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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
zastupitelé města na svém zasedání 14. září řešili nové 
složení finančního a kontrolního výboru, jejichž exis-
tenci jako poradních orgánů zastupitelstva předepisuje 
zákon. Finanční a kontrolní výbory jsou zastupitelstvem 
zřizovány povinně a zákon jim kromě úkolů svěřených 
výslovně zastupitelstvem obce stanoví též další úkoly, 
které tyto výbory provádí. Dle zákona o obcích má kon-
trolní výbor přímo ze zákona oprávnění kontrolovat pl-
nění usnesení zastupitelstva a rady a dále kontrolovat do-
držování právních předpisů ostatními výbory. Finanční 
výbor má přímo ze zákona oprávnění provádět kontrolu 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 
a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. Ke dni konání předchozího 
červnového zasedání zastupitelstva města rezignovali tři členové kontrolního výboru 
a čtyři členové finančního výboru. Během jednání zastupitelstva města byli následně od-
voláni zbývající členové obou výborů a zastupitelstvo rozhodlo o nové volbě předsedů 
a členů obou výborů na následujícím – zářijovém zasedání zastupitelstva. 

Na začátku zasedání starosta seznámil přítomné s tím, že povolební dohodnutá pravidla pro 
složení výborů se nezměnila. Oba výbory budou dále sedmičlenné. Každá ze stran a hnutí, které 
tvoří zastupitelstvo ve Velké Bíteši, má možnost nominovat svého kandidáta. Funkce před-
sedů byla nabídnuta nominantům z opozičních stran. Následně zastupitelstvo přijalo usnesení, 
ve kterém je konstatováno, že odstoupení 4 členů Finančního výboru Zastupitelstva města Velká 
Bíteš v červnu 2020 není v rozporu s platným právním řádem. Poté bylo hlasováno o členech fi-
nančního výboru s tímto výsledkem: předsedkyní finančního výboru byla zvolena Markéta Bu-
rešová (TOP 09). Dalšími členy Bc. Jiří Dohnal (OS Za zdravé město bez kamionů), Jana Pro-
cházková (ODS), Ing. Lubomír Vlček (SN pro město Velká Bíteš), Jaroslav Hofmann (KSČM), 
Ing. Ondřej Machola (ČSSD). Kandidát KDU-ČSL Ing. Tomáš Kučera nezískal potřebný počet 
hlasů při hlasování. Nezískal ho navíc ani po opakovaném hlasování, iniciovaném zástupci jeho 
strany v zastupitelstvu. Zastupitelstvo města Velká Bíteš následně rozhodlo, že volba zbývají-
cího člena finančního výboru se uskuteční na příštím zasedání zastupitelstva města.

Po přikročení k bodu volby členů kontrolního výboru bylo na jeho počátku přijato usne-
sení, ve kterém je konstatováno, že odstoupení 3 členů Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Velká Bíteš v červnu 2020 není v rozporu s platným právním řádem. V následu-
jícím hlasování o postu předsedy výboru (ten musí být členem zastupitelstva na rozdíl 
od ostatních členů výboru) nebylo dosaženo výsledku. Postupně navržení Mgr. Aleš Kou-
bek (KDU–ČSL), Ing. Libor Kotačka (TOP 09) a Ing. Tomáš Kučera (KDU–ČSL) nezís-
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kali potřebný počet hlasů při hlasování. Zastupitelstvo města Velká Bíteš tudíž rozhodlo, 
že volba předsedy kontrolního výboru a zbývajících členů kontrolního výboru se uskuteční 
na následujícím zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelé mimo jiné dále projednali pořízení posledních pozemků, přes které po-
vede severozápadní obchvat města. V první polovině příštího roku se začne budovat 
úsek od Krevlic k První brněnské strojírně (PBS) a následující rok od PBS k Rasovně.  
Díky spolupráci s Krajem Vysočina se nám podařilo nastavit pro město výhodné pod-
mínky, kraj přebírá veškeré zásadní náklady stavby, dokonce nám uhradí naše přípravné 
práce na projektech a vykoupené pozemky pod obchvatem.

Zastupitelstvo se v diskusi dále zabývalo i postupem jednání ve věci vysokorychlostní trati 
(VRT) Praha – Brno. Projekt vysokorychlostní železnice v současném stavu koliduje s bíteš-
ským městským silničním obchvatem. Zastávka nás propojí z hlavní trasy VRT, vedeného 
od dálnice D1 na stávající železniční trať Brno - Havlíčkův Brod v Osové Bítýšce, má být 
situována v polích u Nových Sadů. Propoj v úseku kolem města citelně narušuje krajinu Bíteš-
ska. Do materiálů pro zastupitelstvo jsem proto shrnul dosavadní průběh jednání se Správou 
železnic – výsledky únorové i červencové schůzky. Projevili jsme na nich nesouhlas vedení 
města s navrhovaným řešením  trasy a dohodli jsme se, že Správa železnic připraví další va-
rianty. Ta místo toho zvolila separátní schůzky se zastupiteli okolních obcí. Jednání v Osové 
Bítýšce se uskutečnilo 3. září. Přestože jsme v červenci ve Velké Bíteši jednali společně,  
nebyl jsem na tuto schůzku přizván a nikdo nás dopředu neseznámil s novou variantou trasy pro-
poje VRT v našem bezprostředním sousedství. Musím konstatovat, že aktuálně Správa železnic 
vyšla vstříc požadavkům Osové Bítýšky, Vlkova a Záblatí a poupravila vedení trasy propoje 
VRT na jejich katastru. V jednání se Správou železnic budeme pokračovat  v listopadu.

V pondělí 14. září bylo uzavřeno výběrové řízení na rekonstrukci zbývající části Nové 
Čtvrti. Nejvýhodnější nabídku předložila firma VHS stavby a.s. Jihlava. Práce na rekon-
strukci inženýrských sítí a silnice v Nové Čtvrti zahájí vítězná firma do poloviny října, 
plánované ukončení je v červnu příštího roku. Jde o akci dvou investorů – Svazku vo-
dovodů a kanalizací a města Velké Bíteše. Svazek má na starosti vodovod a kanalizaci,  
město silnice, chodníky, parkoviště, veřejné osvětlení. 

Projekt rekonstrukce ulice Rajhradské je kompletně připraven, čeká na poslední povolení. 
Akce je kompletně připravena k zahájení výběrového řízení, čeká se na povolení zbývajících 
vodovodních a kanalizačních přípojek pro rodinnou zástavbu. Hlavní roli v této akci hraje kraj, 
výběrové řízení bude vypsáno až po krajských volbách – v listopadu. Každopádně termín zahá-
jení zůstává 1. dubna příštího roku a akce by měla být příští rok i dokončena.

Od 9. do 16. září se měly konat Tradiční bítešské hody se svým celotýdenním progra-
mem. Na základě usnesení rady města ze dne 25. 5. 2020 bylo rozhodnuto letos o jejich 
nepořádání.  Občané, místní spolky a ICKK však připravili, jako řešení půlročního „kul-
turního půstu“, způsobeného koronavirem na první dva záříjové víkendy několik samo-
statných kulturních akcí. Každý si tak mohl jistě najít něco, co jej potěšilo. Pro mě to byla 
nejen mimořádně zdařilá výstava bítešských chovatelů v Lánicích nebo bítešští rybáři, 
kteří ve svých nových prostorách v Kozí ulici připravili tradičního kapra, ale také bítešská 
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chasa, která se o víkendech o prázdninách scházela a nakonec připomněla tradiční hody 
malým průvodem přes město. Poděkování patří rovněž všem pracovníkům ICKK za orga-
nizaci nedělního folklorního kulturního odpoledne u kulturního domu a zejména pak všem 
fotbalistům FC PBS Velká Bíteš za výjimečný program jejich kulturního víkendu v areálu 
fotbalového stadionu.  

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Od 24. září do 20. listopadu 2020
VÝSTAVA LIDOVÉ ZVYKY NA VYSOČINĚ 
Městské muzeum ve Velké Bíteši
Organizuje: Regionální pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč 
ve spolupráci s městským muzeem. 

Úterý 6. října 2020 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – ADAMUS TRIO
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Od 5. října do 9. října 2020
24. ROČNÍK – TÝDEN KNIHOVEN 2020 
Městská knihovna Velká Bíteš
V rámci Týdne knihoven můžete využít čtenářskou amnestii a registraci nových čtenářů 
zdarma.
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Čtvrtek 8. října 2020 od 12.00 do 17.00 hodin  
LOVCI PEREL – MORIONSKÝ TRH V KNIHOVNĚ
Čtenářská soutěž byla ukončena. Výměna za získané  herní peníze – Moriony si mohou 
všichni soutěžící proměnit v knihovně za věcné ceny. 
Městská knihovna, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

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
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Pondělí dne 12. října 2020 od 17.00 hodin
OD TROSEK NA HRUBOSKALSKO
Přednáška Mgr. Libora Drahoňvského
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

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 náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Petra Šínová 

Středa 14. října 2020 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury s Lenkou Povodovou

Středa 14. října 2020 v 16.30 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

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

Sobota 17. října 2020 od 8.30 do 11.00 hodin
ŽELEZNÁ SOBOTA
Tradiční sběr veškerého starého železa ve městě.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš

Sobota 17. 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
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Středa 21. října ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Sobota 24. října 2020 od 9.00 do 13.00 hodin
DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER
Návštěvníci se mohou těšit na kávu zdarma, reflexní pásku nebo vůni do auta.
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: A.T.I.C. ČR ve spolupráci s Informačními centry

Sobota 31. října 2020 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – na Svatou horu u Křižanova
Sraz u fotbalového stadionu. 
Tradičně každoroční poslední letošní výlet, již po dvacáté na Svatou horu za Sv. Zdislavou, 
křižanovskou patronkou našich šťastných návratů. 
Po návratu setkání v herně U Staříka, v 17.00 hodin.
Organizuje: Seniorklub  

PŘIPRAVUJEME: 

Sobota 7. listopadu 2020 v 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA
K poslechu i tanci bude hrát skupina „RETROBAND“
Vstupné: 400 Kč. 
Předprodej v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace „Naše bítešská“

Sobota 21. listopadu 2020 v 17.00 hodin 
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT  
Účinkují: 
Jiří Erlebach: housle, panova flétna, zpěv. 
Více jak 25 let vystupoval v hudebním programu na zaoceánských lodích po celém světě. 
Vlasta Mudríková: zpěv, heligonka. 
Mezinárodně známá zpěvačka lidových a náboženských písní. 
Jana Knoflíčková: varhany. 
Doporučené vstupné: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč.
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš
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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

Sobota 19. prosince 2020 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2020
Vstupné: 370 Kč. 
Předprodej v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘIJME NOVOU KOLEGYNI / KOLEGU

Městská knihovna Velká Bíteš přijme novou kolegyni nebo nového kolegu na částečný 
úvazek. Jedná se o práci s fondem, manipulaci s knihami a výpůjční službu veřejnosti.  
Požadujeme: uživatelskou znalost práce na PC; středoškolské vzdělání s maturitou.  
Vzdělání či praxe v oboru knihovnictví výhodou, není podmínkou. Nástup možný ihned.
Místo výkonu práce: Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Více informací na tel. č.: 566 789 350, 606 063 666, email: info@knihovnabites.cz

Monika Ulmanová

ŠKOLY

DĚTI MALUJÍ SENIORŮM K SVÁTKU 
MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

Možnost zestárnout je dar…
Je to dar, který všichni nedostanou…
Vám všem, jež jste tento dar dostali,
přejeme vše nejlepší a hlavně hodně zdraví
k Mezinárodnímu dni seniorů.



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

9Říjen 2020  |

Děti z obou našich mateřských škol se 
velice rády zapojily do celorepublikové ini-
ciativy Ministerstva práce a sociálních věcí 
Děti malují seniorům k svátku, který při-
padá na 1. říjen. V anotaci projektu stálo: 
„Zapojte se do celorepublikové iniciativy 
…a vykouzlete úsměv na tváři dříve naroze-
ným, kteří žijí ve vašem okolí.“ 

S dětmi jsme si povídali o seniorech, 
o tom, co by si asi přáli, a věřte, že děti 
vymyslely mnoho krásných dárků a přání, 
kterými by chtěly babičky a dědečky po-
těšit a obdarovat. Byli jsme se podívat,  
kde senioři ve Velké Bíteši žijí, povídali 
jsme si o babičkách a dědečcích dětí.

Pak už děti malovaly, nalepovaly, otis-
kovaly a vytvořily spolu s paní učitelkami 
spoustu přáníček, které jsme předali zaměst-
nancům Pečovatelské služby Velká Bíteš pro 
seniory v domě Pečovatelské služby, ale i pro 
všechny osamělé seniory, o které pečují. 

Doufáme, že se nám podařilo vykouzlit úsměv na tváři seniorů, i když jim nyní nemů-
žeme popřát a poděkovat osobně. Všechno nejlepší k Vašemu svátku! 

Kolektiv MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

DĚTI Z MŠ NA VÝSTAVĚ ZVÍŘÁTEK

V pátek 11. 9. 2020 jsme využili pří-
ležitosti, kterou jsme dostali od členů 
Českého svazu chovatelů ve Velké Bí-
teši, a vypravili jsme se s dětmi na vý-
stavu drobného zvířectva.

V této době, kdy jsme byli nuceni 
zrušit všechny společné a kulturní 
akce pro děti, jsme o to více rádi,  
že jsme této nabídky mohli využít. 
Výstava probíhala venku, proto jsme 
nemuseli jít v rouškách, a aby se nese-
šlo hodně dětí najednou, měli jsme pro 
každou třídu vymezený čas. Děti na výstavě.  |  Foto: Archiv MŠ

Motýlci malují.  |  Foto: Archiv MŠ

Sovičky malují.  |  Foto: Archiv MŠ
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Výstava se dětem velice líbila, ne všechny 
mají tu možnost vidět domácí zvířata běžně 
doma nebo u prarodičů. Děti s nadšením po-
zorovaly králíky a slepice. Velký ohlas měly 
také malé kačenky, holoubci a jedno selátko. 
Některá zvířátka si mohly i pohladit.

Během týdne děti namalovaly ve školce 
obrázky zvířátek, které je nejvíce zaujaly. Ná-
vštěvníci výstavy a organizátoři z těchto ob-
rázků vybrali během víkendu ty nejzdařilejší. 
Členové svazu chovatelů pak přišli v následu-

jícím týdnu spolu s panem starostou na zahradu Mateřské školy v Lánicích, popovídali 
si s dětmi o výstavě, o zvířátkách a předali našim malířům pastelky a do každé třídy také 
stavebnici.   

Členům Českého svazu chovatelů Velká Bíteš děkujeme za pozvání, zážitky dětí a tě-
šíme se na shledanou zase příští rok nebo při nějaké podobné akci.

Kolektiv MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

1. září jsme na naší základní škole přivítali téměř 60 prvňáčků. O den později je 
ve třídách navštívili žáci 9. ročníků, kteří s nimi budou v průběhu celého školního roku 
spolupracovat.

Dětem byla předána stavebnice.  |  Foto: Archiv MŠ

Přivítání prvňáčků.  |  Foto: Iva Cendelínová
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Spolupráce prvních a devátých tříd má v naší škole již dlouhou tradici. Žáci devátých 
ročníků si berou pod svá ochranná křídla svoje nejmladší spolužáky a pomáhají jim zpří-
jemnit novou etapu jejich školního života.

První společnou akcí  bylo přivítání našich nových žáčků v úterý 2. září 2020. Žáci devá-
tých tříd si připravili program plný básniček, písniček, vtipů a hádanek. Věříme, že se jim 
podařilo vykouzlit úsměv na tvářích malých prvňáčků. 

Deváťákům, kteří se podíleli na přípravě a poslední prázdninové dny přišli do školy,  
aby si pásmo nacvičili, moc děkujeme.

