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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
městu se podařilo v poměrně krátkém čase zopakovat výbě-
rové řízení na rekonstrukci Rajhradské ulice. Stavba proto 
začne ještě letos. Na základě názoru úředníka ministerstva 
pro místní rozvoj, že soutěž nebyla Krajským úřadem Kraje 
Vysočina vypsána zcela bezchybně, jsme byli nuceni opa-
kovat výběrové řízení. Kromě fyzického zdržení a jím způ-
sobených komplikací znamenalo toto stanovisko navýšení 
ceny souhrnně pro všechny tři investory – Kraj Vysočina,  
město Velká Bíteš a SVK Žďársko o více jak dva miliony 
korun. Rozhodně nestihneme vše, co bylo v původním pro-
jektu pro letošek plánováno. Začne se koncem září a máme měsíc na to, abychom alespoň 
vybudovali kanalizaci mezi koncem města a křižovatkou s ulicí Na Výsluní. V uvedeném 
úseku bude proveden jen jeden překop silnice a jeho oprava, jinak je kanalizace vedena 
mimo vozovku. Není proto třeba se obávat, že bude silnice přes zimu uzavřena.

V závěru prací na druhé etapě rekonstrukce Nové čtvrti jsme museli řešit detaily vjezdů  
do jednotlivých nemovitostí, které projekt nemohl zohlednit. Proto posunutí dokončení sta-
vebních prací z konce srpna do září bylo stanoveno na 10. září. Připomínám, že aktuálně re-
konstruovaná část Nové čtvrti je řešena jako obytná zóna, tedy bez chodníků, včetně zeleného 
pásu. Názory občanů se různí – některým zeleň chybí, jiní by zde měli raději parkovací místa. 
Neplánujeme v oblasti zatím výsadbu stromů, zelenou plochu je ale teoreticky možné na parko-
vací místa přebudovat. Konečnou podobu území ukáže budoucnost a názory místních obyvatel. 
Chceme, aby lidé pokud možno parkovali s auty na svých pozemcích. Dnes už jsou běžně  
v domácnostech dvě auta i více a parkovací místa na veřejných plochách města nemohou stačit.

Zeleně ve městě si vážíme. Na srpnové besedě bítešského seniorklubu nám bylo vytý-
káno, že jenom kácíme. Byl jsem rád, že jsem mohl oznámit, že rada města vydala pokyn, 
že každý návrh na pokácení stromu musí být doplněn návrhem na náhradní výsadbu ze-
leně. Bohužel všichni občané nejsou milovníci stromů. Například na novém hřbitově mu-
síme kácet borovice, protože jim někdo navrtal kmeny. Budeme tak muset pokácet nejen 
navrtané stromy, ale i ty sousední, které s poškozenými stromy tvoří souvislou řadu a mají 
tak proschlou vnitřní společnou stranu větví.

Kraj Vysočina svolal další koordinační schůzku k plánované vysokorychlostní trati 
(VRT) na 13. září. Přestože jsme jim oznámili, že na tento den máme plánované zasedání 
zastupitelstva, a tedy se nemůžeme odpolední schůzky zúčastnit, organizátoři zatím neplá-
nují posun schůzky na jiný termín. Jednat se bude zejména o propojce mezi hlavní trasou 
VRT a stávající trasou havlíčkobrodské železnice. Ke stavbě propojky VRT, jak je dosud 
navržena, máme ale zásadní připomínky.
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V pondělí 13. září se v kulturním domě uskuteční zasedání bítešského zastupitelstva. Bu-
deme mimo jiné jednat o prodeji dalších bytů U Stadionu nebo pozemků pro Domov seniorů. 
Tento opakovaný záměr prodeje jsme umístili na více jak dva měsíce na úřední desku města  
a očekáváme, že v případě úspěšného dokončení prodeje pozemků budeme mít konečně part-
nera pro výstavbu a provozování tohoto sociálního zařízení v našem městě.

Stejně jako na srpnové besedě seniorklubu, i touto cestou bych rád informoval veřejnost  
o přípravách výstavby bítešského supermarketu na Vlkovské ulici. Dle informací, které mám  
k dispozici, je investor budoucího marketu již těsně před podáním žádosti o zahájení staveb-
ního řízení. Podle podmínek města k územnímu řízení stavby je vydání stavebního povolení 
vázáno na podpis dohod o podmínkách vybudování části technické a dopravní infrastruktury,  
realizované v rámci obchodní zóny, která bude následně předána městu. Město požaduje dohled 
při výstavbě, dodržení dohodnutých parametrů jednotlivých stavebních částí a rovněž předjed-
naných termínů realizace. Posun příprav u celé akce je vidět už i na katastrální mapě – vlastní-
kem pozemku pod budoucím marketem je společnost Lidl. 

Pro městskou knihovnu se během prázdnin adaptovaly volné zbývající prostory prvního 
patra domu č. p. 85. Kromě zřízení samostatných toalet pro personál a veřejnost a nové ply-
nové kotelny, došlo i na související rekonstrukci zbývající části původního topení v prosto-
rách knihovny. Dosud jediný společný záchod pro veřejnost i personál byl přístupný pouze 
přes pavlač. V zimě tak do komfortu chybělo opravdu hodně. Toalety pro veřejnost lidé ocení 
zejména u přednášek, besed a dalších akcí, které knihovna pořádá. Knihovna navíc dostává  
k dispozici dosud nevyužité další potřebné prostory pro skladování knih a materiálu knihovny. 
Nové prostory umožní mimo jiné pořádání bazaru a prodeje vyřazených knih. Další významná 
úprava se týká vytápění. Dosud byly v objektu dvě zastaralé kotelny, ty nyní nahradíme jedi-
nou. Upravujeme i rozvody, abychom dosáhli lepší účinnosti vytápění. Pro příští rok plánujeme 
pokračování prací. Je nezbytné ještě opravit fasádu a průjezd, pokud se podaří sehnat dotace, 
mohli bychom uvažovat i o výtahu, abychom měli knihovnu bezbariérovou.

V úterý 24. srpna od 14.00 do 19.00 hodin jsme pro občany Velké Bíteše připravili mož-
nost očkování proti koronaviru, navíc bez předchozí registrace, přímo v centru města.  
Akce se uskutečnila ve spolupráci s neziskovou organizací Podané ruce a Krajem Vysočina, 
město poskytlo technickou pomoc a parkovací místa před technickými službami na náměstí. 
Mobilní centrum připravilo jednodávkovou vakcínu Johnson & Johnson a dvoudávkovou Mo-
dernu, u které očkovací tým po 28 dnech přijede aplikovat ještě druhou dávku vakcíny.

S Klubem kultury jsme se letos dohodli na změně konceptu Tradičních bítešských hodů. 
Snažíme se hodové akce rozdělit mezi náměstí a prostranství u kulturního domu. Čekám,  
jak tuto změnu přijmou Bítešáci. Myslím, že přetlak na náměstí byl při pořádání hodů už zbytečně 
velký. Prostranství u kulturního domu je letos pěkně upraveno a kulturní dům samotný nabízí 
možnost zázemí. Navíc program hodů výrazným způsobem nezaostává za minulými ročníky. 

Všechny obyvatele Bíteše i okolí tímto srdečně zvu na hody. Věřím, že si během celého 
hodového týdne od 8. do 15. září každý najde zcela jistě „svoji část“ hodového programu, 
která ho osloví.

Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS

Od 3. května do 3. prosince 2021
LOVCI PEREL 2021 – SOUTĚŽ PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE 
Podrobná pravidla hry a seznam knih perlorodek najdete na webových stránkách: kn.velkabites.cz
Organizuje: Městská knihovna

Sobota 4. září 2021 od 9.00 do 11.30 hodin
BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 6. září do 17. září 2021 po – pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, 
v sobotu 11. září od 9.00 do 12.00 hodin a v neděli 12. září od 13.00 do 16.00 hodin
„POETIKA TVORBY“ – výstava fotografií Jiřího Grégra
Vernisáž výstavy se uskuteční 6. září v 17.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 8. září do 15. září 2021
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
Masarykovo náměstí, prostranství u kulturního domu, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek 9. září 2021 v 18.30 hodin 
MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP – HaCHucpa – brněnská klezmer skupina
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Úterý 14. září 2021 v 19.00 hodin 
ROMAN PERUCKI – ROZMLUVY BAROKA A ROMANTISMU
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Středa 15. září 2021 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Kvízové odpoledne s Ing. Karlem Smolíkem
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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Neděle 19. září 2021 od 9.00 hodin
POHODOVÁ DEVÍTKA
www.pohodovadevitka.cz
Fotbalový stadion ve Velké Bíteši
Organizuje: Bítešský spolek vytrvalostních sportů

