 o poskytnutí dotace
ve výši 169.661 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce autobusových čekáren v místních částech: Bezděkov, Jáchymov, Jindřichov“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 7. 2020
4/56/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 62082086 na výkon technického dozoru stavebníka na stavbu „Velká Bíteš rekonstrukce ulic Nová čtvrť (obytná
zóna)“ za cenu 169.400 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2020
5/56/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, ČKAIT 1003135 na výkon autorského dozoru na stavbu „Velká Bíteš rekonstrukce ulic Nová čtvrť (obytná zóna)“
za cenu 29.000 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2020
6/56/20/RM – rozhoduje na základě žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu
538, příspěvkové organizace souhlasit se zabezpečením školního stravování touto organizací pro nově vzniklý právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Katov,
příspěvková organizace od 1. 9. 2020.
odpovědnost: starosta termín: 1. 9. 2020
7/56/20/RM – bere na vědomí plnění rozpočtu města a stav finančních prostředků
na základních běžných účtech města k 30. 6. 2020.
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8/56/20/RM – bere na vědomí materiál zpracovaný Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací, týkající se akce Gulášfest
2020 plánované na 5. 9. 2020 a akce Bítešské folklorní odpoledne plánované na
13. 9. 2020, dále informaci FC PBS Velká Bíteš z.s. o přípravě kulturně – sportovního
a společenského víkendu ve dnech 11.-13. 9. 2020 a pověřuje ředitele Informačního
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace jednáním s FC
PBS Velká Bíteš z.s. o případné možnosti požádat Kraj Vysočina o dotaci na tuto akci
FC PBS Velká Bíteš z.s.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2020
9/56/20/RM – pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvkové organizace projednáním podmínek hostování loutkového divadla
u kulturního domu ve Velké Bíteši v termínu 20. – 25. 7. 2020.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 17. 7. 2020
10/56/20/RM – bere na vědomí protokol Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou
o jednání na místě samém ve věci žalobce o stanovení povinnosti zdržet se zásahů
spočívajících ve vnikání hluku na sousední pozemek ze dne 25. 6. 2020.
11/56/20/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města
č. 7/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2020
12/56/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené mezi
městem jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 1064/9
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 50 m 2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající
v prodloužení doby nájmu na dobu do 31. 12. 2020.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2020
13/56/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 za nájemné 70 Kč/m 2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2020
14/56/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 za nájemné 70 Kč/m 2/měsíc mínus 10 %
sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2020
15/56/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579,
Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 za nájemné 70 Kč/m 2/měsíc
mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2020
16/56/20/RM – rozhoduje
1. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš ke dni
31. 7. 2020,
2. uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou
od 1. 8. 2020 za nájemné 70 Kč/m 2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2020
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17/56/20/RM – rozhoduje souhlasit s výcvikem JSDH Velká Bíteš na pozemku p.č.
2729/1 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 17. 7. 2020
18/56/20/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2020:
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelce Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
•	řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace ve výši jednoho měsíčního platu.
odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2020
19/56/20/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2020 řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2020
20/56/20/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2020 řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2020
21/56/20/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká
Bíteš spol. s r.o. schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2020 jednateli společnosti.
odpovědnost: jednatel společnosti termín: 31. 7. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 57/2020 KONANÉ DNE 27. ČERVENCE 2020
2/57/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 56/2020 ze dne 13. 7. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 27. 7. 2020
3/57/20/RM – rozhoduje předat dluh bývalých nájemců bytu na nájemném a zálohách
na služby a dluh za vyúčtování služeb za rok 2017, 2018 k vymáhání soudní cestou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2020
4/57/20/RM – rozhoduje
1. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Návrší 249, Velká Bíteš ke dni 31. 7. 2020,
2. uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu určitou od
1. 8. 2020 do 31. 7. 2021 za nájemné 70 Kč/m 2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2020
5/57/20/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru místní části Březka ze dne 18.06.2020.
6/57/20/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o dílo č. 202100790 se společností DETA,
spol. s r.o. na výrobu 4 ks interiérových dveří pro KD Březka za celkovou částku
36.361 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2020
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7/57/20/RM – bere na vědomí plán akcí místní části Březka pro roky 2020 až 2022.