 
Dopravní výchova

Na naší škole se stalo již tradicí, že se 
na začátku školního roku setkávají prv-
ňáčci s žáky devátých ročníků. Po vy-
světlení základních pojmů z oblasti do-
pravní výchovy vyrážejí do okolí školy, 
učí se zde orientovat, společně nacvi-
čují bezpečný pohyb na přechodech 
pro chodce a také poznávají základní 
dopravní značky.

Letošní akce se vydařila, přálo nám 
krásné počasí, prvňáčci své nově na-
byté poznatky v budoucnu jistě uplatní. 
Velké díky žákům z devátých tříd i je-
jich třídním učitelkám.

Druháci v knihovně
Děti z druhých ročníků se konečně 

dočkaly zakončení projektu „Knížka 
pro prvňáčka“. Při tomto projektu spolu-
pracujeme s Městskou knihovnou Velká 
Bíteš. Během první třídy navštívily děti 
několikrát knihovnu a při posledním 
setkání, které bylo posunuto na 10. září 
2020, obdržely knížku, která vychází 
právě jen díky projektu „Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka“.  

Předání knížek bylo velmi zajímavé, 
především proto, že zároveň probíhal 
program Kočkohrátky. Markéta Hara-
simová, známá spisovatelka, která má 
na svém kontě již přes 17 titulů, představila svoji knihu „Z deníku kočičky Ťapičky“. 

Dopravní výchova.  |  Foto: Irena Nováková

Návštěva v knihovně.  |  Foto: Kateřina Slavíčková
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Adaptace žáků
Na začátku září jsme se na prvním i druhém stupni soustředili na adaptaci žáků 

do školního prostředí. Největší změna nastala u žáků šestých ročníků, kteří přestupo-
vali z prvního na druhý stupeň. Za pomoci svých nových třídních učitelů, preventisty, 
výchovného poradce a psychologa se formou her a různých aktivit vzájemně poznávali 
a utužovali nové kolektivy.

Návštěva chovatelské výstavy
V pátek 11. září žáci třetích ročníků navštívili „Chovatelskou výstavu“ ve Velké Bíteši, 

která se tradičně koná začátkem září. Tato výstava je věnována domácím zvířatům. S ně-
kterými se dnes už děti běžně nesetkávají. 

Organizátoři výstavy dětem ochotně odpovídali na jejich dotazy. Seznámili je s postu-
pem hodnocení vystavovaných zvířat - váha, výška, věk, apod. Mnoho žáků navštívilo 
znovu tuto výstavu v sobotu i v neděli se svými rodiči, aby se mohli zúčastnit tomboly 
zvířat. Lákavou první cenou bylo letos sele.

Plavecký výcvik
Žáci čtvrtého ročníku započali s povinným plaveckým výcvikem ve Wellnes Kuřim. 

Plavecký výcvik obsahuje celkem 10 lekcí. V úvodní lekci jsou žáci rozděleni do družstev 
podle vstupní úrovně svých plaveckých dovedností. V dalších lekcích budou plavci pod 
vedením zkušených lektorek trénovat a zdokonalovat různé plavecké styly.

Přání pro seniory
Koronavirová epidemie odhalila, jak potřebná je vzájemná ohleduplnost a soudržnost. 

Děti z prvního stupně se rozhodly vykouzlit úsměv na tváři babičkám a dědečkům ve svém 
okolí, a proto se zapojily do celorepublikového projektu „Děti malují seniorům k svátku“. 
Vytvořily spoustu krásných přáníček k Mezinárodnímu dni seniorů připadajícímu na  
1. října. Chtěly jim touto cestou poděkovat a ukázat, že na ně stále myslí. 

Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ Velká Bíteš 

KULTURA

BÍTEŠAN NA MFF BRNO 2020

Těsně před začátkem letních prázdnin jsme obdrželi nabídku vystupovat na MFF Brno 
2020. Věřte, že rozhodování, zda pozvání přijmeme, nebylo vůbec jednoduché. Připravit 
a nazkoušet pásmo v době prázdnin a dovolených je totiž vždy mnohem náročnější než v ji-
ných obdobích roku. Letos jsme se navíc prakticky celé jaro z důvodu omezení na zkouškách 
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nescházeli, takže se nám nedostávala i základní pohybová průprava. Na druhou stranu nám 
bylo jasné, že se v letošním roce postiženém korona situací moc příležitostí k veřejnému vy-
stupování zřejmě nenajde. Po zralé úvaze jsme se proto rozhodli příležitost využít.

Všichni jsme pak museli udělat maximum, aby se příprava podařila. Někteří za sebe 
zajišťovali náhradníky (z řad Bítešanu), jiní dokonce dojížděli na zkoušky z letních táborů 
a soustředění, aby se vystupující skupina scházela vždy v plné sestavě a nácviky mohly 
řádně probíhat. A zatímco tanečníci secvičovali choreografie, muzikanti z houslové muziky 
museli nazkoušet hudební doprovod. Bohužel nebylo možné, aby nám muzika hrála při 
vystoupení naživo, proto jsme byli nuceni pořídit audionahrávku. 

Po dvou měsících příprav jsme v sobotu 29. srpna ráno vyrazili do Brna, kde nás již 
očekával pořadatelem delegovaný průvodce. Ten se nám věnoval po celou dobu našeho 
hostování v Brně, tedy až do závěrečných ceremonií v neděli večer. Divákům jsme se po-
prvé představili hned v 10.00 hodin dopoledne v rámci „Roztančeného města“, kdy jsme 
postupně na několika stanovištích v centru Brna předvedli krátkou ochutnávku našeho 
tance a zpěvu. Po obědě za námi dorazila skupina dětí a mládeže Bítešanu, se kterou jsme 
se odpoledne podělili o hodinové profilové vystoupení na Dominikánském náměstí, na pó-
diu před Novou radnicí. 

Na stejném pódiu naši mladší kamarádi vystoupili ještě jednou v pořadu dětských sou-
borů a následně se s festivalem rozloučili. Nás čekalo ještě večerní vystoupení na nádvoří 
Nové radnice v rámci pořadu Zdena Jelínková – Moravský poklad. Díky spolupráci se 
známou etnografkou Věrou Kovářů jsme pro tuto příležitost měli připraveno pásmo s ná-

Bítešan – skupina dospělých.  |  Foto: Tomáš Škoda
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zvem Marijánka, složené z písní a tanců sebraných a zapsaných právě Zdenou Jelínkovou.
V neděli jsme již neúčinkovali, takže jsme měli čas a příležitost zhlédnout programy 

ostatních souborů. Samozřejmě jsme také navazovali kontakty, vyměňovali si zkušenosti 
a podobně. Využili jsme příležitost a v doprovodu našeho delegáta jsme navštívili Muzeum 
modelů autíček v Brně. Závěr dne patřil souboru Senior Vršatec ze Slovenska, po jehož 
vystoupení následovalo slavnostní ukončení festivalu.

Poté jsme se rozloučili s ostatními účinkujícími, ale hlavně s organizátory – našimi hos-
titeli  a vzájemně se obdarovali drobnými upomínkovými předměty. Bylo nám ctí a potě-
šením být součástí takovéhoto počinu, navíc v dnešní nelehké době, která kultuře nepřeje. 
Všechna naše vystoupení měla zaslouženě u diváků veliký úspěch a už se moc těšíme,  
až jim naše dovednosti budeme moci znovu předvést.

Honza Hotárek, Bítešan

BÍTEŠANÉ NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU V BRNĚ

Úvodem
Národopisný soubor Bítešan přijal pozvání do Brna, aby vystoupil v programu 31. roč-

níku Mezinárodního folklorního festivalu Brno 2020. Festival každoročně pořádá Sdružení 
přátel folkloru v Brně ve spolupráci s tamním Turistickým a informačním centrem a Spo-
lečností pro lidové tradice. Průběh akce bývá rozvržen do několika dnů. Slavnostní zahá-
jení se konalo ve čtvrtek večer 27. srpna 2020. Skupina dospělých z Bítešanu se zapojila 

Bítešan roztančil město.  |  Foto: Tomáš Škoda
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do programu v sobotu, konkrétně vystoupila v pořadu „Roztančené město“, kdy se konal 
průvod a na několika stanovištích v centru města se jednotlivé soubory představovaly krát-
kým tanečním vstupem. V průběhu festivalu také probíhala profilová vystoupení souborů. 
Bítešan se prezentoval hodinovým pásmem v neděli odpoledne na Dominikánském ná-
městí před novou radnicí města – v první polovině děti a mládež, v druhé dospělí. Skupina 
dětí a mládeže účinkovala rovněž v následném pořadu sedmi dětských souborů „Zahrajte 
mi do kolečka“. Zde jsou krátké příspěvky vedoucích jednotlivých skupin.

Bítešan – děti
Součástí Národopisného souboru Bítešan je skupina, ve které pracují děti od 7 do 13 let, 

jež byla založena přibližně před třemi lety a přes svoji poměrně krátkou působnost se jí 
dostalo cti vystupovat na letošním Mezinárodním folklorním festivalu v Brně. Několik 
slov blíže k vystoupení. Úvodní sólovou píseň „Náš pan rychtář“ zazpívala Verunka Jir-
glová. Dvojice dětí Michal Burda s Anežkou Smutnou, Jan Burda s Verunkou Jirglovou, 
Matyas Kováč s Eliškou Burdovou, Natálie Stará s Klárkou Smutnou, Jan Jirgl s Anežkou 
Muzikářovou zatančily pásmo „Ševci“ s ukázkou dobové dětské hry. Potom zazněla pí-
seň „Vyrostla travička“ v podání Anežky a Klárky Smutných. Následné pásmo „Řezníci“ 
začalo bujarým tancem „Pásl Jano tri voly“, který patří k tzv. maďarám. To jsou tance, 
které vznikly jako ohlas na tance cizí přizpůsobené tancům horáckým. Součástí byly malé 
scénky na téma zabijačka a kloboukové laškování. Děkujeme dětem za skvělý výkon pod-

Skupina dětí po vystoupení v Brně.  |  Foto: Silva Smutná
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ložený pečlivou přípravou probíhající i přes prázdniny a také zajištěním rekvizit (plyšo-
vého prasátka). Zdařilé vystoupení dětské skupiny je týmové dílo všech členů s podporou 
rodičů. Velké poděkování patří muzikantům Ireně Valachové a Jaroslavu Coufalovi, Ka-
mile Pytlíkové-Coufalové a Tomáši Čapkovi, kteří písně a tanec doprovodili živou hudbu. 
Doufáme, že s jejich přispěním bude folklorní duch na Bítešsku žít dál.

Šárka Prokešová a Dana Jirglová

Většina členů skupiny mládeže je spjata se souborem již od dětských let. Vyrůs-
tali a postupně získávali zkušenosti, až vyzráli pro osobitou prezentaci tanečního a pě-
veckého projevu. Zaměřují se na repertoár z vlastní národopisné oblasti – Podhorácka 
a Horácka. Písně čerpají především z trojdílné sbírky Lidové písně z Podhorácka vydané 
Muzeem Vysočiny Třebíč z fondů brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR. 

Bítešané na festivalu v Brně v repríze předvedli úspěšné hudební pásmo „Co budeme dělat,  
my děvčátka“ sestavené z milostných písní. Za působivou interpretaci regionálního ma-
teriálu byli vloni na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici oceněni prestižním 
titulem Laureát Strážnice 2019. Také brněnské publikum výkon dívek a muzikantů velice 
zaujal a odměnou byl zasloužený potlesk.

Silva Smutná

GULÁŠFEST SE OPĚT VYDAŘIL

Informační centrum a Klub kultury připravilo u kulturního domu ve Velké Bíteši v so-
botu 5. září druhý ročník Gulášfestu. Jednalo se o klání restaurací a soutěžních týmů 
ve vaření guláše. Do soutěže se přihlásilo celkem pět družstev. Návštěvníci měli v ceně 

Mládež Národopisného souboru Bítešan na pódiu před novou radnicí v Brně.  |  Foto: Silva Smutná
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poukázky na ochutnávku každého gu-
láše. Soutěžní týmy byly hodnoceny jed-
nak odbornou porotou, tak i návštěvníky, 
kteří udělovali body jednotlivým druž-
stvům. Výsledky nebyly až tak důležité, 
jako to, že všichni si celou akci velmi 
užili. Všechny guláše byly výborné a fi-
nále soutěže bylo nakonec velmi složité 
a těsné. Jako vítěz a první cenu za svůj 
guláš získal tým U Staříka. Na druhém 
místě se umístil Svatojakubský pivovar, 
třetí místo obsadila restaurace Naše bí-
tešská, na čtvrtém místě skončil Smejkal 
tým a Ošmera tým byl na pátém místě. 

Prezentaci minipivovarů zajistil velko-
meziříčský Harrach, Svatojakubský pi-
-vovar z Hlubokého a pivovar Balonový 
hotel z Radešína. „Své“ pivo, limo a ob-
čerstvení pro návštěvníky zajistil také tým 
U Staříka a restaurace Naše bítešská. 

K tanci a poslechu zahrály kapely: sou-
rozenci Macholánovi, „Starý fóry“ a Pla-
tonic. Celé odpoledne odmoderoval známý moderátor Karel Hegner. Součástí programu 
byla také bohatá tombola, soutěž v pití piva a vyhlášení vítězů fotosoutěže „Na Bítešsku to 
žije“, kde se na prvním místě umístil s fotografií Zbyněk Gracl. Na druhém místě se umís-
tila Hana Mladá a třetí místo za svoji fotografii získal Jan Hotárek. U fotografické poroty 
si své „plus“ získala také fotografie Kristýny Kolářové, která sice nesplňovala zadání,  
ale za „uměleckou hodnotu“ získala cenu poroty a obdržela malou pozornost. Vítězům 
byly předány hodnotné ceny. 

Krátké video z Gulášfestu bude uveřejněno ke zhlédnutí na webu bitessko.com.
Poděkování patří sponzorům: Agados s.r.o., Atika Lysý s.r.o., První brněnská strojírna 
Velká Bíteš a.s., Bítešská dopravní společnost spol. s. r.o., BDS – BUS s.r.o., NTC Velká 
Bíteš, KALATRANS s.r.o., Strojírna Slavíček s.r.o., TOPSET s.r.o., Kopver profi, s.r.o., 
Pavel Kopáček, RS elektro s.r.o, Slámovo uzenářství s.r.o., E-ON a Kraj Vysočina.

Poděkování dále patří Zuzaně Oujezdské z firmy E.ON za zapůjčení skákacího hradu 
pro děti, Zdeňku Balášovi z restaurace Naše bítešská za technickou výpomoc a za ozvučení 
i osvětlení Aloisi Špačkovi a Milanu Vodičkovi. 

Již teď se můžeme těšit na třetí ročník Gulášfestu, který se uskuteční v příštím roce. 
Doufáme, že bude stejně zdařilý jako letošní.   

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

Vítězný tým „U Staříka“.  |  Foto: Silvie Kotačková
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FOTOSOUTĚŽ „NA BÍTEŠSKU TO ŽIJE“ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Informační centrum a Klub kultury uspořádalo v termínu od 1. února do 20. srpna 2020 
fotografickou soutěž s názvem „NA BÍTEŠSKU TO ŽIJE“. Každý účastník zaslal ma-
ximálně 3 ks fotografií a soutěže se zúčastnilo celkem 14 osob. Odborná porota ve složení 
Tomáše Škody, Otty Hasoně, Otty Valeše a Věry Němcové vyhodnotila koncem  měsíce 
srpna nejlepší fotografie a vyhodnocení soutěže proběhlo v sobotu 5. září na akci Gu-
lášfestu u kulturního domu ve Velké Bíteši. 

Na prvním místě se umístil Zbyněk Gracl. Osobně se vyhodnocení soutěže nemohl 
účastnit. O svou výhru ale nepřišel a LED televizor mu byl předán v Informačním centru. 
Na druhém místě se umístila Hana Mladá, která obdržela „chytré“ hodinky a třetí místo 
za svoji fotografii získal Jan Hotárek, kterému byla předána sada nářadí.