Úterý 21. září 2021 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury 

Úterý 21. září 2021 od 17.00 hodin
ARCH. LEV KRČA – PŘEDNÁŠKA SPOJENÁ S PROHLÍDKOU 
VÝSTAVY O BÍTEŠSKÉ OSOBNOSTI 
Pracovní i osobní život přiblíží tvůrci výstavy Petr Svoboda a Vlasta Loutocká 
působící v NPÚ.
Velký výstavní sál, Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši 
Organizuje: Městské muzeum Ve Velké Bíteši

Sobota 25. září 2021 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu: Velká Bíteš – Dolní Loučky – Předklášteří – Újezd 
u Tišnova – Řikonín – Kutiny – Níhov – Velká Bíteš
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek 23. září 2021 v 16.00 hodin 
SETKÁNÍ S REGRESNÍ TERAPIÍ – přednáška Petry Tomšíkové
Vstupné 200 Kč (+300 Kč pro zájemce o jednoduchou terapii na místě), 
přihlášky na tel. č. 607 007 620 nebo e-mail: program@bitessko.com.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Petrou Tomšíkovou

Pátek 24. září 2021 v 7.00 hodin 
KUTNÁ HORA – ZÁJEZD
Průvodce po celý den: PhDr. Jaroslav Sojka PhD. Cena zájezdu včetně vstupného bude 
upřesněna. Přihlášky na tel. č. 607 007 620, program@bitessko.com, platba v hotovosti  
na Klubu kultury – 1. patro. Upozorňujeme zájemce, že počet účastníků je omezený 
a bude brán ohled na přihlášené účastníky zrušeného zájezdu v r. 2020.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s městským muzeem
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Čtvrtek 30. září 2021 v 15.00 hodin
TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“ 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PŘIPRAVUJEME

Středa 6. října 2021 v 19.00 hodin
„DVA NAHATÝ CHLAPI“ 
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Od 13. října do 27. října 2021 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 27. října 2021 v 19.00 hodin
„CAVEMAN“ 
Máte chuť se rozesmát až k slzám? 
Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, 
co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, 
o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 88, Velká Bíteš, 
www.bitessko.com a na ticket portál. 
Vstupné: 350,- Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: POINT s.r.o. 

Pátek 5. listopadu 2021 v 15.00 hodin 
MARTIN MAXA A MILAN PITKIN 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 11. ledna 2022 v 18.00 hodin 
TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

STŘEDA 8. ZÁŘÍ – STŘEDA 15. ZÁŘÍ 2021

Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš, 
rychtářem a rychtářkou, prvním stárkem a stárkovou, bítešskou chasou, 
Muzejním spolkem Velkobítešska a národopisným souborem Bítešan, 

místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou na Tradiční bítešské hody. 

STŘEDA 8. ZÁŘÍ
17.00 hodin ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ 
  STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby LESANKA  

na Masarykově náměstí a otvírání hodových sklípků 

ČTVRTEK 9. ZÁŘÍ
18.30 hodin  MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP – HaCHucpa – brněnská 

klezmer skupina
 Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

PÁTEK 10. ZÁŘÍ
17.00 – 18.20 hodin Koncert kapely OCHRANNÁ ZNÁMKA
18.30 – 19.00 hodin  Vyhodnocení fotografické soutěže VELKÁ BÍTEŠ A OKOLÍ 
 „ŽIVOT JE PŘÍRODA, PŘÍRODA JE ŽIVOT“
19.00 – 20.20 hodin Jiří ERLEBACH s kapelou
21.00 – 22.20 hodin Jaroslav Albert KRONEK s kapelou ALBAND
23.00 – 1.00 hodin Taneční zábava s kapelou RENOVACE
Moderátor večera: Marek Grande (HIT RÁDIO VYSOČINA)
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné: 100,- Kč

SOBOTA 11. ZÁŘÍ 
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XIX. ročník
13.30 – 18.00 hodin  Přehlídka folklorních souborů a skupin z Podhorácka, 

sousedních regionů a hostů. Vystoupí Národopisný soubor Bítešan, 
Vlkováček, Gajdůšek ze Zbraslavi, Dudácká hudba z Hrotovic, 
Podhorácký soubor z Ketkovic, Horáčan z Velkého Meziříčí, Bajdyš 
z Třebíče, Podskalák z Troubska, Pramínek z Jihlavy

18.00 – 20.00 hodin Vystoupení dechové hudby HORANÉ
Moderuje: Karel HEGNER
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Hlavní hodové pódium, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Volný vstup

19.30 – 20.30 hodin Koncert kapely MINAMI
21.00 – 22.00 hodin Koncert kapely PREMIER
22.30 – 1.00 hodin Taneční zábava s kapelou ORAN-GUTAN
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné: 100,- Kč

NEDĚLE 12. ZÁŘÍ
8.00 – 9.00 hodin  SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele  

za účasti krojované chasy
9.00 – 11.00 hodin   STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové hudby 

LESANKA 
9.30 – 11.30 hodin  Vystoupení dechové hudby HORANKA na hlavním pódiu pod májí 
13.30 hodin  KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM od kulturního domu 

na Masarykovo náměstí za účasti dechové hudby LESANKA  
a MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA

15.00 hodin  TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy s rychtářem 
a právem: Česká beseda, první stárek předává dožínkový věnec,  
Moravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění. 

  Hrají MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA na hlavním pódiu 
pod májí

16.00 hodin  LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na Masarykově náměstí  
u domu čp. 5 

STŘEDA 15. ZÁŘÍ
17.00 hodin KÁCENÍ MÁJE
19.00 hodin  HODOVÉ DOZVUKY s kapelou SPRINT na prostranství  

u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
   
V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu kulturního domu.

OTEVŘENÉ VÝSTAVY A DOPROVODNÉ AKCE

„POETIKA TVORBY“ – výstava fotografií Jiřího GRÉGRA
Od 6. září do 17. září 2021 po – pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, 
v sobotu 11. září od 9.00 do 12.00 hodin a v neděli 12. září od 13.00 do 16.00 hodin
Vernisáž výstavy se uskuteční 6. září v 17.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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HODOVÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Sobota 11. září a neděle 12. září 2021
Pro veřejnost bude výstava přístupna v sobotu od 8.00 do 18.00 hodin 
a v neděli od 8.00 do 17.00 hodin. Na výstavě je možno zakoupit kvalitní 
chovná zvířata pro doplnění vlastních chovů. Ukázka králičího hopu. 
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Hlavní cena v tombole je živé sele! 
Vyhlášení výsledků proběhne v neděli v 16.00 hodin.
Výstavy se konají v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č. 55.
Organizuje: Český svaz chovatelů základní organizace Velká Bíteš 

BÍTEŠ HLEDÁ BORCE
Sobota 11. září 2021 od 15.00 hodin 
Unikátní klání v sedmi bojových soutěžích rozhodne o tom, kdo je bítešským borcem. 
Natahování vody a vína do koštýře, soutěže ve zručnosti i mrštnosti. Skákací hrad,  
občerstvení a živá hudba zajištěna. 
Farní zahrada, Kostelní 71, Velká Bíteš  
Organizuje: Kolpingova rodina  

MĚSTSKÉ MUZEUM 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
Expozice: Geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska, 
Historie Města Velké Bíteše
Hodový víkend – sobota 11. a neděle 12. září:
• ve 12.00 hodin –  Komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Křtitele, 
 sraz účastníků před hradební věží
• v rámci expozice bude mimořádně vystavena Velkobítešská monstrance
Městské muzeum otevřeno: úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin 
Hodový víkend muzeum otevřeno: 10.00 – 18.00 hodin

HODOVÉ OTEVŘENÍ GALERIE KOFLÍK 
Veronika Bártová, Lánice 31, Velká Bíteš (200 metrů od náměstí směrem na Žďár)
V sobotu 11. 9. 2021 a v neděli 12. 9. 2021 bude otevřena Galerie Koflík, která nabízí  
k prodeji autorskou keramiku, obrazy a drahé kameny (svícny, náramky, přívěsky,  
čakrové sady…). Otevírací doba po oba dny je 9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin
Přijímáme rovněž přihlášky do keramického kurzu na rok 2021/2022

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE SKUPINY „D“ 
FC PBS VELKÁ BÍTEŠ – MFK BŘECLAV
Sobota 11. září 2021 v 15.00 hodin
Fotbalový stadion, Velká Bíteš
Součástí fotbalového utkání bude KŘEST HVĚZDY Vladimíra Šmicera
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UKÁZKA VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ 
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota 11. září a neděle 12. září 

UKÁZKA VOZIDEL J.P.N. Cars s.r.o NISSAN a SSANGYONG
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota 11. září a neděle 12. září 

Ukázka VOZIDEL AUTO POKORNÝ RENAULT A DACIA 
Horní strana Masarykova náměstí 
Sobota 11. září a neděle 12. září

TRASA HODOVÉHO PRŮVODU:  Kulturní dům » ul. Vlkovská » Družstevní » Domov dů-
chodců » ul. Tyršova » ul. Lánice » Masarykovo náměstí 

FARMÁŘSKÉ TRHY A JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí v průběhu soboty a neděle

UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Od pátku 10. 9. 2021 (00.00 hodin) do neděle 12. 9. 2021 (24.00 hodin) 
bude z důvodu konání kulturních akcí UZAVŘENO celé MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. 
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BUDE V ULICI ZA POTOKEM. 
Individuální doprava bude povolena pouze v pátek 10. 9. 2021 do 15.00 hodin 

Během trvání programu v rámci Tradičních bítešských hodů budou pro veřejnost 
zdarma otevřena veřejná WC v zadním traktu za Starou poštou čp. 88.