8/57/20/RM – rozhoduje neuzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2020
9/57/20/RM – bere na vědomí Dodatek č. 1 Dohody o provedení práce uzavřený
s kronikářem dne 20. 7. 2020 a návrh Dohody o provedení práce, na sepsání kroniky
města Velká Bíteš za rok 2020.
odpovědnost: místostarostka termín: 10. 8. 2020
10/57/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout žadateli Oblastní Charitě
Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4277/20 ve výši 241.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 9. 2020
11/57/20/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020
na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4641/2020
ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2020
12/57/20/RM – rozhoduje souhlasit s navýšením kapacity školní družiny Základní
školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace od 1. 9. 2020 na celkovou kapacitu 30 žáků.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2020
13/57/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 3008/11
ostatní plocha, silnice o výměře 178 m 2 a pozemku p.č. 3008/57 ostatní plocha, silnice
o výměře 3 m 2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 8. 2020
14/57/20/RM – rozhoduje poskytnout dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok
2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MUVB/4348/20
ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2020
15/57/20/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření
města č. 8/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 8. 2020
16/57/20/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
na investiční akci „Velká Bíteš – vodovod Lánice II. etapa, od RD 652 po RD 43“
ve výši 799.280 Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár
nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2020
17/57/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče David spol. s r.o.,
Lánice 311, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 15545130 na realizaci výměny 10 ks plynových
kotlů v bytech na adrese: Velká Bíteš, Návrší 249 za cenu 412.250,00 Kč bez DPH
(474.088,00 Kč včetně DPH) a uzavřít smlouvu o dílo na předmětnou zakázku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 8. 2020
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18/57/20/RM – rozhoduje zamítnout žádost o dlouhodobý pronájem nebytového
prostoru č. 101 o výměře 125,27 m 2 v budově č.p. 130, která je součástí pozemku
p.č. 2560 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Velká Bíteš a pověřuje ředitele
Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace
předložením ekonomického výhledu provozu objektu Letná pro následující období.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2020,
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 8. 2020
19/57/20/RM – bere na vědomí Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne
25.06.2020, č. j. 23 Cdo 3122/2019-366 o odmítnutí dovolání společnosti M – SILNICE a.s. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích
ze dne 25.03.2019, č. j. 18 Co 11/2019-332.
20/57/20/RM – rozhoduje podat žádost o dotaci na základě Výzvy č. 9, Národního
programu Životní prostředí, na výsadbu v místních částech Bezděkov – 12 stromů,
Ludvíkov – 8 stromů, Pánov – 3 stromy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2021
21/57/20/RM – bere na vědomí předložení připravované projektové dokumentace
na akci „Rekonstrukce ulice Pod Hradbami“.
22/57/20/RM – rozhoduje požádat o dotaci z Ministerstva životního prostředí Výzvy
č. 2/2020 podprogramu 115D174 na vybudování mokřadu na části parcely č. 261/1
k.ú. Košíkov a současně objednat projektové práce a inženýrskou činnost na jeho
vybudování do částky maximálně 85.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2020
23/57/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti GERICO CZ, s.r.o.
Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 06888640, na výstavbu kamenné
zídky v místní části Pánov v ceně 194.552 Kč včetně DPH a současně uzavřít smlouvu
o dílo se společnosti GERICO CZ, s.r.o. Nové sady 988/2, Staré Brno.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
24/57/20/RM – rozhoduje souhlasit s realizací kroužku výuka angličtiny pro děti
v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci v plném rozsahu dle žádosti ředitelky č.j. MÚVB/4642/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2020
25/57/20/RM – rozhoduje bezúplatně převést od Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace do majetku města dětskou trampolínu
Jumpine 335 cm v hodnotě 3.999 Kč, která se stala pro MŠ nepotřebnou, a následně ji
umístit v místní části Březka.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2020
26/57/20/RM – rozhoduje naložit s předměty nalezenými na území města Velké Bíteše dle návrhu odboru správního takto: klíče, kabelky, brýle, mobilní telefony a dámské hodinky předat k likvidaci, v případě pánských náramkových hodinek rozhoduje
ponechat je v majetku města.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 8. 2020
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27/57/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti INSGSTEP s.r.o.,
Sloup 192, 679 13 Sloup v Moravském Krasu, IČ: 29377340 a objednat zpracování zastavovací studie v lokalitě U Stadionu ve Velké Bíteši ve výši 90.750 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2020
28/57/20/RM – schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investic Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace, za účelem pořízení interaktivní dotykové tabule ve výši 87.533,82 Kč.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2020
29/57/20/RM – schvaluje Přílohu č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Velká
Bíteš, kterou se stanoví organizační struktura úřadu, náplně práce tajemníka a odborů
s účinností od 1. 9. 2020.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 9. 2020
30/57/20/RM – rozhoduje pokácet 1ks smrku na pozemku parc.č. 770/2 v k.ú. Velká
Bíteš a 2 ks smrku na pozemku parc.č. 771/1 v k.ú. Velká Bíteš, vše ve vlastnictví
města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2020
31/57/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Ncorp s.r.o., Růžová 144, 59501 Velká Bíteš, IČ: 27721043, na provedení celkové rekonstrukce bytu
číslo 302, U Stadionu 548/C, Velká Bíteš za cenu 490.951,00 Kč bez DPH a uzavřít
s tímto dodavatelem smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2020
32/57/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 41549015 na výstavbu nového oplocení pozemku p.č. 88/3 k.ú. Košíkov za cenu 189.988,15 Kč včetně DPH
a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
33/57/20/RM – bere na vědomí informace o přípravě workoutového hřiště ve městě Velká Bíteš.