U poroty si své „plus“ získala také fotografie Kristýny Kolářové, která sice nesplňovala 
zadání, ale za „uměleckou hodnotu“ získala cenu poroty a obdržela malou pozornost. 

Oceněné fotografie můžete zhlédnout na https://www.bitessko.com/aktuality/3293-foto-
soutez-na-bitessku-to-zije-zna-sve-viteze.

Za účast ve fotosoutěži všem zúčastněným velmi děkujeme. Již nyní chystáme novou 
fotosoutěž, která bude nazvána „Příroda je život“.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

BÍTEŠSKÉ „NEHODOVÉ“ ODPOLEDNE S DECHOVKOU

Informační centrum a Klub kultury uspořádalo v „nehodovou“ neděli 13. září u kultur-
ního domu Bítešské folklorní odpoledne s dechovkou. Návštěvníky přivítala za dopro-
vodu Muzikantů Ladislava Prudíka bítešská chasa, která zde zakončila malý průvod měs-
tem zatancováním České i Moravské besedy. Bítešská chasa, která se zúčastnila nedělní 
mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele potěšila také svou návštěvou v průběhu „nehodového“ 
průvodu i obyvatele Domova s pečovatelskou službou ve Velké Bíteši. Poté odpoledne 
pokračovalo vystoupením žáků Základní umělecké školy TOM TOM BAND. Žáci pod ve-

Bítešská chasa u kostela sv. Jana Křtitele.  |  Foto: Petr Nováček
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dením pana učitele Rudolfa Drozda ukázali úžasnou hru na bicí nástroje. Poté je vystřídalo 
vystoupení kapely DECHBAND pod vedením Štěpána Růdy a žáci ze Základní umělecké 
školy ukázali své umění na dechové nástroje. Návštěvníkům nedělního odpoledne se uká-
zala také dětská skupina Bítešan pod vedením Dany Jirglové a Šárky Prokešové a skupina 
Bítešan - mládež pod vedením Silvy Smutné. Na závěr celého odpoledne zahrála k posle-
chu i tanci dechová hudba Galáni.

Poděkování patří všem účinkujícím za skvělé výkony, Aloisi Špačkovi za ozvučení 
a Zdeňku Balášovi za občerstvení.

Budeme doufat, že příští rok se již opět ty pravé Tradiční bítešské hody uskuteční v pl-
ném provedení tak, jak jsme zvyklí. Již nyní připravujeme hodový program pro rok 2021.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

PODĚKOVÁNÍ
 
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou ve Velké Bíteši děkují bítešské chase a de-

chové hudbě Muzikantů Ladislava Prudíka za příjemnou návštěvu při letošních „neHo-
dech“ v neděli 13. září.

Domov pečovatelské služby

KULTURNĚ – SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÝ VÍKEND S FC PBS

Druhý zářijový víkend je spojen s Tradičními bítešskými hody. Letošní rok je však 
hodně odlišný od těch předešlých a akce, na jaké byli lidé velkobítešského regionu zvyklí, 
nešly na základě pravidel určených vládou uspořádat. Je však potěšující, že spolky a orga-

Dechband.  |  Foto: Silvie Kotačková
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nizace nenechali občany doma a spousta z nich připravila náhradní variantu s omezeným 
počtem účastníků a občané si tak mohli vybrat, kdy a kam se vypraví. Pozadu nezůstali 
ani sportovci a vedení fotbalového oddílu FC PBS připravilo třídenní maraton kulturních 
a sportovních představení. Vše začalo už v úterý, kdy na hřiště dorazila rodina Kočků 
s lunaparkem. Omezený počet kolotočů hodně připomínal proslulý televizní seriál Okresní 
přebor a malí caparti se neskutečně těšili, až se jednotlivé atrakce dostanou do pohybu. 

Celý program byl v areálu stadionu zahájen v pátek po obědě a byl nazván vzhledem 
k programu „Hudební pátek“. Postupně se na pódiu u hlavní brány představila skupina The 
Kredenc, následovala diskotéka s legendou v této oblasti DJ Kofolou a na závěr vystoupila 
kapela Hudba Praha revival. 

Sobotní den si užily především děti. Nová Čtvrť byla vyhrazena pro techniku integro-
vaného záchranného systému. Za velkého přispění velmi aktivního Davida Dvořáčka se 
Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš si mohli návštěvníci prohlédnout nejenom součas-
nou moderní techniku, ale nikomu neuniklo historické hasičské vozidlo z nedaleké Nové 
Vsi. Dopravní technikou se pochlubily firmy Autoimpex a NTC a jejich moderní prodejní 
artikl byl obdivován nejenom dětmi, ale i rodiči. Velké poděkování patří vedení obou firem 
a jejich zaměstnancům, kteří ve volném čase obsluhovali tuto techniku. Poděkování též 
stojí Janu Dočkalovi, který se postaral o ukázku flotily velkých odtahových trucků spo-
lečností Clenic Partner a Milanu Pasekovi z odtahovky Paseka Asistance. Několik sborů 
dobrovolných hasičů společně se zástupci domácích profesionálních hasičů ukázali vy-
bavení moderní technikou. Bohatý program v pravé poledne zahájil přeletem bojový vr-
tulník Armády České republiky a poté už byla k vidění jedna ukázka za druhou. Postarali 
se o něj na jednotlivých stanovištích zástupci Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš,  
kteří na vraku vozidla demonstrovali zásah při dopravní nehodě, hašení oleje a zdravotní 
pomoc. Moc pěkné vystoupení si pro návštěvníky areálu připravili členové Kynologického 
klubu Velká Bíteš a historická skupina Moravský BiVoj ukázala něco z historie. Zahanbit 
se nedali ani Pompóny z nedaleké Osové Bítýšky a jejich taneční vystoupení bylo ozdobou 
sobotního odpoledne. Poté děti soutěžily ve Wikiho zábavné show s Mimoni a každý si 
mohl zatančit při dětské diskotéce. Večer byl vyhrazen dospělákům a skupina Ochranná 
známka rozproudila krev snad všem účastníkům taneční zábavy.

Ukázka kynologického klubu Velká Bíteš.  |  Foto: Josef Jelínek
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Neděle byla už téměř fotbalová. 
V dopoledním utkání porazil dorost 
hráče Měřína 5 : 2. Bohužel na zlatý 
hřeb odpoledne, jímž mělo být za orga-
nizačního přispění Jiřího Rauše udělení 
zlaté hvězdy do Bítešského chodníku 
slávy, nakonec nedošlo. Bývalý fotba-
lový reprezentant a držitel snad všech 
možných fotbalových úspěchů Vla-
dimír Šmicer se den před tímto oče-
kávaným okamžikem ze zdravotních 
důvodů omluvil, a tak 800 diváků si mohlo užít alespoň divizní zápas A týmu mužů mezi 
domácími borci a Lanžhotem. Domácí tým, který se v podzimní sezóně pohybuje na čele 
tabulky moravsko-slezské divize skupiny D, zvítězil 1 : 0 a tím završil a zároveň ukon-
čil třídenní maratón akcí na fotbalovém stadionu. Výbor fotbalového oddílu tímto děkuje 
všem, kteří pomohli akci zajistit a zorganizovat. Poděkování patří také všem návštěvníkům. 

Josef Jelínek

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 

Ve dnech 12. a 13. září 2020 uspořádali chovatelé Základní organizace Českého svazu 
chovatelů Velká Bíteš tradiční výstavu drobného zvířectva. Výstava proběhla v chovatel-
ském areálu v ulici Lánice a celkem se jí zúčastnilo 48 vystavovatelů. Chovatelé z místní 
organizace, ale i z širokého okolí vystavili celkem 180 králíků, 100 holubů a 100 kusů 
hrabavé a vodní drůbeže. Dále výstavu zpestřily doplňkové expozice exotických a tera-
rijních zvířat, papoušků, nutrií, morčat, koz a bažantů. Posouzení vystavených zvířat pro-
běhlo 11. 9. v dopoledních hodinách. Posouzení králíků se zhostili celkem 3 posuzovatelé, 
a to př. Jiří Jahoda, př. David Chalupa a př. Petr Fasora, kteří udělili celkem 10 čestných 
cen a dále udělili titul nejlepší samec výstavy, nejlepší samice výstavy a nejlepší kolekce 
výstavy. Titul nejlepší samec výstavy byl udělen př. Stanislavu Králíčkovi z Netína za ple-
meno Holandský divoce zbarvený, který byl oceněn 96 body. Titul nejlepší samice výstavy 
získal př. Lukáš Pokorný ze Sedlece za plemeno Novozélandský červený, samice oceněna 
taktéž 96 body. Titul nejlepší kolekci výstavy získal Josef Vlček z Velké Bíteše za plemeno 
Burgundský s celkovým počtem 380,5 bodů. Posouzení holubů se zhostil př. MVDr. Vác-
lav Ráček, který udělil celkem 8 čestných cen. Expozici drůbeže posoudil př. Jaroslav 
Bayer a udělil celkem 7 čestných cen. V pátek 11. září navštívili výstavu děti z mateřské 
školy Lánice, a také žáci 3. ročníků základní školy z Velké Bíteše. Pro děti z mateřské 
školy Lánice byla připravena soutěž: nejhezčí obrázek, o kterém rozhodli svými hlasy ná-
vštěvníci výstavy. Dále pak v neděli v 16.00 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení  a předání 
pohárů vítězům, a to za účasti pana starosty Milana Vlčka. Doufáme, že se všem výstava 

Zábavná show s Mimoni.  |  Foto: Josef Jelínek



22 |  Říjen 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

líbila a těšíme se, že i v následujících letech budeme moci nabídnout návštěvníkům krásný 
chovatelský zážitek.

Na závěr bych rád poděkoval všem našim členům, rodinám a příznivcům, kteří se 
na výstavě podíleli. Velké poděkování patří všem sponzorům, a hlavně Městu Velká Bíteš 
za veškerou podporu našeho spolku. 

Tomáš Němec, předseda ZO 

KONCERT NA FOTBALOVÉM STADIONU SE I PŘES 
TECHNICKÉ PROBLÉMY VYDAŘIL

V pátek 19. září v areálu fotbalového stadionu proběhl koncert skupin O5 A Radeček 
a Poetiky. Tyto kapely patřící k špičce české pop music připravily vystoupení ve spolupráci 
s Klubem kultury. Týden před samotným vystoupením na základě mimořádných vládních 
opatření, týkajících se opatření proti šíření koronaviru, vedení města rozhodlo o uspořá-
dání akce ve venkovních prostorech. Ukázalo se, že to bylo rozhodnutí moudré a správné. 
S přihlédnutím k tomu, že v současné době probíhá soudní spor s bítešským občanem, 
žijícím poblíž kulturního domu a v návaznosti na dodržení všech opatření, jak z hlediska 
hluku, tak i hygienických byla zvolena varianta uspořádat koncert na fotbalovém stadionu. 
Před osmnáctou hodinou rozjela produkci prostějovská předkapela Minami, která melo-
dickým rockem upoutala pozornost všech přítomných. Velkým aplausem byla odměněna 
téměř domácí Poetika a většina přítomných zhlédla jejich show se spoustou světelných 

Z výstavy.  |  Foto: Archiv chovatelů
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a doprovodných efektů. Velká škoda jen, že těsně před vystoupením hlavního hosta,  
a to skupiny O5 A Radeček technická závada na elektroinstalaci odstavila areál od elek-
třiny. I přes tyto potíže zahráli kluci pocházející ze Šumperku alespoň chvíli akusticky, 
a tak si každý, kdo si udělal čas a na koncert přišel, odnášel nezapomenutelný zážitek.    

Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

LOVCI PEREL – MORIONSKÝ TRH V KNIHOVNĚ

V období 10. 2. – 30. 9. 2020 probíhala v naší knihovně čtenářská soutěž s názvem 
„Lovci perel“. Tato soutěž byla určena pro děti do 15 let věku. Cílem této soutěže bylo 
motivovat žáky k návštěvě naší knihovny a k četbě vybraných knih, naučit je číst s porozu-
měním.  Proto bylo součástí úkolu zodpovězení několika otázek ověřujících, zda žák knihu 
skutečně přečetl. Za každou přečtenou knihu a správně zodpovězené otázky získal čtenář 
perlu a tvořil si tak postupně perlovou šňůrku. Každá hrací karta obsahovala i dobrovolné 
otázky, za které mohli hráči získat herní peníze, Moriony. 

Ve čtvrtek 8. října 2020 se bude od 12.00 do 17.00 hodin v prostorách městské 
knihovny konat Morionský trh, kde budou moci všichni soutěžící proměnit vydělané pe-
nízky za věcné ceny. Zveme všechny účastníky soutěže, aby si přišli pro svou odměnu!

Monika Ulmanová, Městská knihovna

Závěrečné foto Poetiky s fanoušky.  |  Foto: Archiv kapely
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TÝDEN KNIHOVEN 2020

Ve dnech 5. října – 9. října 2020 proběhne již 24. ročník Týdne knihoven. Tuto celo-
státní akci na podporu četby  vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. 
Stejně jako v předchozích letech se k této akci zapojí i naše knihovna ve Velké Bíteši.
V rámci Týdne knihoven můžete využít: 
 -  čtenářskou amnestii - čtenářům, kteří v termínu 5. 10. – 9. 10. 2020  vrátí všechny 

upomínané knihy nebo časopisy a hry, bude prominuta pokuta za jejich pozdní vrá-
cení

 - registraci nových čtenářů ZDARMA
Monika Ulmanová, Městská knihovna

OD TROSEK NA HRUBOSKALSKO

Městské muzeum společně s městskou knihovnou zvou na přednášku Mgr. Libora 
Drahoňovského, která proběhne v pondělí 12. října od 17.00 hodin ve velkém vý-
stavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. Přednáška spojená s promítáním 
fotografií nás poutavým vyprávěním provede zajímavými i krásnými místy Trosek 
a Hruboskalska.  Kromě hradu Trosek, Hrubé Skály a Valdštejna prohlédneme další 
zajímavé pamětihodnosti a spoustu přírodních krás, především Hruboskalské skalní 
město. 

Ivo Kříž

UŽ JSME ZASE TADY. VÁŠ PŮLKRUH

Bítešský hudební půlkruh zahajuje 24. koncertní sezónu. Čtyřiadvacítka je magické 
číslo – tolik je třeba Paganinských capriccí, se kterými zápolí virtuosové už skoro 200 let. 
A Pavel Šporcl nyní v hitparádě Česká dvanáctka válcuje líbivé populární písničky vlast-
ními variacemi na 24. capriccio, které nazval Magical 24. A tak věříme, že naše 24. sezóna 
začne 6. října a bude stejně úspěšná. Máme samozřejmě připraven program na celou se-
zónu, budou k dispozici permanentky i brožury.

Domluvili jsme pro vás následující koncerty:
6. října  Adamus trio
10. listopadu Incendio trio
2. prosince Aneta Šudáková – violoncello, Evgenie Vorobjeva – klavír
12. ledna Walter Hofbauer – trubka
2. února Wihanovo kvarteto
9. března Duo CD
6. dubna Marek Kozák – klavír
4. května OK Percussion duo (mimořádný koncert)
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Hobojista Jan Adamus již hrál v Bíteši v 6. a 18. sezóně – logicky tedy se svým triem 
zahájí sezónu 24. Adamusovo trio založil v roce 1985. Jedním z cílů tohoto tria je hle-
dání nových zvukových možností a nových kombinací nástrojů. Hoboj a anglický roh jako 
představitelé dechových nástrojů, housle a viola z řady smyčcových nástrojů a klavír z ná-
strojů klávesových. Soubor se orientuje jak na hudbu barokní či klasickou, tak na hudbu 
romantickou a moderní. 

Jan Adamus patří k významným osobnostem současné klasické hudby. Jeho činnost 
směřuje od hry na hoboj, přes dirigování až k hudební vědě. V roce 1977 zazářil v soutěži 
Pražského jara, kde obdržel první cenu ve hře na hoboj. S Josefem Sukem natočil vůbec 
první CD v tehdejším Československu. 