KAM DO HODOVÝCH SKLÍPKŮ

Prostranství u kulturního domu | Vlkovská 482
Středa 15. září od 19.00 hodin HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT

Restaurace „Naše bítešská“ | Vlkovská 482 
Středa 8. září – neděle 12. září Burčák z jižních svahů

Mázhaus na „Staré poště“ | Masarykovo náměstí 88
Středa 8. září – neděle 12. září Reprodukovaná hudba, občerstvení, víno, burčák, pivo

Musilova vinotéka | Masarykovo náměstí 84 (ve dvoře)
Středa 8. září až středa 15. září Grilování klobásků, pití dobrého vína i burčáku
 otevřeno od 10.00 hodin
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Rybářský sklípek | Kozí 157 – bývalý sběrný dvůr
Středa 8. září a čtvrtek 9. září od 14.00 do 21.00 hodin
Pátek 10. září od 14.00 do 22.00 hodin
Sobota 11. září od 15.00 do 22.00 hodin
Středa 11. září od 14.00 do 20.00 hodin
Smažený kapr, rybí polévka, víno, točené pivo, douzované speciality

Hodová kavárna „Kreative Café“ | Lánice 57
Otevřeno: středa až neděle od 14.00 hodin
Čerstvě pražená káva, domácí moučníky, panini, obložené bagety, 
poctivé pivo, burčák, víno a mnoho dalšího... 
Více se dozvíte na našem facebooku a instagramu. Těšíme se na vás! 

Restaurace Na „103“ | Peroutkova 103 
Středa 8. září až neděle 12. září  Uzené maso, bůček, burčák, sudová vína, 
 domácí kuchyně

ŠPUBův sklípek | Kostelní 77
Středa 8. září – 15. září   Maso z udírny a speciality z grilu, burčák z Olbramovic/

vinařství Matouš, vína z Vedrovic,Bohutic, Olbramovic
Čtvrtek 9. září od 18.00 hodin Hrají kapely: The Suspenzors (rock &roll-funky),
   Wiggum the Chief (rock-alternative),
   Rebelia (rock/metal)
   HADILOV (GRUNDEband - PRAGUE)
Vstupné 100,- Kč
Sobota 11. září od 20.00 hodin  Hrají: manželé Soukupovi (reggae/ŠLÁGR) 
   Žďár nad Sázavou Volný vstup

BOWLING BAR | Masarykovo náměstí 98
Středa 8. září – neděle 12. září
Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice), sudová vína, 
nová nabídka odrůdových vín z Mikulovské vinařské oblasti z mikroregionu Pálava
 
Restaurace U Raušů – HODOVÉ MENU | Masarykovo náměstí 13
Středa 8. září – neděle 12. září burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice), 
sudová vína, široká nabídka odrůdových vín z moravských vinařství. 
Prodej zajištěn včetně široké nabídky baget na recepci – Nonstop.

Hodová zahrádka s burčákem 
Cukrárna u Zdubů a Cyril Jeřábek – maso uzeniny lahůdky
Masarykovo náměstí 10
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Disko – Bar CARIBIC | Lánice 59
Pátek 10. září a sobota 11. září HODOVÉ DISKOTÉKY 

Pils-Bar „U Staříka“ | Vlkovská 482
Středa 8. září – středa 15. září
Otevřeno denně od 13.00 hodin Burčák, víno, Plzeňský prazdroj, Kozel a Radegast
Pátek a sobota Cigára, bůček a krkovice z udírny, kýta na rožni 

ZPRÁVY Z RADNICE

MATERIÁLNÍ SBÍRKA NA POMOC LIDEM Z POSTIŽENÝCH 
OBLASTÍ HODONÍNSKA PO NIČIVÉM TORNÁDU

Vážení spoluobčané, 
Město Velká Bíteš a dobrovolní hasiči z Velké Bíteše uspořádali v pátek 25. června 2021 
od dopoledních hodin materiální sbírku na pomoc lidem z postižených oblastí Hodonínska 
po ničivém tornádu.

Informovanost občanů o sbírce byla zajištěna pravidelnému celodennímu hlášení 
v městském rozhlase a na webu a facebooku města. Díky ochotě bítešských občanů 
se tak na shromaždiště do přísálí kulturního domu na Vlkovské ulici soustředilo  
v poměrně krátké době velké množství potřebného materiálu. Jednalo se zejména  
o balenou vodu a minerálky, trvanlivé potraviny, drogistické a čisticí prostředky,  
oblečení, deky, krycí plachty nebo nářadí, potřebné pro úklid suti z poničených ob-
jektů. Před šestou hodinou odpoledne parkoviště u kulturního domu opouštělo 6 plně 
naložených hasičských dopravních automobilů. Veškeré dary byly předány zástupcům 
zasaženého městyse Moravská Nová Ves.

O vlastní organizaci sbírky se na jedničku postarali členové Zásahové jednotky SDH 
Velká Bíteš a členové SDH Velká Bíteš. Transport materiálu byl uskutečněn za pomoci 
dopravní techniky a členů JSDH Dolní Loučky (okr. Brno-venkov), Jasenice (okr. 
Třebíč), Čikov (okr. Třebíč), Březska, Křoví, Osová Bítýška. S nakládáním pomáhal 
JSDH Níhov.

Všem dárcům za poskytnutou pomoc touto cestou velice děkujeme. Rovněž děkujeme 
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci sbírky.

Milan Vlček, starosta města

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 13. září a 13. prosince vždy v 17.00 ho-
din koná zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši,  
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Vlkovská č. 482. Program každého zasedání bude veřejnosti upřesněn na webových strán-
kách města před jeho konáním.

Město Velká Bíteš

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI PRACOVNICE 
INFORMAČNÍHO CENTRA

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace vy-
pisuje výběrové řízení na pozici pracovnice Informačního centra (hl. pracovní poměr 
na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou)

Požadavky:
• vzdělání min. SŠ - ukončené maturitní zkouškou
• výborná znalost práce na PC (Microsoft Word, Excel, internet)
• znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, 
 znalost dalšího světového jazyka výhodou
• kreativní myšlení, komunikativní schopnosti, organizační schopnosti
• časová flexibilita 
• řidičský průkaz skupiny „B“

Nabízíme:
• zajímavou práci v mladém kolektivu
• dobré platové ohodnocení
• pět týdnů dovolené
• možnost dalšího vzdělávání (kurz cizích jazyků)
• příspěvek na stravné

K žádosti nutno přiložit:
• strukturovaný životopis
• motivační dopis
• ověřená kopie dokladu o ukončení nejvyššího vzdělání
• výpis z rejstříku trestů

Termín podání žádostí: do 20. září 2021 (nástup od 1. listopadu 2021)

Žádosti zasílejte, nebo osobně předejte na:
Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše
Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš
Ing. Josef Jelínek, tel.: 566 789 312, 725 513 282 
Email: josef.jelinek@bitessko.com

Informační centrum a Klub kultury
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ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A JEJÍ PROVOZ NAPŘÍČ OBDOBÍMI

Těchto pár řádků bude tak trochu ohlédnutím za uplynulým obdobím a současně výhle-
dem do nového školního roku. Naše škola má mnoho cílů a plánů. Některé z nich se nám 
podařilo i přes náročná období předchozích školních roků zrealizovat. 