34/57/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 4657 orná půda
o výměře cca 8 900 m 2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
termín: 31. 8. 2020
35/57/20/RM – 1. bere na vědomí informace o přípravě stavebního záměru Správy
železnic „Vysokorychlostní trať Praha – Brno“,
2. nesouhlasí s propojením trati z Velké Bíteše směrem na obec Osová Bítýška,
3. ukládá starostovi města svolat další jednání se Správou železnic za účelem projednání uvedeného stavebního záměru,
4. ukládá starostovi města požádat Kraj Vysočina o pozastavení prací na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, o kterou v souvislosti s VRT požádala
Správa železnic.
odpovědnost: starosta termín: 31. 8. 2020
36/57/20/RM – bere na vědomí sdělení odboru výstavby a ŽP MÚ Velká Bíteš ze dne
23. 7. 2020, které bylo vydáno k přípravě záměru “VRT a Velkobítešsko“ v rozsahu
dle prezentace ze dne 14. 7. 2020 zpracované Správou železnic.
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37/57/20/RM – bere na vědomí informace o přípravě projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a pověřuje odbor investic a rozvoje přípravou podmínek
pro prodej pozemků souvisejících s investičním projektem „Domov pro seniory
a DZR Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2020
38/57/20/RM – rozhoduje
1. uzavřít se společností ZVEREXPELÁN s.r.o., IČO: 07730365, Lípová 178, 595 01
Velká Bíteš ke dni 31. 7. 2020 dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
nebytového prostoru č. 107 v budově č.p. 85 na pozemku p.č. 60 v k.ú. a obci Velká
Bíteš ze dne 23. 1. 2020,
2. zveřejnit záměr města pronajmout tento uvolněný nebytový prostor.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 58/2020 KONANÉ DNE 12. SRPNA 2020
2/58/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 57/2020 ze dne
27. 7. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 12. 8. 2020
3/58/20/RM – rozhoduje vyloučit účastníka COMMODUM, spol. s r.o., Valašská
Bystřice č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ: 46577238 z další účasti v zadání
veřejné zakázky na stavbu „Velká Bíteš – Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“ z důvodu
neprokázání splnění požadované kvalifikace.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 19. 8. 2020
4/58/20/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu MŠ Lánice 300, Velká Bíteš
dne 1. 9. 2020 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dle návrhu ředitelky
Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j.
MÚVB/5050/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2020

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
21. srpna 2020 oslavili
ZLATOU SVATBU
manželé
Nataša a Jiří Lázničkovi
z Velké Bíteše
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29. srpna 2020 oslavili
ZLATOU SVATBU
manželé
Alena a Jan Křepelovi
z Velké Bíteše
29. srpna 2020 oslavili
ZLATOU SVATBU
manželé
Jana a Otto Valešovi
z Velké Bíteše
5. srpna 2020 oslavil své 90. narozeniny
pan František Macholán
z Velké Bíteše
31. srpna 2020 oslavila své 90. narozeniny
paní Marie Žaloudková
z Velké Bíteše
Jubilantům popřály členky Sboru pro občanské záležitosti,
s gratulací se připojuje také redakce Zpravodaje

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Sečení trávy, tel. č.: 608 065 337
Suché palivové dřevo, tel. č.: 608 065 337
Výuka angličtiny – Mgr. Irena Žampachová, www.anglictinanamlyne.webnode.cz
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Hledáme ke koupi chatu/chalupu k rekreaci, nabídněte. Tel. č. 725 002 155.
Ve Velké Bíteši prodám z dědictví zachovalý elektrický vozík BecSterling XS (trojkolka),
nosnost 120 kg. Vhodný pro invalidy a lidi po úrazech na nákupy a projížďky. Řidičský
průkaz není potřeba. Cena: 25.000 Kč. Informace na tel. č. 604 334 925.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme členům hasičského záchranného sboru Velká Bíteš a všem spoluobčanům,
kteří se zúčastnili dne 18. července 2020 rozloučení s panem Vladimírem Velebou na jeho
poslední cestě.
Rodina Velebova

VZPOMÍNÁME
Čas plyne jak tiché řeky proud, jen vzpomínky zůstávají
a nedávají zapomenout. Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Dne 4. září 2020 uplynul 1. smutný rok od chvíle, kdy nečekaně
z kruhu rodiny a přátel odešel pan Miroslav Hromek z Velké Bíteše.
S láskou vzpomíná manželka a děti Miroslav, Leoš a Irena s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

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 říjen 2020: 17. září 2020. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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