Markéta Vokáčová, absolventka pražské konzervatoře a HAMU, v roce 2012 získala 
ocenění nejlepšího účastníka luhačovické Akademie Václava Hudečka a absolvovala s ním 
turné po České republice. V roce 2014 se stala členkou orchestru České filharmonie.

Klavírista Martin Levický už od dětství sbíral vítězství na mezinárodních klavírních 
soutěžích. Jako dvanáctiletý vystoupil s orchestrem pražských filharmoniků pod taktov-
kou Gaetana Delogu na slavnostním novoročním koncertu ve Španělském sále Pražského 
hradu. Doprovázel též legendu, houslistu Josefa Suka.

Na co se můžeme těšit? Na cestu do Paříže! S Adamusovou cestovní kanceláří nemusíme 
absolvovat žádné testy před cestou, ani karanténu po ní. Trio nás provede Paříží skladbami 
skladatelů, kteří zde působili od 18. do 20. století - G. M. G. Cambini, Camille Saint-Saens, 
Antonín Rejcha, Maurice Ravel, Claude Debussy. 

Abychom se cítili bezpečněji, prosíme všechny posluchače, aby dodržovali hygienická 
opatření a mysleli na ostatní. V sále kulturního domu máme kolem 150 židlí, určitě tedy 
nebude problém posadit se tak, abychom se neohrožovali. Samoobslužné občerstvení 
o přestávce zřejmě zredukujeme, proto doporučuji, abyste své domácnosti zásobili dobrým 
vínem, nejlépe z kraje Champagne, a třeba vyzrálým sýrem. Koncert ve vás určitě vzbudí 
francouzské chutě.

V úterý 6. října v 19.00 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši budeme odpočítávat 
4•3•2•1 START! 

P.S.: Vynásobte si ta poslední čísla – a pak že čtyřiadvacítka není magická!
Otto Hasoň

POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÝSTAVU MINERÁLŮ,  
FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ

Od 12. do 23. října proběhne ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově náměstí již 
devátý ročník prodejní výstavy minerálů, fosílií a šperků, kterou opět pořádá Petra Šínová. 
Můžete se těšit na zajímavé ukázky pestré říše minerálů z celého světa a zajímavé novinky, 
tentokrát i ze světa mořských lastur, nové autorské šperky s výjimečnými kameny zpraco-
vané technikou cínování s obsahem stříbra, orgonity a další energetické zářiče a kamenné 
svícny. Dále velký výběr kamenné bižuterie, léčitelských kamenů a bytových dekorací. 
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Využijte tedy možnost potěšit se pohledem na krásu nerostného bohatství naší planety 
a zakoupit si za velmi rozumné ceny nějaký ten kamínek do sbírky či jen tak pro radost. 
Výstava bude otevřena po – pá 8.00 – 17.00 hodin, so 9.00 – 16.00 hodin. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury 

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 říjen je 15. 10. Každý 
měsíc vylosujeme a odměníme dva z vás se správnou odpovědí, kterou se i s patřičným 
komentářem dozvíte v následujícím čísle Zpravodaje města Velké Bíteše.

Otázka pro říjen: 
Kde se nachází socha, jejíž detail je zobrazený na fotografii?  

V zářijovém Zpravodaji byla zveřejněna další soutěžní 
otázka, kde se nachází kaplička vyobrazená na fotografii. 

Správná odpověď: Kaplička Panny Marie v osadě Ond-
rušky, místní části obce Březí. Postavena byla v r. 1931, zre-
konstruovaná v r. 1998.

Členové redakce Zpravodaje v pátek 18. září vylosovali ze 
správných odpovědí dva výherce, kterými se stali Jana Klap-
ková a manželé Dudovi. Výhercům, kterým byla předána 
malá pozornost, gratulujeme. 

Redakce

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 37:

Roku 1588 Anna Urbanka prodala dům s polnostmi, dobytkem (5 koní, 2 krávy,  
3 svině) a zemědělským vybavením (vůz, pluh, rádlo a „jinými železi vornejmi“) 
v ceně 500 zlatých svému synovi Vítu Urbančinému. Vítek měl tehdy na domě 

Kde se socha nachází?
Foto: Archiv Klubu
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dědický podíl 240 zlatých, matce zavdal 60 zlatých, každoročně jí měl vydávat po  
3 měřicích žito a oves, po měřici pšenici, ječmen a hrách. Zbývajících matčiných  
200 zlatých splácel po ročních vejruncích 10 zlatých, které od roku 1592 pobíral nový 
manžel Anny Tomášek. Ten vzal poslední vejrunk v roce 1604, načež o dva roky poz-
ději se o poslední vejrunk podělili dědicové (Václav Palát z Tasova, Blažek Pucovský 
z Bítýšky, Jíra Čech z Březky, Duchek též z Březky a Václav z Březníka). Mezitím 
v roce 1600 byl Vítek Urbančin již nebožtíkem, načež zakoupil dům „s dobytkem, koňmi, 
rolimi, lukami“ v ceně 450 zlatých nový manžel pozůstalé vdovy Jíra Sovata. Nový 
hospodář postupně odprodal pozemky v hodnotě 100 zlatých. Ve válečném roce 1621 
byl dům již po Jíru Sovatovi v ceně 400 moravských zlatých připsán synovi Vítka Ur-
bancova Jírovi, který převzal příjmení po svém otčímovi - Sovata. S domem bylo stále 
spjato množství pozemků, zemědělské vybavení (2 vozy, pluh, rádlo, brány) a dobytek 
(klisna, chromý kůň, kráva). Spolu s tím se Jíra zavázal vydat své sestře Žofii při jejích 
vdavkách krávu, jalovici, „vejpravu“ a roli. V roce 1628 zůstávaly na domě pohledávky 
manželce Matouše Šťastného a Brydě Jiříka Lukšového oběma po 185 zlatých.

Podobně v neklidném roce 1644 byl dům již po Jiříku Sovatovi prodán i „s rolimi, 
loukami a dva koně“ v ceně 400 moravských zlatých Janu Konvízskému z Kralic. 
Ten měl položit 10 zlatých závdavku ve dvou termínech a poté platit roční vejrunky 
po 8 zlatých. Náročná válečná doba však Konvízského dohnala nejspíše v roce 1646 
k tomu, že se slovy matričního záznamu „skrze zoufalství v rybníce utopil“. Převody 
domu s nemalým hospodářstvím na nechráněném předměstí v nejtěžších letech třice-
tileté války (1618–1648) mohlo souviset s rabováním císařských i švédských vojsk 
a s vysokými císařskými kontribucemi, požadujícími finance, obilí a dobytek. V lednu 

Dům čp. 37 s přidaným čp. 36 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba



28 |  Říjen 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

1647 se s vdovou Annou oženil Pavel Balšínek z Březského. Tomu roku 1654 po mrt-
vici nemocný Tomáš Brodský prodal svou pohledávku na domě 86 zlatých 15 grošů 
za 9 zlatých 12 grošů. V roce 1674 k domu náleželo 10 kusů rolí (56 měřic) a Balšínek 
k tomu v nájmu obhospodařoval obecní 3 kusy rolí (4 měřice). Později roku 1692 již 
vdova Saloména Balšínková postoupila dům „se všemi všudy rolimi, ouvary a borovi-
nami, již k němu od starodávna přísluší, se 3 koňmi, vůz a všechno hospodářství i vorný 
nádobí“ svému zeti Šebestiánu Nekudovi. Ten měl zajistit výměnek pro svou tchýni 
a též „jedno hříbě aby Šimonovi synovi Martina Kubky od jedný kobyly odstaviti hos-
podář povinen byl“. Vejrunky byly stanoveny již jen na roční 3 zlaté. 

Nekudovi zůstali bezdětní, pročež roku 1708 prodali dům v ceně 440 moravských 
zlatých bez závdavku Samuelu Hnátkovi zvanému Šimků. Ten jej zakoupil pro svého 
syna Matěje Hnátka, „však aby nadjmenovaný Samoel Šimkův otec Matěje bedlivě 
pozor dal, by Matěj syn jeho dobrým hospodářem byl, kruntu nespouštěl, nýbrž repa-
riroval a spravoval, všeliký povinnosti náležité vybejval“. Tehdy na domě náleželo 
Sovatovým dědicům 172 zlatých, po 70,5 zlatých dědicům Václava Matoušů a To-
máše Šandery a dalších 86,5 zlatých dědicům Pavla Balšínka. Přitom „Šebestian 
Nekuda jemu Matějovi, aby živ býti mohl, zanechává při tom kruntu pár koní, vůz 
a všeliký vorný železi a nádobí, co sedlákovi patří, souc přátelé, aby jemu komory 
a bytu při sobě přál, pokudž by při městě zdejším sobě zase kruntu nevystavěl“. 
Roku 1746 městský úřad připsal dům novému manželi již ovdovělé Uršuly vdovci 
ze Svatoslavi rolníku Tomáši Juranovi. Býval by jej měl zdědit pozůstalý syn Ber-
nard Hnátek, ale „pro neschopnost k hospodaření sirotka“ se tak nestalo; byl totiž 
pouze dvě léta stár. „Pročež tehdy [městský úřad] všechnu pozůstalost u přítomnosti 
jeho přátel poznamenati a šacovati jest dal. A vynacházelo se jak následuje, totiž: 
klisna hnědá stará za 19 zlatých, k tomu 3letá klisna šacovaná za 15 zlatých, kráva 
jedna za 8 zlatých, vůl běhoun jeden za 11 zlatých, černýho dobytka 7 za 6 zlatých,  
ovec 8 kusů za 12 zlatých“. Celkem to činilo 71 rýnských zlatých, kterážto částka 
náležela rovným dílem matce Uršule a synovi Bernardovi; dále slepému Václavu Ly-
sému patřil tříletý valach a půldruhého starého vozu. V té době, v roce 1749, k domu 
náleželo 11 kusů rolí (68 měřic), louka u rybníka a zahrada u domu (6 achtelů). Jeden 
zápis dále vypovídá, že v roce 1763 byla zřejmě novou manželkou Tomáše Jurana 
matka tehdejšího vojáka Vencla Janšty. Juran pak roku 1768 postoupil dům svému již 
zmíněnému pastorkovi Bernardu Hnátkovi. Ten tím zdědil povinnost vyplatit obci 
po ročních vejruncích 3 zlatých celkem 440 zlatých, které ale skoupil za hotových 
100 zlatých. Nejspíše si na to vypůjčil v Brně 12 zlatých a do zástavy dal Tomáši 
Kousalovi 3 míry role v trati U Křivý cesty za 23 zlatých a Františku Hálovi 1,5 míry 
role v trati Ke Krevlicím za 15 zlatých.

Roku 1772 Bernard Hnátek prodal „dům a grunt“, oceněný na 440 zlatých,  
za 100 zlatých v hotovosti rolníku Tomáši Dufkovi. Ten přitom potřebnou částku ne-
měl celou, 40 zlatých se obligací zavázal vyplatit „do dne do roka“. Spolu s domem 
Dufek převzal možnost vyplatit ze zástavy výše zmíněné dvě role v ceně 38 zlatých, 
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povinnost splatit dlužných 12 zlatých a zároveň „slibuje Tomáš Dufek ten grunt vše-
možně zvelebiti“. Později roku 1792 Tomáš postoupil dům „se všema k tomu domu 
od starodávna přináležejícíma rolima, zahradou, ouvary a stodolou“ v ceně 600 zla-
tých svému synovi též rolníku Františku Dufkovi. Ponechal si jen se svou manželkou 
Magdalenou 200 zlatých podílu a jím přikoupené polnosti, též louky a zahradu u sto-
doly. Dále náleželo Františkovým sourozencům Anně, Markytě a Ondřejovi každému 
po 100 zlatých. Roku 1824 František postoupil dům s více než 12 jitry rolí v ceně 780 
zlatých svému stejnojmennému synovi též rolníku Františku Dufkovi. Roku 1861 
byl dům připsán Josefu Dufkovi a Marii Kožnarové. Od roku 1867 jej vlastnili Josef 
a Marie Březinovi, a to na základě svatební smlouvy (1861), přiřkující listiny (1865) 
a soudní porovnací listiny (1870). Roku 1889 byl dům připsán Janu a Marii (roz. 
Káňové) Dufkovým.

Od Dufkových koupili roku 1907 dům Josef a Marie Musilovi. Od nich jej 10. 
dubna 1923 koupil dále Josef Kratochvíla, který během dvou měsíců postoupil polo-
vinu své novomanželce Marii.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 12, 35, 
38, 57, 74, 83, 190, 237, kn. č. 11788, fol. 44–46, 201, 330, kn. č. 11789, fol. 116, 234, 262–263,  
kn. č. 11794, fol. 15, kn. č. 11893, fol. 76–78. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 15.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
 

ŽELEZNÁ SOBOTA

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš bude provádět tradiční sběr 
veškerého starého železa ve městě v sobotu 17. října 2020 od 8.00 
do 11.00 hodin.

Doporučujeme shromáždit železný odpad před dům nejlépe 
až v sobotu po 7.00 hodině ranní, máte-li možnost ponechat od-
pad na svém pozemku za brankou, předejdete riziku zcizení nebo 

vybírání jen těžkých kusů či barevných kovů jinými skupinami osob, které se na likvi-
daci odpadu s hasiči nepodílí. Pro lepší orientaci prosíme dárce o SMS na telefonní číslo 
737 367 433 o uložení železného šrotu. Objemný nebo těžký odpad např. ze sklepů,  
půd či garáží si vyneseme sami. Finanční výtěžek z letošního sběru použijeme na další 
činnost hasičského sboru ve prospěch občanů města.

SDH Velká Bíteš děkuje všem občanům za spolupráci!
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KAM NECHODÍ KOMINÍK, TAM JEZDÍ HASIČI

Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká kvůli neopatrnému zacházení s to-
pidly a zanedbáním péče o komíny. K topení používáme výhradně topivo určené pro dané topi-
dlo a oheň nikdy nezapalujeme pomocí vysoce hořlavých látek, např. benzínu. V okolí topidla 
neumisťujeme hořlavé látky, jako je dřevo či papír. Popel ukládáme na bezpečné místo.

85% požárů komínů mají na svědomí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny patří ne-
vhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a spáry v komíně. Komíny je nutné 
pravidelně čistit a nechat zkontrolovat odborníkem.

Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu:  

je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná 
paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje obča-
nům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být pro-
vedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?
 • Je kouřovod řádně upevněn?
 • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
 • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
 • Fungují uzávěry komínových dvířek?
 •  Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. Je použita 

tepelná a nehořlavá izolace?
 • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
 • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte 

na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho po-
praskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku 
vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže vám aplikace na stránkách HZS ČR:
O problémech takzvaných „falešných kominíků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé 

„nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět 
aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spus-
tilo MV-GŘ HZS ČR. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spa-
linovych-cest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti 
osvědčení.

David Dvořáček, referent prevence a výchovné činnosti SDH Velká Bíteš
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SPORT

INFORMACE Z TJ SPARTAK – ZAHÁJENÍ PROVOZU

Většina oddílů TJ zahájila svou činnost ve druhém zářijovém týdnu, některé oddíly ještě 
vyčkávají a začnou později. Nábor nových členů si organizují vedoucí, sledujte prosím 
vývěsky na nástěnkách a sociálních sítích. Otevřeli jsme opět oddíl basketbalu, bližší info 
na tel. č. 721 085 081.

Doporučujeme spojit se s jednotlivými vedoucími, kontakty najdete na webu TJ (tjsp.cz).
Na našich stránkách jsou uvedené i jednotlivé plánované akce, ale otázkou je, co nám 

aktuální omezení kvůli coronaviru umožní zrealizovat. Situace se mění každý týden. 
O průběhu jednotlivých akcí vás budeme informovat, případně nás kontaktujte emailem 
nebo telefonicky.