Velmi náročným obdobím byla rekonstrukce budovy 1. stupně, která si vyžádala složi-
tou organizaci provozu a veškerých činností spojených s výchovou a vzděláváním. Něko-
lik tříd bylo v tomto období umístěno na odloučených pracovištích v různých objektech 
města, ostatní se vměstnaly do budovy druhého stupně naší školy. I přes tyto překážky se 
nám podařilo plnohodnotně zrealizovat výuku, zvládnout zvýšené dohledy a organizaci 
přesunu žáků, zúčastnit se a uspořádat množství školních i mimoškolních akcí, činností  
a aktivit. Na podzim roku 2019 proběhlo slavnostní otevření školy, po kterém nastala klid-
nější doba pro standardní realizaci výchovně vzdělávacího procesu. Netrvalo však dlouho 
a v polovině března se naše škola musela přizpůsobit zcela neznámé situaci, nouzovému 
stavu z důvodu šíření nemoci COVID-19. Ze dne na den jsme museli přejít z běžné výuky 
na novou formu vzdělávání, a to distanční výuku. Toto období bylo psychicky, časově  
a organizačně náročné a ovlivnilo téměř celé 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

Věřili jsme, že další školní rok 2020/2021 proběhne bez svazujících restrikcí a opatření. 
Bohužel v říjnu nového školního roku opět nastalo toto nelehké období, které bylo pro 
všechny, ale zejména pro školy neskutečně náročné, neboť veškeré činnosti musely probí-
hat za mimořádných podmínek a opatření, mnohdy téměř nereálných. Vzpomenu zde ze-
jména množství nových informací a nařízení z ministerstev, stále se měnící přechod z dis-
tanční na rotační a posléze na prezenční formu výuky, realizaci stravování a výdeje obědů, 
organizaci školní družiny v tomto období, a to vše za přísných podmínek a mimořádných 
opatření, neměnnosti skupin, následném testování žáků a zaměstnanců, dezinfekce prostor 
atd. V tomto období nemohly probíhat běžné aktivity, soutěže, výlety, projekty, spolupráce 
s okolními subjekty. Vše, co bylo nutné uskutečnit, proběhlo online formou. Koncem škol-
ního roku se naštěstí vrátili do školy všichni žáci, což pro nás bylo alespoň v této závěrečné 
části roku velkou radostí a úlevou. Troufám si říci, že distanční forma výuky a komunikace 
mezi školou a rodinou probíhala na vysoké úrovni a společnými silami se nám podařilo 
všechny činnosti školy zvládnout bez větších obtíží. 

Naše plány a cíle, které máme do nového školního roku, budou samozřejmě záviset 
na situaci a podmínkách následujícího období, ale pevně věříme, že se organizace výuky  
a s ní související činnosti podaří vrátit do běžného režimu a budeme mít možnost zreali-
zovat aktivity, které nemohly být v uplynulém období uskutečněny. Chtěli bychom napl-
nit všechny náležitosti projektu Šablony II, v jehož závěrečné fázi nás čekají projektové 
dny ve škole i mimo školu, chceme znovu naplno spolupracovat s mateřskými školami,  
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okolními základními školami i ostatními subjekty, rádi bychom zrealizovali tradiční čin-
nosti školy, zúčastnili se soutěží, uskutečnili zápis, třídní schůzky a další aktivity školy 
běžnou formou. Hlavním cílem je samozřejmě zajistit všem zúčastněným adekvátní pod-
mínky pro bezproblémový průběh školního roku. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se společnými silami podílejí a dále budou 
podílet na výchově a vzdělávání našich žáků. I když nedokážeme odhadnout, co nás v bu-
doucnu čeká, přesto doufáme, že naše přání, cíle a plány nejsou nereálné, že se svět navrátí 
do normálu a vše bude fungovat tak jako dříve.

Věra Kroutilová, ředitelka ZŠ

VĚNUJTE SVOJI ENERGII NA DOBROU VĚC

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková or-
ganizace, uspěla u společnosti NADACE ČEZ, která vybrala naši 
organizaci do svého projektu Podpora regionů – Pomáhej po-
hybem. Firma podporuje veřejně prospěšné projekty a aktuální 

společenské potřeby v celé České republice. Jsme rádi, že si společnost vybrala zrovna 
naši školu a rozhodla se, že žáky tímto způsobem podpoří. Přihlásili jsme se s projektem,  
který by přispěl na plavání našich žáků, již se od narození potýkají s různou mírou posti-
žení. Plavání se uskutečňuje v plavecké škole pod dozorem zkušených lektorů, kterých je  
u žáků s postižením potřeba více a na plavání se tak zvyšují finanční náklady. 

Pomoci můžete i vy. Stačí, když si do svého chytrého telefonu stáhnete aplikaci EPP, 
která bude zaznamenávat vaši fyzickou aktivitu. Aplikaci si můžete stáhnout z webových 
stránek www.pomahejpohybem.cz. Vybrat si můžete z mnoha sportů – turistika, chůze, 
běhání, cyklistika a další. Vaše spálené kalorie a zdolané kilometry se poté promění v body, 
které následně můžete věnovat naší škole a podpořit tak náš projekt. Nejenže uděláte něco 
pro své zdraví, ale zároveň umožníte našim žákům získat hezké zážitky a naučit se něco 
nového. Vaší případné pomoci si velice ceníme a moc za ni děkujeme! Více informací na-
leznete na stránkách www.nadacecez.cz, kde se mimo jiné dozvíte, které projekty již byly 
realizovány, které aktuálně probíhají a jak aplikace funguje.

Eva Ulmanová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

V letošním roce jsme na naší škole poprvé zrealizovali příměst-
ský tábor pro žáky školy. Téma tábora bylo z Pohádky do pohádky 
a zúčastnili se žáci různých věkových kategorií. Měli jsme štěstí, 
počasí nám vcelku přálo, a tak jsme většinu času mohli trávit na naší 

školní zahradě. Jak již název napovídá, tábor se nesl v pohádkovém duchu. Každé ráno nás 
přišla přivítat postava z pohádky, se kterou jsme si poté danou pohádku přečetli a připomněli, 
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a pak nás čekalo mnoho tematických 
úkolů. A jaké pohádkové postavy k nám 
zavítaly? První den nás přivítala Zlato-
vláska, druhý den přišel Dlouhý s Širo-
kým a Bystrozrakým, vydali jsme se také 
do Perníkové chaloupky, zachránili jsme 
Sedmero krkavců a na plese jsme si za-
tančili s Popelkou. Pokud vás zajímá, jak 
to na táboře vypadalo, tak můžete navští-
vit naše stránky www.specskolabites.cz  
a fotografie si prohlédnout ve fotogalerii. 
Doufáme, že si kromě upomínkových 
předmětů děti odnesly spoustu zážitků  
a užily si tábor tak hezky jako my. 

Eva Ulmanová

POZVÁNKA DO LÍPY

Možná si někteří z vás všimli pohybu nad prodejnou Ku-
čera na Vlkovské ulici?

Rodiče tady svépomocí budují zázemí školy pro tři de-
sítky dětí prvního stupně ZŠ. Napadlo nás, že byste rádi do 
těchto prostor nahlédli.

Základní škola LÍPA, malá škola s velkým srdcem, 
vás srdečně zve k prohlídce nových prostor na Vlkovské 
ulici č. 418, nad prodejnou potravin, a to o hodové neděli, 
12. 9. 2021 od 9.00 do 12.00 hodin. Co na vás čeká?

Fotky a videa z nedávné historie školy, pro děti dílničky  
a pro všechny návštěvníky domácí občerstvení a malý dárek.

Přijďte nahlédnout, těšíme se na vás. 
Táňa Filipová, za tým školy 

KULTURA

PUBLIKACE „MIROSLAV POSPÍŠIL“ V PRODEJI  
V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU

Ve středu 16. června 2021 se uskutečnilo ve výstavní síni Klubu kultury představení 
monografie bítešského malíře Miroslava Pospíšila. Celou akci i publikaci jsme vám před-

Společné foto.  |  Foto: Eva Ulmanová
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stavili v prázdninovém dvojčísle Zpravodaje 
červenec/srpen. 

Publikace Miroslav Pospíšil na 207 stra-
nách mapuje to nejdůležitější z umělcovy 
tvorby. Autorem textové části je Milan 
Krejčí. Ilustrační tvorba se zaměřuje na ži-
vot a umělecký vývoj bítešského malíře,  
ilustrátora, karikaturisty, autora komiksů,  
ale i trojrozměrných děl (modelovaných fi-
gurek, plastik, sádrových bust a sošek, bron-
zových soch, …), zmíněny jsou i Pospíšilovy 
sportovní úspěchy a muzikantská dráha. 

Publikaci je možné si zakoupit v Turistic-
kém Informačním centru nebo na Klubu kul-
tury ve Velké Bíteši za 399 Kč.

Informační centrum a Klub kultury

BÍTEŠSKÝ POHÁDKOVÝ DŘEVÁK

Od 23. června do 27. června se u kulturního domu ve Velké Bíteši uskutečnil I. ročník 
Bítešského pohádkového dřeváka. Od středy tu začalo řezbářské sympozium a vzniklo 
zde pět soch s pohádkovou tématikou od šikovných řezbářů. Od pátku do neděle tu byl 
doprovodný program. V pátek k poslechu i tanci zahrála pro přítomné kapela „Sprint“. 
V sobotu to bylo country odpoledne s kapelami „Stetson“ a „Poutníci“. V tento den se 
uskutečnilo také vyhodnocení řezbářského sympozia, tři sochy jsme věnovali do bíteš-
ských mateřských školek. Školky si ale musely sochy zasloužit prostřednictvím výtvarné 
soutěže. Děti v tento den malovaly obrázek s pohádkovou tématikou. Vítěz si pak pro 
svoji školku mohl vybrat sochu jako první. Tím se stal Mikuláš Chadim. Vybral si so-
chu „Káťa a Škubánek“ od Martina Bořuty z Podkopné Lhoty, která poputuje do Mateř-
ské školy Lánice. Druhé místo patřilo Julii Bartoškové, která si vybrala pro Mateřskou 
školu na Masarykově náměstí „Kocoura v botách“ od bítešského řezbáře Pavla Krupičky.  
Třetí místo získala Sofie Kolářová a socha „vlka“ od Renaty Krestýnové z Litoboří popu-
tuje do Mateřské školy U Stadionu. 