Se sportovním pozdravem, výbor TJ

KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE VE STOLNÍM 
TENISE – TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ

V sobotu 12. 9. 2020 se konal krajský bo-
dovací turnaj žactva a mládeže ve stolním te-
nise ve sportovní hale. Kromě dětí hrajících za  
TJ Spartak Velká Bíteš přijali pozvání i hráči 
z Kamenice, Ledče nad Sázavou a Ostrova 
nad Oslavou. Turnaje se zúčastnilo 15 dětí. 

Umístění:  
Dvouhry:  1. místo:  Vojtěch Krajíček
  Ledeč n/S.
 2. místo:  Dominik Muška
  Ostrov n/S.
 3. místo: Tomáš Trutna
  Kamenice

Čtyřhry: 1. místo: Adéla Kopečná a Dominik Muška – Kamenice
 2. místo: Šimon Trutna a Tomáš Trutna – Kamenice
 3. místo: Adam Obořil a David Obořil – Velká Bíteš
  Jan Muška a Marek Martinů – Ostrov n/O. a Kamenice

Lucie Zezulová

Čtyřhra, semifinále.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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TURNAJ VE VOLEJBALU

Poslední neděli o prázdninách 30. srpna 2020 jsme vyrazily na přípravný turnaj  ve vo-
lejbalu do Újezdu u Brna. Zde jsme sehrály 4 zápasy s družstvy kadetek, se kterými se 
možná potkáme v oficiální soutěži Jihomoravského kraje. Porazily nás akorát naše kama-
rádky a soupeřky z Újezdu u Brna „A“. Letos nám bylo souzeno 2. místo ve všech turna-
jích, kterých jsme se zúčastnily (Drásov, Blansko, Újezd).

Za kadetky Petr Světlík, TJ Spartak

KVALIFIKACE JM KKY 5. 9. 2020

V sobotu 5. září jsme odehrály kvalifi-
kaci krajského přeboru kadetek ve volejbalu 
v Brně. Los nám nadělil 2 velmi silné soupeře 
- TJ Junior Brno a VK KP Brno.

Královo Pole nás v prvním setu hladce 
porazilo, ale my se rozehrály a ve druhém 
jsme soupeřky zatlačily do defenzívy. Mnoho 
nechybělo a mohly jsme hrát zkrácenou hru. 
Chyběl malý kousek štěstí. Zápas jsme pro-
hrály 0:2 (15:25, 23:25).

Další zápas jsme vyhrály hladce 2:0 a tro-
chu si při něm odpočinuly.

Utkání s TJ Junior Brno nás donutilo k nej-
lepšímu výkonu. Útok střídal útok, obrany se činily, prostě výborné utkání. Soupeřkám 
jsme sebraly druhý set a vynutily si tak zkrácenou hru, kterou jsme prohrály nejtěsnějším 
možným rozdílem 13:15.

Poslední zápas jsme také hladce zvládly.
Třetí místo nás poslalo do druhé skupiny samotné soutěže krajského přeboru kadetek.

Petr Světlík, TJ Spartak

POHODOVÁ DEVÍTKA 2020

Již sedmý ročník PoHodové devítky byl letos vzhledem ke zrušení bítešských hodů, 
pouze „Pohodový“. Ovšem řekli bychom, že více, než obvykle. Počasí nám jako větši-
nou přálo, sluníčko na září až nebývale hřálo. Lehkou komplikací, která se nakonec uká-
zala být spíše výhodou, bylo na poslední chvíli přemístění zázemí závodu na tréninkové 
fotbalové hřiště (dřívější „škvára“). Snažili jsme se dát dostatečně najevo, že registrace, 
start i vše ostatní bude právě zde a nikoliv, jak bývá obvyklé, hned u vstupu na stadion. 

 „Naše“ volejbalistky.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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Zdá se, že všichni trefili správně, protože jsme letos zaznamenali nadprůměrnou účast  
65 běžců v hlavním závodě a 57 dětí! Novinkou letos byl lidový běh na 1,2 km pro ty, 
kteří si na 9 km netroufnou. Tuto trať běželi také dorostenci/dorostenky. Od 11.00 hodin 
startovaly dětské kategorie od těch nejmladších. Dívky/chlapci 0 – 6 let (250 m) – mladší 
žákyně/mladší žáci (400 m) - starší žákyně/starší žáci (500 m). Všichni tito absolvovali 
své závody přímo na tréninkovém hřišti, a to formou buď jednoho, nebo dvou kol. Od-
padlo tak poněkud nepřehledné kroužení několika krátkých okruhů se samými zatáčkami.  
Takto bylo pro všechny zřejmé, jak si každý mladý závodník právě vede. Na každého v cíli 
čekal balíček s občerstvením a také medaile. První tři nejrychlejší z každé dětské kategorie 
byli navíc vyhlášeni na stupně vítězů a odměněni krásnou kovovou medailí.

Zde jsou vítězové jednotlivých kategorií: 
Dívky 2014 – 2020 Klára Plechatá  01:12
Chlapci 2014 – 2020 Pavel Dohnal  01:08
Ml. žákyně 2011 – 2013 Barbora Krupičková 01:47
Ml. Žáci 2011 – 2013 Fanda Buchta  01:39
St. žákyně 2008 – 2010 Klára Smutná  02:11
St. žáci 2008 – 2010 Tomáš Buršík  01:54
Dorostenky 2007 – 2003 Kristýna Kolářová 06:19
Dorostenci 2007 – 2003 Jan Krupička  06:18

Vítězem lidového běhu se stal Pavel Plechatý z Přibyslavic. Hlavní závod odstartoval 
ve 14 hodin. Tím, že byl start přemístěn, došlo k prodloužení trati na cca 9250 m. Útě-
chou za toto „prodloužení“ pro závodníky bylo, že v ceně startovného obdrželi ponožky 
v novém designu PoHodové devítky (doufáme, že se líbí a budou sloužit). Trať zůstala 

Start dětí.  |  Foto: Archiv organizátorů
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stejná, jako v předchozích ročnících, tedy převážně terénní okruh směrem na Křoví. 
Vzhledem k vlhkému roku byla trať místy poměrně dost zarostlá. Organizátoři se však 
v sobotu vydali trať označit a v kritických místech také trochu prosekat, což běžcům 
pohyb, i v tak náročném terénu závodu, trochu usnadnilo. Kritickým místem trati je 
tradičně asi 50m úsek po seběhu zpět k potoku. Letos zde bylo obzvlášť neprostupné 
bahno. I přes upozornění před startem, že je vhodné místo oběhnout zprava, zde nejeden 
běžec nechal v blátě botu, pro kterou se musel vracet a pracně ji lovit. I to ke krosovému 
závodu patří . Do cíle tak běžci dorazili někteří zablácení, jiní nějakou záhadou čistí. 
Všichni však vyčerpaní, sluníčko přece jen pálilo. Po odeznění největší únavy se však 
všem vloudil na rty úsměv, což je pro nás – organizátory PoHodové devítky, ta největší 
odměna. Odměněni byli samozřejmě i nejrychlejší běžci ze tří ženských a čtyř mužských 
kategorií. Tradiční kategorií je „Nejrychlejší Bítešačka“ a „Nejrychlejší Bítešák“. Není 
to poprvé, co si tuto kategorii podmanila Jana Jeřábková (48:50) a Petr Jeřábek (39:28). 
Samostatně byli vyhlášeni také tři nejrychlejší ženy a muži bez ohledu na věkovou ka-
tegorii. Zejména v mužích šlo o vyrovnaný souboj, kdy se tři nejrychlejší vešli do 24 
vteřin. Běžcem s nejrychlejším finišem se stal Ondřej Rosa z Velkého Meziříčí hájící 
barvy oddílu VSK Univerzita Brno, který se na náš závod vrátil po 5 letech (vyhrál 
ročníky 2014 a 2015). Ženskou kategorii opanovala Monika Tomanová z Nového Města 
na Moravě, která zvítězila o více než 4 minuty.

Stupně vítězů – muži.  |  Foto: Archiv organizátorů Stupně vítězů – ženy.  |  Foto: Archiv organizátorů
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Ženy: 1. místo Monika Tomanová Nové Město na Mor. 44:41
 2. místo Jana Jeřábková TJ Spartak Třebíč (Pánov) 48:50
 3. místo Alice Marková  50:32
 Muži: 1. místo Ondřej Rosa VSK Univerzita Brno 37:38
 2. místo Miroslav Mucha NHÚ Balinka VM 37:49
 3. místo Filip Šolc Ski Žabiny 38:02

Všem běžcům chceme poděkovat, že na start v této nepřehledné době dorazili. Poděko-
vání tradičně patří našemu skvělému týmu dobrovolníků, bez kterých bychom to v neděli 
prostě nezvládli a bezesporu také sponzorům, díky kterým si můžeme dovolit nechat udělat 
ponožky pro každého závodníka a zajistit další ceny a materiální vybavení závodu. Jejich 
výčet je dostupný na našich webových stránkách www.pohodovadevitka.cz, kde mimo jiné 
najdete kompletní výsledky všech závodů a odkazy na fotogalerie. Za poskytnutí zázemí 
děkujeme FC PBS Velká Bíteš. Nám i běžcům se nové zázemí líbilo a bude-li to možné, 
rádi jej zachováme i pro další ročníky.

V roce 2021 se těšíme na startu!
Zdeněk Kundera za organizátorský tým PH9

OSTATNÍ

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA ČESKÉ POŠTY VE VELKÉ BÍTEŠI

Česká pošta na Masarykově náměstí 81 ve Velké Bíteši oznamuje novou otevírací dobu 
platnou od 1. října 2020 takto: 

Pondělí: 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hodin
Úterý: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Středa: 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Pátek: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Sobota: 8.00 – 12.00 hodin

Česká pošta Velká Bíteš

STŘELECKÁ SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR  
MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE

V neděli 30. srpna 2020 uspořádalo Myslivecké sdružení Velká Bíteš na brokové střel-
nici MS již XXVI. ročník střelecké soutěže jednotlivců a vložených družstev na baterii 
o Putovní pohár města Velké Bíteše. Zúčastnilo se 34 střelců a vyhrál: 
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1. Olšanský  Jiří  od Kojetína finálním rozstřelem 75b. z 80  
2. Kubíček  Ladislav z Vyškova finálním rozstřelem 73b. z 80 
3. Studený  Zbyněk z Říčan finálním rozstřelem 73b. z 80
4. Bělík  Zdeněk  z  Bystřice n/P. finálním rozstřelem 73b. z 80

Družstva:
1. Kubíček, Olšanský, Novotný F. 160b.
2. Vrbas, Bělík Z., Bělík M.  156b.
3. Krejčí F., Śtohandl, Hanák  155b.

Všichni střelci byli oceněni a navíc byl vylosován účastník, který vyhrál motorovou 
pilu. Byly oceněny i čtyři dámy.

Dík za zdařilou akci je třeba vyslovit členům mysliveckého sdružení i sponzorům 
z Velké Bíteše a okolí.

Josef Klapal, správce střelnice MS Velká Bíteš

MŮJ SOUSED KOMENSKÝ

Už rok mám nového souseda. Jana Amose Komenského. Je nedaleko mého bydli-
ště, u základní školy, kde se najednou objevil, při slavnostním otevření zrevitalizo-
vané školy.

Vítězové soutěže.  |  Foto:  Michal Dokulil
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Všichni jsme už o něm někdy slyšeli, je o něm 
hodně napsáno, významná osobnost, učitel ná-
rodů. Není to tak, pro mnohé z nás, co o něm 
víme, všechno? Znáte to, my Bítešáci navzájem 
o sobě v malé Velké Bíteši víme hodně, jak to 
mezi sousedy bývá zvykem. A tak mně dovolte, 
vážení čtenáři, něco málo o Komenském sdělit, 
co jsem o něm četl, slyšel, nebo i zjistil na inter-
netu, ale způsobem, jak si o novém sousedovi 
povídají sousedé přes plot.

Komenský se narodil v roce 1592 na Slovácku, 
kde přesně, o tom se dohadují hned tři obce. 
Rodiče, členové jednoty bratrské, brzo zemřeli 
včetně dvou ze čtyř sester, od 12 let byl sirotkem. 
Byl pilný žák a student,  přídavek k jeho jménu 
„Amos“ (v latině – milovaný) dal svému oblíbe-
nému studentovi ředitel gymnázia v Přerově.

Jeho rychlý církevní postup byl obdivohudný. 
Ve 24 letech byl vysvěcen na kazatele jednoty bra-
trské, v 35 letech je biskupem a v 56 letech před-
ním biskupem jednoty bratrské.

Ve 36 letech byl Komenský přinucen jako neka-
tolík odejít se svou rodinou do ciziny. Žije v růz-
ných zemích, ve kterých reorganizuje školství, je 
spisovatelem mnoha knih, ale i praktických učebnic, je uznávaným pedagogem, filosofem, 
politikem, setkává se s hlavami více států.

Byl třikrát ženat. Poprvé s Magdalenkou z Přerova, která mu i se dvěma dětmi do tří let 
zemřela, podruhé s Dorotkou,s dcerou jeho přdstaveného biskupa, se kterou měl tři dcery 
a syna, potřetí s o třicet let mladší Janou děti neměli.

Něco z bulváru: ve druhém manželství žila v jejich domácnosti i jeho půvabná ob-
divovatelka Kristýnka. Je tak trochu záhadou, proč jedna z jeho dcer měla dvě jména,  
Dorota Kristýna Komenská. Kdo ví, jak to tam bylo. Ještě něco jsem se o Komenském 
dočetl. V jeho době se pánové zabývali vším možným: lovem, cestováním, sběratelstvím, 
různými vědami, uměním atd. Komenský se celý život snažil sestrojit samohybný stroj 
jako důkaz božské moci a řádu, tak zvané „perpetuum mobile“. Nebyl sám, věřilo tomu 
tehdy hodně učených hlav. Že to není možné, dokázal až o sto let později ruský učenec 
Lomonosov formulováním zákona o zachování energie.

Jan Amos Komenský zemřel 15. listopadu 1670, v 78 letech a je pochován v Ho-
landsku, v malém kostelíku v Naardenu, kam každoročně jezdí hodně Čechů poklonit 
se jeho památce.

Jan Amos Komenský. |   Foto: Archiv K. Smolíka
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Vážení čtenáři, až zase potkáte u školy Komenského, možná vám naskočí v hlavě 
film jeho nelehkého života, možná se i posadíte na hezkou lavičku, možná vám v jeho 
přítomnosti připadnou vaše problémy nicotné a možná vás napadnou i rozumná ře-
šení. Přistěhoval se k nám dobrý soused.

 
Pro zvídavější čtenáře přidávám něco navíc:

   
O Komenského době: 

Komenský žil v těžké a složité době: 1620 – Bílá hora, 1621 – poprava 27 českých 
pánů, třicetiletá válka, stále stupňující se perzekuce nekatolikých církví. V r. 1622 bylo 
k soudu předvoláno 800 pánů a rytířů nekatolického vyznání, byl jim zkonfiskován maje-
tek, který císař Ferinand II. daroval nebo výhodně rozprodal hlavně cizincům. Nedivme 
se proto často nečeským jménům majitelů četných zámků, rozsáhlým panstvím různých 
katolických organizací. Hranice Rajhradského kláštera sahají až k hranicím našeho města. 
Předvolaným byl udělen „pardon“, prominutí trestu, pokud se zřekli své víry a konverto-
vali ke katolíkům. Útisk nekatolíků se stupňoval. V r. 1627 Ferdinand III.vydal „verdikt“, 
že všichni nekatolíci se musí do 6 měsíců dostavit před komisi a buď konvertovat ke ka-
tolíkům, nebo odejít ze země, odešlo 3600 rodin. I Komenský odešel s rodinou v r. 1628 
do ciziny.

O jednotě bratrské
Neutěšené poměry v katolické  cíkvi,  které  se  vystupňovaly ve  13. století byly pří-

činou, že v celé Evropě  začala  vznikat  různá reformační hnutí, protestanté v různých 
podobách: anglikáni, kalvinisté, husité, evangelíci atd. Jednota bratrská byla založena jako 
pokračování racionálních myšlenek husitství, její ideály – víra, láska a naděje, nacházely  
v Čechách hodně příznivců ve všech vrstvách společnosti. Po Bílé hoře se podařilo kato-
lickým Habsburkům jednotu bratrskou téměř zlikvidovat. Hodně členů jednoty bratrské 
konvertovalo ke katolíkům, hodně jich odešlo do ciziny.

V 18. století nastala obnova jednoty bratrské hlavně zásluhou mnoha exulantů v cizině. 
Rozšíření nastalo po celé Evropě s označením jako „moravská víra“. V Čecháh začala jed-
nota bratrská působit zase až koncem 19. století. Základní organizační jednotkou jednoty 
bratrské  je sbor v čele s kazatelem (pastorem). V současné době má jednota bratrská v ČR 
př. 3 000 členů ve 29 sborech.

O soše Komenského: 
Sochu vytvořil, vyrobil a dodal akademický sochař a malíř řeckého původu,  

žijící ve Veverských Knínicích, Nikos Armutidis (nar. 1953). Hlavně z bronzu vytvořil 
hodně plastik, bust a také několik soch. Bítešská socha Komenského je v životní velikosti, 
odlita z bronzu, jehož složení bývá zpravidla tajemstvím umělců. Hlavní složkou bronzu 
ale je ze dvou třetin měď a z jedné třetiny cín, kromě toho se do slitiny přidávají v malém 
množství další prvky, olovo, hliník, mangan, zinek atd., které  mají poměrně velký vliv 
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na konečnou podobu bronzu: zatékavost, pevnost, tvárnost, barva, struktura atd. Umělci 
této proměnlivosti často využívají k vyjádření uměleckého výrazu díla.

Bítešská socha Komenského byla odhalena při slavnostním otevření zrevitalizované 
a zmodernizované základní školy 26. října 2019.

Karel Smolík

70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY 
VE VELKÉ BÍTEŠI

– POČÁTEK PŘEMĚNY VELKÉ BÍTEŠE V MODERNÍ PRŮMYSLOVÉ MĚSTO

Vznik nového závodu PBS ve Velké Bíteši

Stručný přehled události
Stavbu závodu započatou na podzim roku 1949 a přípravné práce na zahájení výroby 

v polovině roku 1950 organizovaly Vítkovické železárny na základě přetrvávajících poža-
davků místních a okresních samosprávných i politických orgánů. Vlastní stavbu prováděly 
Československé stavební závody, stavební správa ve Velké Bíteši. Jakmile byly objekty 
dokončeny, byly již v říjnu 1950 předány První brněnské strojírně v Brně. Vybudování 
bítešského závodu bylo doslova požehnáním nejen pro naše malé městečko, tehdy s 2 000 
obyvateli, ale vůbec pro celé široké okolí, které bylo stejně jako celá Vysočina hospodář-
sky zanedbané již v meziválečném období. Prvními výrobky, které opustily bránu závodu 
koncem téhož roku byly sbíječky a součásti hornického a hutnického pneumatického 
nářadí pro Vítkovické železárny…

Časová posloupnost v některých detailech

13. března 1946
S tímto datem je spojena první úřední zmínka o průmyslu ve Velké Bíteši, pomineme-li 

jisté logické snahy státních i regionálních politiků o zprůmyslnění těch nejchudších oblastí 
poválečného Československa - např. snaha armádního generála Ludvíka Svobody o zprů-
myslnění Vysočiny.

Tehdy se na zasedání rady MNV ve Velké Bíteši dostavil funkcionář ONV Velké Meziříčí, 
bítešský občan Evžen Šildberger s návrhem, aby byl na jednání pozván Ing. Hofman, průmy-
slový referent z Brna a podal informace „stran přemístění průmyslu do Velké Bíteše“. 

13. února 1947
Člen MNV Jaroslav Sedlák informuje, že v rámci industrializace Vysočiny je pro Velkou 

Bíteš ministerstvem průmyslu povolena částka 3 miliony Kč na zřízení odbočky některého 
národního průmyslového podniku. Nutno vyčkati rezortní komise, která určí, jaký průmy-
slový podnik bude ve městě zřízen.
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V téže době jednali v Praze na ministerstvu průmyslu staronový předseda MNV Evžen 
Šildberger s radním, strojníkem Josefem Fikrem a dovezli příslib, „…že bude poskytnuta 
pomoc při příležitosti přemísťování průmyslu, ale s poukazem na těžkosti, že Velká Bíteš 
postrádá dopravních spojů (železnici)“.

14. února 1947
Informace z Prahy doplnilo povzbuzující vyjádření člena Zemského národního výboru 

v Brně, populárního bítešského politika Jaroslava Sedláka, který svou osobní přítomností 
na zasedání rady MNV tuto otázku konkretizoval – viz následující protokolární zápis:
„…a podle jeho informací umístiti bude možno ve zdejší obci kovoprůmysl pro 400 zaměst-
nanců jako pobočný závod zestátněného průmyslu a jako předpoklad pro jednání navrhuje, 
aby byly nabídnuty zdarma potřebné stavební pozemky, dán k dispozici obecní kamenolom 
k výrobě lomového kamene, dodati potřebný materiál z městské cihelny, uvolniti potřebné 
množství dřeva z obecních lesů, to vše na stavbu továrních objektů a současně nabídnouti, 
že spořitelna města Velké Bíteše poskytne provozní úvěr dle svých možností. Návrh pana 
přísedícího se všemi hlasy schvaluje a usneseno zažádati o vyslání komise na ministerstvo 
k projednání všech předpokladů na zřízení továrních objektů“.

Září 1947
Z ministerstva průmyslu přišla správa, že firma BRUNHOFER upustila od svého zá-

měru vybudovat ve Velké Bíteši továrnu. 

13. října 1947
Oproti zprávě z ministerstva však továrník Brunhofer stále ujišťoval zástupce města,  

že „jakmile bude pozemek, bude i továrna“.

Pohled na PBS Velkou Bíteš v roce 1951.  |  Foto: Archiv PBS
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6. února 1948
Na vědomí byla vzata výpůjčka na investice v roce 1948 a probíhala další složitá jed-

nání o pozemcích pro průmysl. Jednalo se také s Tomášem Raušem a Františkem Hedejou. 
Firma BRUNHOFER, jevící zájem o stavbu nového závodu, dala termín do 15. února 
1948. Pro tento účel nabídl obci Vladimír Kotík vlastní pozemek, který však po zhlédnutí 
nevyhověl. Nato byl přečten dopis od ministerstva, v němž je pro účel „přemístění průmy-
slu“ do Velké Bíteše vyčleněna částka 800 000 Kč.

Potom přišly ÚNOROVÉ UDÁLOSTI 1948, po Evženu Šilbergrovi se stal předsedou 
MNV Jan Nekuda a program vlády se zaměřil na socialistickou industrializaci. I v nové 
sestavě se však i nadále jednalo o průmyslu ve Velké Bíteši.

26. května 1948
V Praze na ministerstvu průmyslu proběhlo intervenční jednání, kterého se zúčastnili 

předseda MNV Jan Nekuda, stavební zmocněnec Josef Čechovský a členové rady Josef 
Musil a František Buchta. Dohodnuto: Firma BRUNHOFER bude do Velké Bíteše zcela 
určitě přemístěna. Pozemek byl po předchozím vyvlastnění k dispozici a zdálo se, že je vše 
v pořádku, vždyť se jednalo déle než dva roky… ALE

14. června 1948
V radě MNV byla zvolena zvláštní komise složená z předsedy Jana Nekudy, členů rady 

Františka Kaliny, Václava Svobody a Josefa Čechovského, ředitele spořitelny. Mezitím 
byla firma BRUNHOFER znárodněna a ministerstvo průmyslu změnilo svůj původní zá-
měr i záměr továrníka Brunhofera a rozhodlo s konečnou platností – viz. výňatek z proto-
kolárního zápisu z rady MNV konané dne 2. srpna 1948:
 a)  Výměr ministerstva průmyslu v Praze ze dne 16. července 1948 ve věci změny sta-

vebních investic a přidělení částky 3 000 000 Kč na stavbu průmyslového objektu 
ve Velké Bíteši, kterou mají vybudovat VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY, národní 
podnik.

 b)  Dopis Vítkovických železáren ze dne 28. 7. 1948 ohledně stavby závodu ve Velké 
Bíteši a bylo usneseno vystavit Vítkovickým železárnám potvrzení, „že městská 
obec Velká Bíteš je ochotna výše uvedený stavební pozemek postoupiti zdarma 
k účelům stavby průmyslového podniku tamtéž“.

Všeobecně se naznalo, že nejvhodnějším místem pro stavbu bude (náhradní typ z roku 
1947) pozemek Vladimíra Kotíka při vlkovské silnici. Přispěla k tomu i možnost zřízení  
vlečky do Vlkova k projektované železniční trati Brno – Havlíčkův Brod.

16. září 1948
Na budoucím staveništi se uskutečnila první schůzka se zástupcem plánovacího oddělení 

Vítkovických železáren Ing. Dikonem za účelem získání informací pro zhotovení plánů stavby. 
V říjnu 1948 však přišla nepříliš povzbudivá zpráva, že se stavbou průmyslového závodu může 
být započato teprve na podzim v roce 1949, a proto mohou být stavební pozemky osety.
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4. listopadu 1948
V reakci na zájezd funkcionářů do Ostravy přišel potvrzující dopis obsahující sdělení,  

že Vítkovické železárny již připravují plány na výstavbu závodu pro 300 až 400 pracov-
ních sil, a že termín zahájení stavby „podzim 1949“ je závazný.

27. ledna 1949
Na zasedání pléna MNV (místní národní výbor) podal jeho předseda Jan Nekuda zprávu 

o přípravách na stavbu průmyslové haly Vítkovických železáren ve Velké Bíteši. 

28. dubna 1949 
V dubnu byly zahájeny stavební práce zahájeny a ve Velké Bíteši se konal „aktiv stav-

bařů“, na němž se MNV zastoupený jeho předsedou Janem Nekudou zavázal poskytovat 
pracovní brigády na zřízení příjezdové silnice na staveniště. 

14. června 1949
Jednání o stavbě tovární haly Vítkovických železáren pokročila natolik, že bylo konáno 

stavební „komisionální jednání“ všech zúčastněných stran, včetně majitelů sousedních po-
zemků. Čilý ruch na staveništi započal přesně podle plánu na podzim roku 1949.

Pohled do tovární haly v roce 1959.  |  Foto: Archiv PBS
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Stavbu prováděly Československé stavební závody Brno, stavební správa ve Velké Bí-
teši. Práce na „HALE“, jak se po dlouhá léta zdejšímu novému závodu říkalo, pokračovaly 
velmi rychle.

Únor 1950
Ve Velké Bíteši začínal svoji činnost okresní národní výbor a stavba tovární haly Vítko-

vických železáren se stala i jeho záležitostí. Ta již pokročila natolik, že v zápise z jednání 
MNV je uvedeno: „…že se započne s instalací prvních obráběcích strojů, které budou 
zapojeny do výroby, a mezi tím se bude pokračovati s výstavbou dalších dvou hal“. 

21. července 1950
V oběžníku č. 203 Vítkovických železáren se oznamuje započetí přípravných prací pro 

zavedení výroby v bítešském závodě, včetně postupného instalování obráběcích strojů.

ŘÍJEN 1950
Zbývá už jen dodat, že sotva byly objekty nového bítešského závodu dokončeny,  

byly předány v říjnu 1950 PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNĚ BRNO, n. p. a že první 
výrobky – sbíječky a součásti hornického a hutnického nářadí pro Vítkovice – byly 
vyexpedovány ke konci téhož roku.

Ale to už je jiný příběh, příběh sedmdesáti let poctivé práce několika generací... Byla 
to „naše fabrika“,ovlivnila mnoho lidských osudů, a navzdory všem složitostem pová-
lečného období poskytla slušné zázemí, vzdělání a uplatnění zejména mnoha mladým 
lidem, z nichž někteří v ní našli i své životní partnery. Byla také jedním z nejdůležitějších 
činitelů rozvoje nejen bítešského regionu, ale částečně i regionů sousedících. 

P.S.: Následující léta rozvoje závodu jsou poměrně podrobně zpracovaná stylem záznamu 
pamětí a vyprávění dlouholetého zaměstnance a ředitele PBS ve Velké Bíteši Josefa Ond-
ráka, v seriálu článků nazvaných „Josef Ondrák a svědectví jeho doby“, uveřejněných ve 
Zpravodajích leden 2018 až červenec/srpen 2019.

Alois Koukola

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

„Malý“ seriál o Tradičních bítešských hodech, pokračuje. V říjnovém Zpravodaji 
vám přinášíme informace o doprovodném programu hodů a „naťukneme“ již i ho-
dovou neděli.  

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

Kolotoče a stánky
Několik hodin poté, co se na náměstí úspěšně dostaví mája, se na místo kolem ní začnou 

sjíždět majitelé lunaparků a stavět tam své kolotoče. V posledních letech se pouťovými 
atrakcemi zaplní také odstavné parkoviště nedaleko náměstí. K vidění jsou jak klasické 
„řetízkáče“, autíčka, ruská kola, ale i různé moderní atrakce – horské dráhy a další. I dnes 
chodí zamilovaní chlapci vystřelit své dívce na střelnici papírovou růži. Zábavné atrakce 
jsou navštěvovány hlavně mládeží v pátečních nebo sobotních pozdních hodinách.

Dříve bývaly kolotoče k dispozici v menší míře. Do města přijel malý „řetízkáč“,  
houpačky a střelnice. Děti si také rády kupovaly „štěstíčka“.

O hodovém víkendu se od ranních hodin začínají na ulicích okolo náměstí objevovat 
stánky s různým zbožím. Kromě oblečení a hraček se objevují také stánky s občerstvením 
a nápoji – především s burčákem. Přímo na náměstí jsou v posledních letech stánky nahra-
zovány jarmarkem lidových řemesel.

Výstavy
K hodovému týdnu také paří celá řada výstav a vernisáží, týkající se místní histo-

rie a kultury. Tradiční je již chovatelská výstava drobného zvířectva – králíci, holubi,  
drůbež – se svojí vlastní tombolou. Na výstavě Klubu kultury se objevují hlavně obrazy, 
fotografie, pohlednice nebo sochy. Každý rok se obměňuje obsah vlastivědné muzejní vý-
stavy. Mimořádně se na hody vystavuje v muzeu bítešská monstrance, která je nejstarší 
dochovanou na Moravě a podle které je postaven také hlavní oltář v bítešském kostele.

V kostele sv. Jana Křtitele bývají o hodech také komentované prohlídky. V posledních 
letech se na náměstí o víkendu konají předváděcí akce automobilů. Někdy je součástí hodů 
také vystoupení historických šermířů.

Hvězdokladení
Do bítešského chodníku slávy před restaurací U Raušů přibude každým rokem během 

hodového týdne jedna až dvě hvězdy slavných osobností – sportovců, herců, zpěváků nebo 
hudebních skupin. Tato akce byla založena v roce 2002 po vzoru Hollywoodského chodníku 
slávy na popud samotných celebrit. Udělování hvězd se ustálilo právě na bítešské hody.

Každá hvězda má taky svého kmotra, který hvězdu křtí šampaňským vínem. Hvězdu 
na bítešském náměstí vlastní například Karel Gott, Lucie Bílá, Maxim Turbulenc, 
Elán, Martina Sáblíková, Kateřina Neumannová nebo Josef Dvořák. Při této události 
je vždy přítomno i několik dalších českých nebo slovenských celebrit, které zde mají 
hudební vystoupení.