Socha Červené Karkulky od Pavla Heráka z Orlové – Lutyně půjde k „vlkovi“ do Ma-
teřské školy U Stadionu a místo pro pátou sochu Dobbyho z Harryho Pottera od Marka 
Němce z Radoškova je zatím „tajemstvím“. 

Všem zúčastněným dětem děkujeme za krásné obrázky. Poděkování také patří všem 
sochařům za úžasné a krásné sochy.

Po vyhodnocení řezbářského sympozia se uskutečnila soutěž v pojídání bramboráků,  
na níž se utkal „maxijedlík“ Jaroslav Němec se dvěma týmy. Byly to dvě dvojice řezbářů  

Publikace „Miroslav Pospíšil“.  |  Foto: Silvie Kotačková



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

19Září 2021  |

a pořadatelů. Maxijedlík, i přesto, že byl sám proti dvojicím, v soutěži zvítězil. Za pět mi-
nut spořádal Jaroslav Němec dvacet bramboráků. Soutěž měl v Bíteši jako „malý“ trénink. 
Chystá se totiž do Las Vegas na soutěž v pojídání hot dogů. Účastní se také různých soutěží 
např. pojídání zmrzliny. Vyhledává také „extrémní“ výzvy např. pojídání „nejsmradlavěj-
šího“ jídla na světě, což je kvašený sleď ze Švédska. Zkusil také tarantuli nebo 12 cm štíra. 

Na druhém místě se umístili pořadatelé – dvojice spořádala 19 bramboráků a třetí místo 
získali řezbáři s počtem 15 ks bramboráků. 

Nedělní odpoledne patřilo dechové hudbě Dubňanka a poté bohužel již za deštivého 
počasí kapele „Retroband“. 

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří tuto několikadenní akci navštívili a podpořili. 
Poděkování také patří firmě Bítešská dopravní společnost spol. s r.o., Bítešská dopravní 

společnost – BUS, s.r.o., NTC, s.r.o. za ceny pro vítěze soutěže v pojídání bramboráků, 
restauraci „Naše bítešská“ a Sport-Bar U Staříka za občerstvení. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ OPĚT VE VELKÉ BÍTEŠI

Opět po roce nás již tradičně v měsíci červenci navštívil Kinematograf bratří Čadíků.  
Na Masarykově náměstí se ve středu 21. 7. večer promítal životopisný dokument „MEKY“, 
ve čtvrtek 22. 7. celovečerní film o Václavu Havlovi „HAVEL“. V pátek 23. 7. komedie 
3BOBULE. Jako malé „zpestření“ byl v tento den v době promítání pro návštěvníky při-
praven degustační stánek s ochutnávkou vína z rodinného vinařství VICAN z Mikulova –  
z místa, kde se film 3BOBULE natáčel. Víno se prodávalo do zálohových skleniček, které 
si mohli návštěvníci ponechat jako malý „suvenýr“. Jako poslední se v sobotu 24. 7. pro-
mítal povídkový animovaný film „Mlsné medvědí příběhy“. Tento pohádkový příběh na-
vštívilo s rodiči spoustu dětí, ale i kojenců v kočárcích.

Bítešský pohádkový dřevák se vydařil.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Návštěvnost byla nižší jak v minulých 
letech. Přesto se na dobrovolném vstupném 
vybralo 26.536 Kč. Tento finanční obnos 
bude věnován na charitativní akce ve pro-
spěch „Konta Bariéry“, jež je projektem 
„Nadace Charta 77“.

Občerstvení zajišťovala restaurace „Naše 
bítešská“, která nabízela návštěvníkům 
steaky se „fším fšudy“, hamburgery, točené 
pivo a limonádu. 

Budeme se již teď těšit na příští rok,  
jaké filmy nám Dr. Čadík představí, možná 
i s opravdu malou změnou místa konání, 
které by mohlo být na novém prostranství  
u kulturního domu. 

Silvie Kotačková, Informační centrum  
a Klub kultury Velké Bíteše

KOČ-KABARET ROZESMÁL BÍTEŠSKÉ PUBLIKUM

V pátek 20. 8. 2021 v 18.00 hodin se na prostranství u kulturního domu sešla početná 
skupina diváků, aby zhlédla představení KOČ-KABARET. Kočovná odnož Divadla Bolka 
Polívky splnila, co slibovala, tedy pobavila celé rodiny. Od srdce se smáli jak dospělí,  
tak i jejich děti. 

„Čadíci“ ve Velké Bíteši.  |  Foto: Silvie Kotačková

Degustační stánek s vínem.  |  Foto: Silvie Kotačková
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O zábavu se postarala rodina 
Sýkorova, konkrétně Čeněk, Jarka, 
Honza, Evžen, Břéťa, Olda a Bo-
hunka s tetou. Celé představení 
vkusně doplňovala hudba s neza-
měnitelným hlasem zpěvačky Jarky 
a také krátké vstupy Bohunky, která 
divákům nenásilnou formou zpro-
středkovala malý kurz levitace. 
Hned v úvodu se totiž Bohunka 
přiznala, že byla obdařena výji-
mečným darem – umí pohybovat 
předměty. Jejím snem a cílem je pohnout sluncem. Věří, že se jí to jednou podaří, ale nic 
nenechává náhodě, neúnavně na sobě pracuje…

V první části představení byli diváci seznámeni se základy sólového i párového tance. 
Břéťa (nejsilnější muž Jihomoravského kraje) se svým bratrancem Čendou (nejslabším 
mužem severní části Brna) předvedli cvičební sestavu se žíněnkou. Především dámské 
části obecenstva pak byla určena instruktážní scénka zaměřená na sebeobranu. Metoda 
PSSM, tj. „Pomož si sama, moja!“, využívá jako nepostradatelnou a velmi účinnou zbraň 
samozřejmě – jak jinak – dámskou kabelku. Jak ji správně uchopit, roztočit, ve který oka-
mžik a kam přesně útočníka trefit, předvedla Jarka na Evženovi. Naprosto profesionálně 
zneškodnila „úchyla“ nejprve při nečekaném napadení zezadu a poté i při útoku zepředu. 
Nezapomenutelným zážitkem byla pro mnohé diváky rovněž umělecká vložka na lidovou 
notu s choreografií, a to v podání Čendy s Břéťou. Vrcholným kouskem se ovšem stalo 
vyzdvižení tety. Divákům se naskytl sotva uvěřitelný obraz a v tu chvíli zazněla památná 
věta: že se tato událost do historie našeho města zapíše jako tzv. bítešský zázrak.

Poděkování za příjemně strá-
vený podvečer patří všem akté-
rům kočovné společnosti, obzvlášť 
je ale třeba vyzdvihnout ochotu  
a urputnou snahu Bohunky o posu-
nutí slunce, které divákům sedícím 
na pravé straně zpočátku svítilo 
přímo do očí. Zajisté to byla jen  
a pouze její zásluha, že se sluníčko 
nakonec umoudřilo a odsunulo se 
bokem, aby všichni přítomní mohli 
v plném komfortu sledovat zbýva-
jící část představení. Bohunčiny 
levitační schopnosti jsou prostě nezpochybnitelné!

Šárka Dohnalová

Z představení u KD.  |  Foto: Šárka Dohnalová

„Levitační schopnosti Bohunky“.  |  Foto: Šárka Dohnalová
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„POETIKA TVORBY“ – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO GRÉGRA

Ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově náměstí 
5 ve Velké Bíteši se od 6. září do 17. září 2021 uskuteční 
výstava fotografií JIŘÍHO GRÉGRA s názvem „POE-
TIKA TVORBY“.

Jiří GRÉGR – rodák z Krokočína, žijící od roku 1990 
ve Velké Bíteši. Básník, omylem se ocitnuvší v dnešní 
době. Nejvíce by mu vyhovovala role středověkého tru-
badúra, neboť středobodem jeho tvorby je láska a ženská 
krása. Jeho tvorba je naplno prostoupena „diagnózou“ věč-
ného romantika.

Ale když už zabloudil do tohoto času, využívá moder-
ních výdobytků, krásu a lásku se snaží zachytit objektivem 
fotoaparátu. Vzhledem ke své profesi v oboru IT má blízko 
k počítačové úpravě fotografií a jejich stylizaci do poetic-
ky-pohádkového světa. Básně, které píše, se postupně staly 
prvkem, který se snoubí právě se zachycováním jemnosti  
a něžnosti ženského portrétu.

Když zrovna nefotí či nehoruje pro poezii, tak jej nejspíš najdete s knihou či kytarou v ruce. 
K jeho dalším koníčkům patří či patřily bonsaje, sport (hlavně kolo a běhání), nepohrdne sklen-
kou dobrého vína ve společnosti přátel či také procházkou v lůně matičky přírody.

Své fotografie již vystavoval na těchto výstavách: 
„Slovem a obrazem“ – Brno 2015
„Než nás pozvou do Paříže I.“ – Brno 2016
„Než nás pozvou do Paříže II.“ – Brno 2016/2017 
„Štětcem, slovem, objektivem“ – Brno 2018
„Obrázky smyslné i nesmyslné“ – Hranice na Moravě 2019
„Obrázky smyslné i nesmyslné“ – Žďár nad Sázavou 2020
„První salon výtvarníků“ – Hranice na Moravě 2020
„Poetika tvorby“ – Jihlava 2020

Slavnostní vernisáž bude za přítomnosti autora v pondělí 
6. září v 17.00 hodin. 
Výstava bude otevřena v pondělí až pátek od 8.00 do 11.30  
a od 12.00 do 15.30 hodin, v sobotu 11. září od 9.00 do 12.00 
hodin a v neděli 12. září od 13.00 do 16.00 hodin.

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

Fotografie Jiřího Grégra.
Foto: Soukromý archiv

Jiří Grégr.  |  Foto: Soukromý archiv
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III. ROČNÍK GULÁŠFESTU JE ZA NÁMI

Informační centrum a Klub kultury 
připravilo u kulturního domu ve Velké 
Bíteši v sobotu 21. srpna již třetí roč-
ník Gulášfestu. Jednalo se o klání sou-
těžních týmů ve vaření guláše. Do sou-
těže se přihlásilo celkem šest družstev. 
Návštěvníci měli v ceně poukázky na 
ochutnávku každého guláše. Soutěžní 
týmy byly hodnoceny odbornou po-
rotou, ale i návštěvníky, kteří udělo-
vali žetony jednotlivým družstvům. 
Všechny guláše byly výborné a bylo 
těžké rozhodnout, který je ten „nej“. 

U odborné poroty zvítězil tým „Svatojakubský pivovar“. U návštěvníků s nejvíce že-
tony zvítězil guláš z týmu sportovců „Náš sportovní guláš“. Na druhém místě se umístil 
„Ošmera tým“, třetí místo získala „Naše bítešská“, čtvrté místo patřilo „Svatojakubskému 
pivovaru“, páté místo týmu od „Pils-bar U Staříka“ a šesté místo „Hasičům z Bíteše“. 

Prezentaci minipivovarů zajistil pouze pivovar Dalešice. „Své“ pivo, limo a občerstvení 
pro návštěvníky zajistil také tým U Staříka a restaurace Naše Bítešská.

K tanci a poslechu zahrály kapely: Mach 3 (sourozenci Macholánovi) a country kapela 
„Starý fóry“. Pro děti byla připravena trampolína a skákací hrad od firmy E.ON. 

Tuto zdařilou akci navštívilo přes 350 spokojených návštěvníků z blízkého okolí. 
Poděkování 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 
Aloisi Špačkovi. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
Sobota 11. září 2021 od 13.30 hodin  Moderátor: Karel Hegner

XIX. ročník přehlídky folklorních souborů a krojovaných skupin z Podhorácka,  
sousedních regionů a hostů. 

V programu festivalu vystoupí:

Národopisný soubor Bítešan
Soubor je volné sdružení několika skupin obyvatel města Velké Bíteše a okolních 

vesnic, kteří mají rádi lidovou hudbu, zpěv a tanec. Zázemí pro ně vytváří Muzejní spo-
lek Velkobítešska, jehož členové jednotlivé skupiny vedou. Repertoár tvoří především 

Vítězný sportovní tým.  |  Foto: Silvie Kotačková
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lidové písně, tance a obyčeje z Podhorácka  
i Horácka. Vystupují na každoročních folklor-
ních akcích ve městě, kterými jsou v červnu 
dětská přehlídka Mladé Bítešsko, v září re-
gionální festival Setkání na Podhorácku  
a v listopadu scénický pořad Na bítešském 
jarmarku. Dále při různých společenských 
příležitostech doma a v okolí, na festivalech 
v jiných regionech i v zahraničí.

Skupina dětí Bítešanu pod vedením Šárky Prokešové a Dany Jirglové nám přiblíží 
svatojánské zvyky, které byly od dávných dob spojeny s mýtickou oslavou slunovratu. 
Děti v pásmu připomenou například sběr bylin a květů, pletení věnečků z lásky a pálení 
svatojánských ohňů. 

Národopisný soubor Bítešan – skupina mládeže představí výběr lidových písní  
a tanců z Podhorácka i Horácka ve třech krátkých vstupech s názvy „Zpěváčci II“, „Škád-
livky“, „Zazpívé kohótku“.

Skupina dospělých – na konci srpna loňského roku jsme měli tu čest vystupovat 
s novým pásmem na MFF Brno. Naše vystoupení mělo úspěch a my jsme se těšili na 
příležitost předvést se před domácím publikem. Bohužel však přišla omezení a bítešské 
kulturní akce se neuskutečnily. Navíc jsme se téměř rok nemohli scházet a nacvičovat,  
a proto jsme se rozhodli, že naše nové pásmo budeme ještě pilovat a doma s ním vystou-
píme až někdy příště. Pro letošní ročník Setkání na Podhorácku jsme tedy oprášili tance, 
se kterými jsme již v minulosti vystupovali. Předvedeme pásmo s názvem „Bítešské 
panenky“. Doufáme, že naše příznivce tímto rozhodnutím nezklameme, a že nás přijdou 
pod hodové podium podpořit.

Vlkováček z Vlkova
Soubor Vlkováček vznikl před 6 roky, 

aby doplnil a oživil besedy tancované 
chasou na obnovené vlkovské pouti. Dů-
ležitou roli hraje také smysluplné trávení 
volného času pohybovou aktivitou. Ve 
Vlkováčku tancují děti z Vlkova a okolí. 
Letos byla na vlkovské pouti rekordní 
účast 24 učinkujících. Pro zpestření vy-
stoupení jsou používány šátky. Při letoš-
ním pásmu se děti pořádně zavrtí, proto 
název vystoupení Vrť sa, dívča.
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Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice
Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice pod vedením Františka Malého vystoupí spolu se 

zpěvačkami a taneční skupinou mládeže Národopisného souboru Bítešan s pásmem 
nazvaným „Gajdošky“. 

Dudáci Tryhuci
Dudáci Tryhuci – manželské duo 

hrající na různé lidové nástroje, přede-
vším gajdy a dudy. V posledních letech 
se zaměřují na rekonstrukce gajdoš-
ských písní z jihozápadního Brněnska,  
Podhorácka a Hané, především pak 
písně dudáka Matěje Uhlíře z Omic, 
podle jehož původního nástroje 
mají zhotovenou repliku zvláštních 
čtyřhlasých dud. Jsou vedoucí souboru 
DFS Gajdůšek ze Zbraslavi a v Omicích 
a okolí každoročně pořádají meziná-
rodní dudácký festival Gajdefest.



26 |  Září 2021 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Podhorácký soubor obce Ketkovice
Podhorácký soubor obce Ketkovice založily v roce 1957 sestry Bočkovy. V roce1961 

soubor skončil. Zásluhou bývalé členky paní Endlicherové Danuše byl znovu obnoven  
v roce 2001. Od roku2003 pod vedením paní Obršlíkové Libuše je soubor v činnosti a sčítá 
kolem 40 členů.

Na festivalu vystoupí ketkovská chasa s tanci z Horácka, ketkovské tetke poveklídají  
co se vařivávalo a za tančí Ketkovská kola.

Horáčan z Velkého Meziříčí
Folklorní soubor Horáčan pochází 

z Velkého Meziříčí a funguje pod zá-
štitou města Velké Meziříčí a Jupiter 
Clubu Velké Meziříčí. Vznikl v roce 
2015 pod vedením Veroniky Miškelové, 
která soubor vedla až do září roku 2019. 
Vedení souboru po Veronice převzala 
Andrea Vaňková, která soubor vede až 
do současnosti. V souboru tančí tři páry 
tanečníků a o doprovod se stará pětice 
muzikantů. V naší kapele můžete slyšet 
akordeon, housle, dvě sopránové flétny  
a jednu altovou. 

Bajdyš z Třebíče
Horácký folklorní soubor Bajdyš vznikl v Třebíči v roce 1984 a své členy si od útlého 

věku vychovává v dětském souboru Bajdyšek. Proč právě Bajdyš? Je to jeden z charakte-
ristických horáckých tanců, který svým humorným dějem a divokostí vystihuje duši mla-
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dých tanečníků a tanečnic. Soubor se orientuje na pohybové ztvárnění folklóru a zpraco-
vává různě žertovné motivy ze života (taneční pásma Žertovné, Hospoda, Horácké skočné, 
Hačau – polka, Zaplétání máje či mužské tance s košťaty). 