Bíteš hledá borce
Této nově založené hodové doprovodné akce – Bíteš hledá borce, která probíhá od roku 

2009 na hodovou sobotu, se účastní hlavně děti. Právě pro ně je na místní farní zahradě 
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připraven zajímavý program. Jedná se o několik soutěžních disciplín, ve kterých mezi se-
bou zápolí děti v jednotlivých věkových kategoriích – od předškoláků až po nejstarší žáky 
základní školy.

Tři nejlepší z každé kategorie dostanou od rychtáře odměnu a ti nejúspěšnější se stanou 
bítešskými borci. Ostatní si mohou zaskákat na trampolíně nebo skákacím hradě. Této akce 
využívají také rodiny s dětmi, které nechtějí utrácet za kolotoče.

Setkání na Podhorácku
Od roku 2003 se každoročně v sobotu pod májou pořádá folklorní festival Setkání 

na Podhorácku. Využije se tak prázdného pódia v odpočinkovém dni chasy. Jedná se o pře-
hlídku dětských i dospělých krojovaných skupin, především z Velké Bíteše a podhorác-
kého okolí, ale i ze sousedních regionů. Festival také hostil soubory z Rakouska či ze Slo-
venska. Na pódiu jsou k vidění hlavně pásma tanců, scének a písní. Scénky bývají někdy 
inspirovány tradičním programem bítešských hodů, který probíhá v neděli. Mezi účinkující 
patří i několik členů chasy, kteří jsou zároveň součástí národopisného souboru Bítešan. 
Tento soubor má několik věkových kategorií.

Festivalový den ukončuje večerní vystoupení cimbálové muziky na nádvoří muzea a de-
chové hudby pod májou, při které si mohou diváci zatancovat poprvé na hodovém pódiu.

Setkání na Podhorácku, r. 2019.  |  Foto: Tomáš Škoda
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HODOVÁ NEDĚLE

Slavnostní bohoslužba
Nejdůležitější den bítešských hodů – neděle – začíná mší svatou s účastí krojované 

chasy a rychtáře s rychtářkou. Chasa se shromáždí před kostelem a čeká na příchod faráře, 
který ji uvítá. Společně jdou slavnostním průvodem do chrámu, kde má chasa čestné místo. 
Rychtář s rychtářkou nebo hlavní stárek se stárkovou obvykle čtou čtení. Někdy je také 
chasa aktivní ve čtení přímluv.

Stárci zvou stárky
Po slavnostní bohoslužbě se chasa rozdělí. Mládenci jdou na náměstí, kde doladí po-

slední detaily na pódiu. Připevní na máju zajíce tak vysoko, aby na něj šlo ještě dosáhnout, 
a hodový zvon, který je vyroben z kovové kostry potažené zdobeným plátnem. Jejich part-
nerky se mezitím rozdělí do tří předem domluvených skupin. Každá skupina jde do místa 
bydliště jedné z nich, kde společně s rodinami připraví pro své stárky pohoštění a později 
se schovají na nějaké neobvyklé místo.

Stárci se na náměstí seřadí do řad za sebou po čtveřicích podle kolon, ve kterých budou 
odpoledne tančit besedy. Za doprovodu dechové muziky vyrážejí průvodem na první ze 
tří zastávek, kde na stárky čekají jejich partnerky. Jakmile mládenci přijdou na první za-
stávku, přivítá je paní domácí a pozve je na pohoštění, které pro ně bylo připraveno. Hlavní 
stárek vyvolá pokřik chasy.

Stárci na náměstí, r. 2019.  |  Foto: Martin Pištěk
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Po několika minutách občerstvení se skupinka mládenců, která má na aktuální zastávce 
schovaná svá děvčata, vydává je hledat a „ženit se“. Jakmile stárek najde svou stárkovou, 
připne jí kytičku na kordulku. Taky stárková má pro svého stárka „překvapení“ – rozetu. 
Když všichni tito stárci najdou své stárkové, prochází spolu špalírem ostatních stárků, kteří 
mají svou stárkovou až na druhé nebo třetí zastávce. Nezadaní stárci se zadaným posmívají 
a kontrolují je, jestli v holínkách nepašují alkohol, který již nesmí pít. Zadaným stárkům 
hraje před domem k tanci dechová hudba. Zadaní potom vedou průvod na druhou zastávku, 
za nimi jde muzika a za ní nezadaní stárci. Na druhé i třetí zastávce probíhá program ob-
dobně. Třetí bývá u hlavní stárkové doma. Dříve bývaly zastávky čtyři, kvůli nedostatku 
času ale jedna zastávka ubyla.

Kolečko pro chasu
Kolem poledne, jakmile již všichni stárci mají své stárkové, si chasa za doprovodu de-

chové hudby zatančí několik polek a valčíků a zazní také pokřik chasy. Hlavní stárek zjiš-
ťuje, zdali někdo ze stárků nemá delší pentle na rozetě než on. Hlavní stárková kontroluje, 
aby si stárci neomotávali pentle kolem rozety a symbolicky nůžkami zastřihne každému 
stárkovi jednu pentli. Dříve byly opravdu zkráceny všechny pentle, které byly delší než 
hlavního stárka.

V posledních letech se z časových důvodů kolečko pro chasu a zmíněné zastřihávání 
pentlí nekoná pod májou na náměstí jako v dřívějších letech, ale na třetí zastávce u hlavní 
stárkové.

Následně je každý stárek zván na slavnostní oběd ke své stárkové.

Pokračování příště…
Redakce

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 59/2020 KONANÉ DNE 24. SRPNA 2020
 
2/59/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 58/2020 ze dne 12. 8. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 24. 8. 2020
3/59/20/RM – bere na vědomí předložený materiál ohospodaření Informačního centra a Klubu kul-
tury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace v letech 2017-2020.
4/59/20/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 9/2020.
odpovědnost: odbor finanční  termín: 4. 9. 2020
5/59/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku a uzavřít smlouvu o dílo na opravu fasády 
kulturního domu, včetně hasičky a kůlny na dřevo v Jindřichově, v rozsahu nabídky předložené 
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společností VH MONT-STAV s.r.o., Masarykovo nám. 105, Náměšť nad Oslavou IČ: 28263511, 
za celkovou cenu 692.424,85 Kč včetně DPH a současně objednat výměnu vstupních dveří a jednoho 
okna pro KD Jindřichov u HZB, spol. s r.o., Pražská 548/136, Brno, IČ: 25510916 v celkové výši 
29.480,20 Kč včetně DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový  termín: 31. 12. 2020
6/59/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2020
7/59/20/RM – rozhoduje neprominout část nákladu na vodné a stočné za rok 2019 k bytu, U Sta-
dionu 276, Velká Bíteš ve výši 5.242 Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2020
8/59/20/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě žá-
dosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5054/20 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací 
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční  termín: 30. 9. 2020
9/59/20/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě žá-
dosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5053/20 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací 
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční  termín: 30. 9. 2020
10/59/20/RM – rozhoduje osadit dopravní značení „Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t“ na ulici Na Va-
lech v městě Velká Bíteš dle předloženého návrhu. 
odpovědnost: odbor majetkový  termín: 30. 10. 2020
11/59/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést id. 83/519 pozemku p.č. 1608/4 ostatní 
plocha, silnice o výměře 551 m2 a id. 83/519 pozemku p.č. 1608/5 ostatní plocha, silnice o výměře 
139 m2 v k.ú. a obci Březské z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – 
Nusle za cenu 100,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu 
k pozemkům. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 9. 2020
12/59/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 1058/3 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 106 m2 a pozemek p.č. 4602 orná půda o výměře 258 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: 14. 9. 2020
13/59/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu urči-
tou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový  termín: 31. 8. 2020
14/59/20/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě 
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5357/20 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací 
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2020
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15/59/20/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě 
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5356/20 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací 
smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2020
16/59/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 75852837 na výkon činnosti koordinátora 
BOZP na stavbě „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu – Dešťová kanalizace“ za cenu 
36.000,- Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2020
17/59/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 75852837 na výkon činnosti koordinátora 
BOZP na stavbě „Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“ za cenu 45.000,- Kč bez DPH a uza-
vřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2020
18/59/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 620 820 86 na výkon technického do-
zoru stavebníka na stavbě „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu – Dešťová kanalizace“ 
za cenu 114.950,- Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 10. 2020
19/59/20/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se zakazuje 
požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vy-
mezených veřejných prostranstvích.   
odpovědnost: tajemnice termín: 14. 9. 2020
20/59/20/RM – pověřuje odbor majetkový zajistit přípravu odstranění přerostlé zeleně, která ohro-
žuje bezpečnost silničního provozu v oblasti ulic Za Uličkami, Družstevní, Lánice a Kpt. Jaroše. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2020
21/59/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu movitého majetku města - hasičských 
vozidel: Renault Trafic, znalecký posudek 21.000,- Kč, za nejvyšší nabídku kupní ceny a Tatra T2 
148 P, znalecký posudek 51.000,- Kč, za nejvyšší nabídku kupní ceny. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2020
22/59/20/RM – jmenuje vedoucí odboru majetkového Městského úřadu Velká Bíteš s účinností 
od 1. 9. 2020. 
odpovědnost: rada města termín: 1. 9. 2020
23/59/20/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým výběrem společnosti AZX spol. s r.o., Švehlova 
36, Praha 10, IČ: 60486368 a s přijetím cenové nabídky na nepřímou digitalizaci RTG pracoviště 
Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za částku 847.640 Kč s DPH.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 15. 9. 2020
24/59/20/RM – ukládá odboru investic a rozvoje předložit radě města zdokumentování stávajícího 
stavu sportovišť ve Velké Bíteši a koncepci rozvoje sportovních ploch ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2020
25/59/20/RM – rozhoduje 
a) souhlasit se změnou užívání budovy, která je součástí pozemku p.č.1339/4 v obci a k.ú. 
Velká Bíteš, a to z užívání „stavba pro výrobu a skladování“ na užívání „stavba občanského 
vybavení“,



50 |  Říjen 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

b) zveřejnit záměr změny smlouvy o výpůjčce ze dne 1. 10. 2019 ve znění dodatku číslo 1 ze dne 
31. 1. 2020, uzavřené mezi Městem Velká Bíteš, IČ: 00295647, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 
595 01 Velká Bíteš (půjčitelem) a TJ Spartak Velká Bíteš, z.s., IČ: 15544389, se sídlem Tyršova 617, 
595 01 Velká Bíteš (vypůjčitelem). Předmětem této změny je změna doby platnosti, která se mění 
z doby neurčité na dobu určitou v délce 10 let.
odpovědnost: odbor majetkový  termín: 16. 9. 2020
26/59/20/RM – bere na vědomí informace k řešení financování projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 
115, Velká Bíteš – odborné učebny a bezbariérovost“ a schvaluje další postup v daném případě podle 
návrhu odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 18. 9. 2020
27/59/20/RM – rozhoduje
a) uzavřít předloženou smlouvu o správě sportovního zařízení – areálu fotbalového stadionu města 
Velká Bíteš s Technickými službami Velká Bíteš, spol. s r.o., IČ: 25594940, se sídlem Masarykovo 
náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš
a
b) uzavřít předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 29. 11. 2016 s FC PBS Velká 
Bíteš z.s., IČ: 433 83 955, se sídlem Lánice 40, 595 01 Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
28/59/20/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti o úpravu jednacího řádu Rady města Velká Bíteš 
v souvislosti s pravidelným poskytováním všech podkladových materiálů připravovaných pro jed-
nání Rady města Velká Bíteš dle požadavku č.j. MÚVB/5034/20 ze dne 11.08.2020 v návaznosti 
na žádost č.j. MÚVB/2165/20.
Rada města konstatuje, že jednací řád Rady města Velká Bíteš, schválený dne 28. 1. 2019 pod číslem 
usnesení 19/6/19/RM, není v rozporu s platným právním řádem. 
odpovědnost: místostarostka termín: 4. 9. 2020
29/59/20/RM – bere na vědomí informaci o fungování komunitní školy Lípa na území města. Rada 
města konstatuje, že v současnosti město neuvažuje s podporou jím nezřizovaných školských zaří-
zení.
odpovědnost: starosta termín: 4. 9. 2020
30/59/20/RM – ruší svoje usnesení č. 19/41/20/RM ze dne 10. 2. 2020 z důvodu, že stavebník před-
ložil nový návrh svých staveb, který podstatně mění využití území a současně vyzývá stavebníka 
k předložení konečného řešení stavebního záměru na pozemcích parc.č. 1327/1, 1327/2 a 1328/7 
v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 9. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 60/2020 KONANÉ DNE 31. SRPNA 2020 