Podskalák z Troubska
Soubor Okolo Brna vznikl před třemi lety jako doplnění troubského Podskaláku  

o tanečníky z okolních vesnic a brněnských městských částí, kteří měli zájem rozšířit své 
taneční a písňové repertoáry o celou oblast Brněnska.

Ve vystoupení uvidíte část pásma hodů sestaveného pro Moravské lidové slavnosti při 
Národopisné výstavě českoslovanské v srpnu 1895 obohacené o charakteristické tance 
Brněnska. Tehdy se ještě hody v Troubsku neslavili z jara na Svatého Ducha, s letnič-
ními zvyky a besedami jako dnes, ale v srpnu. Stínání berana bylo součástí tehdy i nyní,  
zde na setkání o něj budete, ale ochuzeni. Třeba zase někdy příště.
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Pramínek z Jihlavy
Soubor Pramínek ve svých programech zpracovává písně, tance a zvyky z oblasti Ho-

rácka v podobě jednotlivých tanců a tematických bloků. V rámci Setkání na Podhorácku 
ve Velké Bíteši se představí s pásmem milostných a řemeslných tanců (jmenujme například 
tance Mlynáři, Kováři či Nezbedná holka).

Srdečně zvou pořadatelé:
Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše,  

Muzejní spolek Velkobítešska a Muzeum Vysočiny Třebíč.

HACHUCPA OTEVÍRÁ 25. SEZÓNU BHP

Bítešský hudební půlkruh začíná 9. září 
v 18.30 již 25. sezónu. Také vám to při-
padá neuvěřitelné? Vždyť si přece dobře 
pamatujeme úplně první koncert Brno 
Brass Bandu, že? A stejně dlouhou tradici 
má za sebou brněnská HaChucpa. Soubor 
vznikl v roce 1997 při HaDivadle. Byl in-
spirován programy, které již předtím uvá-
děl Wolfgang Spitzbardt v tomto divadle. 
Spolu s ním se na vedení souboru od po-
čátku podílí dirigent a klavírista Vít Mare-

ček. Po dobu své existence prošlo souborem HaChucpa mnoho lidí z řad studentů JAMU, 
brněnské konzervatoře, členů HaDivadla, brněnské Židovské obce a dalších.

HaChucpa v KD v r. 2016.  |  Foto: Otto Hasoň
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HaChucpa hraje klezmer - (klei z hebrejštiny = nádoba či nástroj, zemer = zpěv),  
tedy zpívající nástroje, což jsou zejména klarinet a housle. Kapela vychází z tradice aške-
názských Židů, ale neuzavírá se ani vlivům moravské lidové hudby. Dále má v repertoáru 
písně v jazyce jidiš, jehož základem je středohorní němčina obohacená o hebrejské a slo-
vanské prvky, ale také písně v hebrejštině. Do současného repertoáru patří také ukázky 
z vážné hudby židovských skladatelů (např. Ernest Bloch, Pavel Haas, Joseph Achron). 
Kouzlo klezmeru tkví v tom, že se zde zároveň mísí smutek i radost - tak, jak to učí Tal-
mud: jsme-li příliš smutní, máme si připomenout přikázání být veselí, jsme-li příliš veselí, 
máme si připomenout zboření Chrámu a být smutní…

HaChucpu pravidelní návštěvníci BHP znají z koncertu o bítešské pouti v roce 2016. 
Přijďte si poslechnout, jaký udělala kapela za pět let pokrok. Po lockdownu už jsou dobře 
rozehraní – hráli v Čáslavi, v Polné a samozřejmě doma v Brně.

Určitě tedy přijďte ve čtvrtek 9. září v 18.30 do bítešského kulturního domu. A držme si 
palce, ať se můžeme potkat na všech plánovaných koncertech jubilejní sezóny.

Otto Hasoň 

HODOVÝ VÍKEND V MĚSTSKÉM MUZEU

K příležitosti hodového týdne 8. – 15. září 2021 je 
bítešské muzeum otevřeno mimo tradiční otevírací 
dobu út – pá 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 také v sobotu 
11. a neděli 12. září od 10.00 do 18.00 hodin.

Návštěvníci mohou zhlédnout expozice Mineralo-
gické a geologické zajímavosti Velkobítešska a Vlas-
tivědnou expozici pojednávající o historii a vývoji 
města Velké Bíteše. Po několika letech bude o hodo-
vém víkendu rovněž vystavena gotická Velkobítešská 
monstrance společně s barokním kalichem a patenou.

Hodová prohlídka kostela sv. Jana Křtitele
Bítešské muzeum si pro zájemce také připravilo ve 

spolupráci s bítešskou farou tradiční komentovanou 
prohlídku kostela sv. Jana Křtitele, která proběhne  
o hodové sobotě 11. a neděli 12. září 2021 vždy ve 
12.00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je před vstu-
pem do areálu kostela, u hradební věže.

Návštěvníci budou seznámeni s historií města  
a s výkladem o historii stavby kostela a hradebního opevnění. Budou mít možnost zhléd-
nout nejen kostelní loď a presbytář, ale také nahlédnout do sakristie a na kostelní i hra-
dební věž.

Ivo Kříž, Městské muzeum 

Velkobítešská monstrance. 
Foto: Archiv Městského muzea
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU O BÍTEŠSKÉ OSOBNOSTI  
ARCH. LVU KRČOVI

Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravo-
daje na přednášku/besedu pořádanou k příležitosti reali-
zované výstavy pojednávající o bítešském rodákovi arch. 
Lvu Krčovi. Jeho pracovní i osobní život nám přiblíží 
tvůrci výstavy Petr Svoboda a Vlasta Loutocká působící  
v Metodickém centru moderní architektury v Brně,  
při Národním památkovém ústavu.

Přednáška se uskuteční v úterý 21. září od 17.00 hodin 
ve velkém výstavním sále bítešského muzea na Masary-
kově náměstí 5. Po přednášce čeká na účastníky prohlídka 
výstavy a malé občerstvení.

Lev Krča byl nejmladším z osmi dětí Mořice Krči,  
obchodníka z náměstí čp. 17. Po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze se stal 
společníkem projekční kanceláře S. Tobek - J. Kincl. V roce 1938 si otevřel vlastní projekční 
kancelář. V jeho činnosti zaujímají hlavní místo projekty sportovních stadionů, hřišť a tě-
locvičen. Řada z nich byla realizována, např. sokolovna v Domažlicích, orlovna v Novém 
Městě na Moravě, sportovní stadion Vítkovických železáren v Ostravě. Mimo to obesílal 
soutěže na stavbu budov úředních, školských, obchodních a obytných v různých městech, 
např. také návrh sokolovny, spořitelny a koupaliště v našem městě. Podle projektů L. Krči byl 
vybudován obchodní dům ve Vacově, domy pro zaměstnance textilních závodů v Náchodě 
aj. Napsal řadu článků a studií z oboru architektury. Od mládí se věnoval sportu, především 
lehké atletice a lyžování, jako cvičitel a trenér se věnoval žactvu a mládeži. Velmi zaujatě  
a úspěšně se věnoval fotografování, zvláště se sportovní tématikou. Své snímky publikoval 
v různých časopisech. V době okupace se Lev Krča zapojil do domácího odbojového hnutí 
v rámci Rady tří. Na sklonku války působil na Velkobítešsku. Konec života přišel nečekaně. 
Zahynul při náletu na město dne 27. dubna 1945, zasažen střelou z palubního kulometu,  
když se vracel z bunkrů v lesích u Velké Bíteše domů. Pohřben je na starém hřbitově.  
Pomník s bustou akad. arch. Lva Krči, jejímž autorem je akad. sochař Jan Kavan, dobrý přítel 
a spolupracovník, připomíná tuto pozoruhodnou osobnost naší minulosti.

Ivo Kříž, Městské muzeum

ZÁJEZD DO KUTNÉ HORY

Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kul-
tury města Velké Bíteše uskuteční v měsíci září před rokem nerealizovaný poznávací zájezd 

Lev Krča.  |  Foto: Městské muzeum
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do Kutné Hory. Náplní zájezdu bude prohlídka chrámu sv. Barbory - klenot pozdní gotiky 
a jedna ze čtyř staveb katedrálního typu v Čechách, Vlašského dvora - bývalá královská 
mincovna a královský palác, národní kulturní památka celoevropského významu s tisícile-
tou historií, právem nazýván „klenotem“ koruny českých panovníků, dále pak sedleckého 
klášterního kostela a sedlecké kostnice - katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého 
Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory je konventním chrámem bývalého nejstaršího cister-
ciáckého opatství v Čechách (zal. 1142). Spolu se sedleckou kostnicí tvoří tento chrám 
ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Zájezd proběhne v pátek 24. září. Záštity 
nad námi se zhostí a památkami nás provede historik umění PhDr. Jaroslav Sojka PhD.. 