2/60/20/RM – rozhoduje uzavřít se společností OLMAN spol. s r.o., IČ: 255 78 375, se sídlem 
Jakuba Obrovského 228/1a, Bystrc 635 00 Brno dohodu o finančním příspěvku městu Velká Bíteš 
ve výši 500.000,- Kč na vybudování 10 parkovacích stání na pozemcích p.č. 104, p.č. 627/1, příp. 
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na jiných sousedních pozemcích v k.ú. a obci Velká Bíteš k zajištění parkovacích stání pro provozo-
vání dětské skupiny v budově č.p. 725, která je součástí pozemku p.č. 106 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2020
3/60/20/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy č. 038056 s THT Polička, s.r.o. na pořízení 
cisternové automobilové stříkačky JSDH Velká Bíteš a rozhoduje odeslat výzvu městem Velká Bíteš 
prodávajícímu THT Polička s.r.o. k zahájení plnění předmětu smlouvy.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 8. 2020
4/60/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 59/2020 ze dne 24. 8. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 31.08.2020
5/60/20/RM – rozhoduje poskytnout NoMen Run, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 
2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5515/20 ve výši 15.000 Kč 
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2020
6/60/20/RM – souhlasí s vyčíslením víceprací společnosti VM REKOSTAV, s.r.o. Nádražní 530/27, 
Velké Meziříčí, IČ:46971971 na akci VO Košíkov v celkové výši 117.199,39 Kč včetně DPH a roz-
dělením jejich financování mezi místní část Košíkov a město Velkou Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 9. 2020
7/60/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti ARCHAIA Brno z.ú., Bezručova 
78/15, 602 00 Brno, IČ: 26268469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Velká Bíteš – no-
vostavba 14 BD, ul. U Stadionu – Dešťová kanalizace“)“ za cenu maximálně 19.069,60 Kč včetně 
DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2020
8/60/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti ARCHAIA Brno z.ú., Bezručova 
78/15, 602 00 Brno, IČ: 26268469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Velká Bíteš - Rekon-
strukce ulic Nová čtvrť“ za cenu maximálně 19.069,60 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2020
9/60/20/RM – rozhoduje uzavřít se společností PROJEKTY B.H., s.r.o., Valouškova 575/11, 635 00 
Brno-Bystrc, IČ: 02103800 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci stavby „Spe-
ciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“, kterým se navyšuje cena o 30.250,- Kč včetně 
DPH a prodlužuje termín odevzdání o 1 měsíc, tj. do 30. 10. 2020. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2020
10/60/20/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření 
města č. 10/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 9. 2020
11/60/20/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem jako pro-
najímatelem a nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o vý-
měře 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající v prodloužení doby nájmu na dobu do 31. 12. 2020.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2020
12/60/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 3008/11 ostatní plocha, 
silnice o výměře 178 m2 a pozemek p.č. 3008/57 ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní pří-
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spěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle za cenu 
100,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemků. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 9. 2020
13/60/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt část pozemku p.č. 3319 oddělenou geo-
metrickým plánem č. 3185-98/2020 a nově označenou p.č. 3319/2 orná půda o výměře 453 m2 a id. ½ částí 
pozemku p.č. 3237 oddělených geometrickým plánem č. 3184-97/2020 a nově označených p.č. 3237/2 
orná půda o výměře 1923 m2 a p.č. 3237/4 orná půda o výměře 51 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnic-
tví Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 
do vlastnictví města Velká Bíteš. Město Velká Bíteš uhradí náklady související s nabytím pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 9. 2020
14/60/20/RM –bere na vědomí postup prací stavebního záměru rekonstrukce ulic U Stadionu a Družstevní.
15/60/20/RM – bere na vědomí předložený stavební záměr novostavby místní komunikace  
ve II. etapě lokality U Stadionu.
16/60/20/RM – rozhoduje souhlasit se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu žáků Základní 
umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace, a to ze 300 na 360 žáků s účin-
ností od 1. 9. 2021.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2021
17/60/20/RM – bere na vědomí písemné odvolání. Z důvodu nesplnění podmínky pro užívání bytu 
pro příjmově vymezené skupiny obyvatel zůstává v platnosti a neměnné usnesení číslo 8/57/20/RM 
ze dne 27. 7. 2020. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2020
18/60/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemky p.č. 130/3 lesní pozemek 
o výměře 1990 m2 a p.č. 132/7 lesní pozemek o výměře 4668 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec 
Velká Bíteš včetně lesních porostů z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Lesního družstva 
svazu obcí s.r.o., IČ: 634 87 977, se sídlem č.p. 46, 595 01 Březské za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 87.960,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemků. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 9. 2020
19/60/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemky p.č. 3250 orná půda o výměře 167 m2, 
p.č. 3253/1 orná půda o výměře 1417 m2, p.č. 3254/1 orná půda o výměře 931 m2, p.č. 3257/1 orná 
půda o výměře 451 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví První 
brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš za část 
pozemku p.č. 3262 oddělené geometrickým plánem č. 3154-40/2020 a nově označené p.č. 3262/3 orná 
půda o výměře 1673 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., 
IČ: 00176109, se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Město Velká 
Bíteš zřídí ve prospěch První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se sídlem Vlkovská 279,  
595 01 Velká Bíteš bezúplatně věcné břemeno za účelem umístění, zřízení, provozu, údržby, opravy a od-
stranění kanalizace na pozemku p.č. 3262/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš a zajistí na vlastní náklady připolo-
žení chráničky DN 200. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 9. 2020
20/60/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 4657 orná půda o výměře 
cca 8870 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 3294/1 
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oddělené geometrickým plánem č. 3179-86/2020 a nově označené p.č. 3294/6 o výměře 980 m2 a p.č. 
3294/7 orná půda o výměře 1870 m2, pozemky p.č. 2492/3 trvalý travní porost o výměře 174 m2, p.č. 
3407 orná půda o výměře 2951 m2, p.č. 3725/1 orná půda o výměře 2405 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 25,- Kč/m2. 
Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 9. 2020
21/60/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
- část pozemku p.č. 2163 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 33.800,- Kč,
- část pozemku p.č. 2165/1 zahrada o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 3.640,- Kč.
Kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 9. 2020
22/60/20/RM – ukládá řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše,  
příspěvkové organizace vypůjčit FC PBS Velká Bíteš z. s. sál v kulturním domě ve Velké Bíteši od  
26. 9. 2020 (15.00 h) do 28. 9. 2020 (15.00 h) za účelem zajištění zázemí mezinárodního fotbalového 
turnaje mládeže „O pohár města Velká Bíteš“.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 26. 9. 2020
23/60/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 2293/4 trvalý travní po-
rost o výměře cca 12 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku  
p.č. 700 zahrada o výměře cca 140 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, 
že město Velká Bíteš zřídí ve prospěch pozemku p.č. 700 v k.ú. Velká Bíteš věcné břemeno spočíva-
jící v právu průchodu a průjezdu přes části pozemků p.č. 2293/4, p.č. 4623 v k.ú. a obci Velká Bíteš. 
Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 9. 2020
24/60/20/RM –rozhoduje zveřejnit záměr výpůjčky nebytového prostoru č. 101 o výměře 65,81 m2 
včetně příslušenství v budově č.p. 67, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 118 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš na dobu neurčitou od 1. 10. 2020 s tříměsíční výpovědní dobou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2020
25/60/20/RM – doporučuje ZM vydat Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: tajemnice termín: 14. 9. 2020
26/60/20/RM – rozhoduje neposkytovat v rámci volebních kampaní plochu Masarykova náměstí a bu-
dov města na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši pro reklamní zařízení volebních skupin a stran. Rada 
města Velká Bíteš rozhoduje souhlasit na základě žádosti s umístěním reklamního zařízení na pozemku 
parc.č. 1342/1 v k.ú. Velká Bíteš při ulici Na Valech dle odsouhlaseného situačního výkresu. 
odpovědnost: odbor majetkový termín:.4. 9. 2020
27/60/20/RM – schvaluje zadávací dokumentaci projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – 
Masarykovo náměstí 86“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2020
29/60/20/RM – bere na vědomí návrh Místní organizace ČSSD Velká Bíteš na volbu členů kontrol-
ního a finančního výboru.
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 61/2020 KONANÉ DNE 7. ZÁŘÍ 2020 
 
2/61/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 60/2020 ze dne 31. 8. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 7. 9. 2020
3/61/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou 
od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2020
4/61/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš na dobu určitou 
od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2020
5/61/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2020
6/61/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022, za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10% sleva. 
odpovědnost: odbor majetkový  termín: 30. 9. 2020
7/61/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, na ulici U Stadionu 277, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2020
8/61/20/RM – bere na vědomí návrh MO TOP 09 na volbu členů kontrolního a finančního výboru.
9/61/20/RM – bere na vědomí návrh MO KDU-ČSL na volbu členů kontrolního a finančního výboru.
10/61/20/RM – bere na vědomí předložené informace a konstatuje, že odstoupení 3 členů Kont-
rolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš a 4 členů Finančního výboru Zastupitelstva města 
Velká Bíteš v červnu 2020 není v rozporu s platným právním řádem. 

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 62/2020 KONANÉ DNE 14. ZÁŘÍ 2020 

2/62/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 61/2020 ze dne 7. 9. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 14. 9. 2020
3/62/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ:15261182 na výkon autorského dozoru 
na stavbě „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu – Dešťová kanalizace“ za cenu 19.360,-
Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje  termín: 9. 10. 2020
4/62/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 1351/2 ostatní plocha 
o výměře 285 m2, p.č. 177/9 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 a p.č. 1342/25 ostatní plocha, 
silnice o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový  termín: 30. 9. 2020
5/62/20/RM – bere na vědomí Organizační řád Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace 
platný od 1. 9. 2020.
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6/62/20/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš,  
příspěvkové organizace o činnosti školy za školní rok 2019/2020.
7/62/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 2146/1 o výměře 846 m2,  
části p.č. 2146/2 o výměře 125 m2, části p.č. 2146/3 o výměře 677 m2, části p.č. 2920/1 o výměře  
15 m2 a pozemku p.č. 4445/4 orná půda o výměře 1083 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2020
8/62/20/RM – rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, p. o. dar z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/5783/20 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2020
9/62/20/RM – rozhoduje poskytnout Mysliveckému sdružení Velká Bíteš, o. s. dar rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5870/20 
ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2020
10/62/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti VHS stavby a.s., Na Hranici 
14, 586 01 Jihlava, IČ: 25183052 na realizaci stavby „Velká Bíteš – Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“ 
za cenu 8.663.212,95 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 10. 2020
11/62/20/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš ke dni 
30. 9. 2020.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2020
12/62/20/RM – bere na vědomí návrh KSČM, ODS, Občanského sdružení za zdravé město 
bez kamionů a Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš na volbu členů kontrolního a fi-
nančního výboru.
13/62/20/RM – bere na vědomí posouzení návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva města Velká Bíteš 
pověřencem pro ochranu osobních údajů ze dne 10. 9. 2020 a rozhoduje setrvat na svém původním 
návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva města Velká Bíteš, který byl doporučen Zastupitelstvu města 
Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 14. 9. 2020
14/62/20/RM – bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvkové organizace, týkající se přeložení místa konání koncertu skupiny 05A Radeček 
a Poetika dne 18. 9. 2020 ze sálu KD na ulici Vlkovská 482 na fotbalový stadion ve Velké Bíteši, 
a to z důvodu přijetí opatření proti šíření onemocnění COVID-19, s tím, že budou dodrženy hlukové 
limity a noční klid.
15/62/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Technické služby Velká Bíteš 
spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 25594940, na provedení opravy hlavní 
cesty na novém hřbitově, ulice Tišnovská, Velká Bíteš (od schodiště ke kříži, cca 400 m2) za cenu 
312.244,00 Kč bez DPH (377.815,00 Kč s DPH) a tuto opravu objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2020
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 13/2020 KONANÉHO DNE 14. ZÁŘÍ 2020 

1/13/20/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Jelínka a pana Zdeňka Mazánka.
3/13/20/ZM: bere na vědomí předložené informace a konstatuje, že odstoupení 4 členů Finančního 
výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš v červnu 2020 není v rozporu s platným právním řádem.
4/13/20/ZM: volí předsedkyní finančního výboru paní Mgr. Markétu Burešovou.
5/13/20/ZM: bude hlasovat jednotlivě o členech finančního výboru.
6/13/20/ZM: volí členem finančního výboru pana Bc. Jiřího Dohnala.
7/13/20/ZM: volí členkou finančního výboru paní Janu Procházkovou.
8/13/20/ZM: volí členem finančního výboru pana Ing. Lubomíra Vlčka.
9/13/20/ZM: volí členem finančního výboru pana Jaroslava Hofmanna.
10/13/20/ZM: volí členem finančního výboru pana Ing. Ondřeje Macholu.
11/13/20/ZM: bude opakovaně hlasovat o nominaci pana Ing. Tomáše Kučery na post člena finanč-
ního výboru.
12/13/20/ZM: rozhoduje, že volba zbývajícího člena finančního výboru se uskuteční na příštím za-
sedání zastupitelstvu města.
13/13/20/ZM: bere na vědomí předložené informace a konstatuje, že odstoupení 3 členů Kont-
rolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš v červnu 2020 není v rozporu s platným právním 
řádem.
14/13/20/ZM: rozhoduje, že volba předsedy kontrolního výboru a zbývajících členů kontrolního 
výboru se uskuteční na následujícím zasedání zastupitelstva města.
15/13/20/ZM: vydává Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění se třemi 
změnami přednesenými panem Mgr. Alešem Koubkem a rozhoduje zrušit s účinností od 1. 10. 2020 
usnesení Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 16/12/12/ZM ze dne 13. 2. 2012.
odpovědnost: starosta termín: 1. 10. 2020
16/13/20/ZM: bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 6/2020, 7/2020, 8/2020 a 9/2020 schvá-
lená radou města.
17/13/20/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 10/2020 
včetně zařazení 200.000 Kč na pronájem kontejnerových sanitárních sestav.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2020
18/13/20/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 8. 2020.
19/13/20/ZM: rozhoduje poskytnout 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. 4277/20 ve výši 
241.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 10. 2020
20/13/20/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt část pozemku p.č. 3319 oddělenou geometrickým 
plánem č. 3185-98/2020 a nově označenou p.č. 3319/2 orná půda o výměře 453 m2 a id. ½ částí 
pozemku p.č. 3237 oddělených geometrickým plánem č. 3184-97/2020 a nově označených p.č. 
3237/2 orná půda o výměře 1923 m2 a p.č. 3237/4 orná půda o výměře 51 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
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Žižkov, 130 00 Praha 3 do vlastnictví města Velká Bíteš. Město Velká Bíteš uhradí náklady souvi-
sející s nabytím pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
21/13/20/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 1058/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 106 m2 a pozemek p.č. 4602 orná půda o výměře 258 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
120,- Kč/m2 Brno s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
22/13/20/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- část pozemku p.č. 2163 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 33.800,- Kč,
- část pozemku p.č. 2165/1 zahrada o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 3.640,- Kč.
Kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
23/13/20/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 2293/4 trvalý travní porost o výměře cca 12 m2 
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 700 zahrada o výměře 
cca 140 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že město Velká Bíteš 
zřídí bezúplatně ve prospěch pozemku p.č. 700 v k.ú. Velká Bíteš věcné břemeno spočívající v právu 
průchodu a průjezdu přes části pozemků p.č. 2293/4, p.č. 4623 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady 
související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
24/13/20/ZM: rozhoduje směnit pozemky p.č. 3250 orná půda o výměře 167 m2, p.č. 3253/1 orná půda 
o výměře 1417 m2, p.č. 3254/1 orná půda o výměře 931 m2, p.č. 3257/1 orná půda o výměře 451 m2 
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví První brněnské strojírny Velká 
Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3262 oddě-
lené geometrickým plánem č. 3154-40/2020 a nově označené p.č. 3262/3 orná půda o výměře 1673 m2 
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se sídlem 
Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Město Velká Bíteš zřídí ve prospěch 
První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš 
bezúplatně věcné břemeno za účelem umístění, zřízení, provozu, údržby, opravy a odstranění kanali-
zace na pozemku p.č. 3262/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš a zajistí na vlastní náklady připoložení chráničky 
DN 200. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
25/13/20/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 4657 orná půda o výměře cca 8870 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 3294/1 oddělené geometric-
kým plánem č. 3179-86/2020 a nově označené p.č. 3294/6 o výměře 980 m2 a p.č. 3294/7 orná půda 
o výměře 1870 m2, pozemky p.č. 2492/3 trvalý travní porost o výměře 174 m2, p.č. 3407 orná půda 
o výměře 2951 m2, p.č. 3725/1 orná půda o výměře 2405 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví 
města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 25,- Kč/m2. Náklady 
související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
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26/13/20/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 3008/11 ostatní plocha, silnice o výměře  
178 m2 a pozemek p.č. 3008/57 ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlast-
nictví města Velká Bíteš do vlastnictví Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,  
140 00 Praha 4 – Nusle za cenu 100,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
27/13/20/ZM: rozhoduje úplatně převést id. 83/519 pozemku p.č. 1608/4 ostatní plocha, silnice 
o výměře 551 m2 a id. 83/519 pozemku p.č. 1608/5 ostatní plocha, silnice o výměře 139 m2 v k.ú. 
a obci Březské z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní pří-
spěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle za cenu 
100,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k pozemkům.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
28/13/20/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemky p.č. 130/3 lesní pozemek o výměře 1990 m2 
a p.č. 132/7 lesní pozemek o výměře 4668 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš 
včetně lesních porostů z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Lesního družstva svazu obcí 
s.r.o., IČ: 634 87 977, se sídlem č.p. 46, 595 01 Březské za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
ve výši 87.960,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2020
29/13/20/ZM: schvaluje Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, 
příspěvkové organizace v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 30. 9. 2020
30/13/20/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholic-
kých nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřej-
ných prostranstvích.
odpovědnost: tajemnice termín: 30. 9. 2020

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sečení trávy, tel. č.: 608 065 337

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

Hledáme ke koupi chatu/chalupu k rekreaci, nabídněte. Tel. č. 725 002 155.

Mladá rodina koupí STAVEBNÍ POZEMEK. Nabízíme rychlé a seriózní jednání. 
Prosím nabídněte. Zavolejte či pošlete SMS, ozveme se zpět. Děkuji. Tel. č.: 731 10 92 94

Komerční sdělení / Inzerce
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

10. září 2020 oslavil své 90. narozeniny pan Vladimír Brychta z Velké Bíteše,
bývalý učitel a školní inspektor

Jubilantovi popřály členky Sboru pro občanské záležitosti,
s gratulací se připojuje také redakce Zpravodaje

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se v sobotu 5. září 2020 zúčastnili posledního roz-
loučení s panem Františkem Novákem na jeho poslední cestě.

Rodina Novákova

VZPOMÍNÁME

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají“.
Dne 3. října 2020 by se dožil 80 roků a 25. září 2020 uplynulo 35 let od úmrtí 

pana Stanislava Rouše z Holubí Zhoře.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něj s námi.

S láskou vzpomínají manželka Marie a dcery Jana a Marie s rodinou.

Dne 8. října to bude 8 roků, co nás navždy opustila naše milovaná 
maminka a babička paní Zdeňka Voborná 

a 13. listopadu uběhne již 27 roků od úmrtí našeho drahého tatínka  
a dědečka pana Františka Voborného.

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Zarmoucená rodina
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