Do programu zájezdu je zakomponováno i individuální volno vhodné pro oběd v ně-
které z restaurací dle vašeho výběru. Odjezd ze Sedlce proběhne cca v 17.45 hodin. Ranní 
odjezd z Masarykova náměstí ve Velké Bíteši a cena samotného zájezdu bude upřesněna 
pracovnicí IC a KK. 

Přihlášky směřujte na tel. č. 607 007 620, program@bitessko.com, nebo osobně v kan-
celáři Klubu kultury na Masarykově náměstí čp. 5 – 1. patro. Upozorňujeme, že počet 
účastníku je omezený upřednostněním zájemců, kteří měli provedenou rezervaci zá-
jezdu v loňském roce!

Ivo Kříž

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí?

Je tu další hádanka z okolí Velké 
Bíteše. Napište nám na e-mailo-
vou adresu program@bitessko.com 
nebo na tel. č. 607 007 620 správnou 
odpověď na otázku, kde se místo 
zobrazené na fotografii nachází. 
Uzávěrka odpovědí je 15. 9. Vy-
losujeme a odměníme dva z vás se 
správnou odpovědí. Tu všem čtená-
řům prozradíme v následujícím čísle 
Zpravodaje města Velké Bíteše.

Otázka pro tento měsíc: Poznáte budovu, jejíž detail je vyobrazen na fotografii? 
Ve dvojčísle Zpravodaje červenec/srpen byla zveřejněna soutěžní otázka, kde se nachází 

místo zobrazené na fotografii. Správná odpověď: Chaloupka se nachází na okraji lesa po 
pravé straně silnice od Březí k Milešínu.

Členové redakce Zpravodaje dne 16. srpna vylosovali ze správných odpovědí dva vý-
herce. Těmi se stali Alena Juříčková a Ondřej Dolíhal. Výhercům, kterým byla předána 
malá pozornost, gratulujeme. 

Redakce

Poznáte budovu, jejíž detail je vyobrazen na fotografii?  
Foto: Silvie Kotačková
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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. 199 a 200 
(bývalá tkalcovna):

Od 6. prosince 1877 do 1. srpna 1878 probíhala koupě pozemku pro stavbu soukenické 
haly („Webesaal“) firmou Adolf Löw a syn. Tato firma, založená v roce 1850 v Brně na 
Cejlu, vyráběla veškeré vlněné zboží, od tištěné příze přes jemné druhy česané a mykané 
příze až po plsť a koňské přikrývky. Vynikla zejména výrobou tzv. vigognových látek,  
což byly látky z ovčí vlny smíšené s bavlnou. V roce 1891 byla firma se svými 825 zaměst-
nanci největší brněnskou textilkou. Zřízení bítešského podniku následovalo poté, co se firma 
rozšířila o podniky v Heleníně (1860) a Malém Beranově (1870) u Jihlavy. Syn zakladatele 
firmy Adolfa Antona (Arona) Löwa (1824–1883) dr. Karl Anton Löw (1849–1930) se stal 
společníkem svého otce v roce 1873 a od roku 1883 byl jediným majitelem textilky. Tento 
Karl Löw byl v roce 1880, už jako uznávaný odborník ve vlnařském průmyslu, vyslán jako 
vládní expert do Anglie. V roce 1886 vypracoval expertizu o zavedení průmyslu do oku-
povaných zemí Bosny a Hercegoviny. Zabýval se exportem vlněných výrobků na Balkán, 
zejména vojenské výstroje pro tamní armády (Srbska, Bulharska a Řecka). Na podnět minis-
terstva obchodu zřídil v roce 1883 faktorství pro nouzi trpící ruční tkalce v okrese Dačice a za 
finančních obětí se snažil tuto výrobu udržet. Též roku 1883 se stal spolumajitelem textilky 
v Lodži, v roce 1890 vybudoval továrnu na sukna v Žilině. V roce 1900 prodal zábrdovickou 
továrnu a centrálu přenesl do Helenína, kde vybudoval jeden z největších textilních podniků 
ve střední Evropě s více než dvěma tisíci zaměstnanci.

Stavba bítešské tkalcovny na dosavadní louce byla provedena méně nákladným způ-
sobem, získala ale zdejší primát ve velikosti zastavěné plochy. Délka přízemní budovy se 
třemi krovy činila přibližně 60 metrů a šířka 3 x 11 metrů, čímž zastavěná plocha obsáhla 

přibližně 0,2 ha. Vyzděny byly pouze štíty 
do ulice a k potoku (zde podepřené pěti 
pilíři) a obytná část na východní straně  
v délce přibližně 30 metrů. Ostatní vnější 
obvodové zdi byly zhotoveny pouze dře-
věné, pobité svislými dřevěnými deskami. 
Krovy byly podepřeny dřevěnými sloupy, 
zasazenými do mělkých kamenných zá-
kladů, a podlahu tvořila udusaná hlína. 
Střechy, do kterých byla zasazena okna  
k osvětlení tkalcovny, byly provedeny  

Tkalcovna v době svého provozu nejspíše za Ondřeje Geyera.  
Zdroj: okénková pohlednice z 20. let 20. století.
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z dřevěných desek a pokryty nejspíše impregnovanou lepenkou s dehtovým nátěrem  
(později vyměněna za eternitové čtverce). Navezeny sem byly již použité tkalcovské stavy, 
z nichž část byly tzv. Jacquardovy mechanické stavy pro vzorkované tkaniny. Stavy stály 
v devíti řadách po deseti až dvanácti, bylo jich okolo sta. 

Z přibližně 150 až 180 zaměstnanců tvořili Bítešští asi polovinu, ostatní docházeli  
z okolních vsí. Jak v roce 1951 vzpomněl bývalý zaměstnanec bítešské textilky František 
Martínek, založení závodu velmi pomohlo zmírnit bídu mezi chudinou v Bíteši, do níž se 
dostali malí řemeslníci a živnostníci. Odměna za práci byla počítána za odvedené dílo,  
a tak průměr týdenního výdělku byl 3 až 4 zlaté, čili 6 až 8 korun. Pracovní doba byla od  
6. do 18. hodiny s polední přestávkou. Na jednom stavu bylo utkáno asi 5 metrů sukna 
denně, jeden kus měřil 25 metrů, což byla týdenní norma průměrného tkalce. Lépe byla 
placena výroba tzv. „bítešských šátků“ pro ženy, neboť tato práce vyžadovala důvtip při 
zakládání osnovy a útku. V tomto případě mistrem („Kunstweber“) tu byl Rudolf Konečný  
z Lánic, vrchním mistrem řídícím výrobu Karel Langer z Brna a jeho zástupcem Sta-
něk. Domovník a hlídač tkalcovny Mikunda prodával dělníkům koňský salám,  
herynky a chleba, nabízena byla v poledne za mírnou cenu rovněž polévka.

Bítešští dělníci se v důsledku brněnských akcí rovněž pouštěli do stávek. Nejprve  
6. července 1885 zastavili na jeden den práci, jednali o zlepšení pracovních podmínek  
a následujícího dne dosáhli smíru. Asi v důsledku souběžné stávky brněnských dělníků byl 
výsledek podobný, totiž zkrácení pracovní doby na deset a půl hodiny a individuální zvý-
šení mezd. Podobně bítešští tkalci reagovali na brněnskou stávku v létě 1889, ve které bylo 
požadováno zvýšení týdenní mzdy na 8 až 10 zlatých při devítihodinové pracovní době.  
Zdejší stávka trvala devět pracovních dní od 3. do 14. července a během ní bylo vyjed-
náno pouze zvýšení mzdy za jednotlivé výkony. Majitel Karl Löw tehdy vzkázal, aby ten,  
kdo nechce, ať nedělá; že stejně bude nejlépe tkalcovnu zavřít, že nic nevynáší.

Karl Löw podepsal v Brně 20. prosince 1893 prodej bítešského podniku vídeňské firmě 
Schwarz und Kössler. Prodej byl schválen zemským úřadem 22. prosince a zápis v po-
zemkové knize proběhl 27. prosince. Tato firma si soukenickou halu neponechala dlouho, 
prodala ji 19. srpna 1896. Novým majitelem se stal brněnský Němec a obchodník se suk-
nem Andreas Geyer. Za něj výroba pokračovala, ač byla technologicky již zastaralá,  
měla velké provozní náklady a silnou to-
vární konkurenci. V létě tu Geyer bydlel se 
svou česky mluvící manželkou Američan-
kou, na zimu odjížděl do Itálie. V tkalcovně 
již nebyly obsazené všechny stavy a dovoz 
surovin i odvoz produkce stačil odvážet je-
den formanský vůz s dvěma valachy. Počet 
zaměstnanců se tehdy snížil na polovinu, 
na počet okolo sta osob. Zhoršené pod-
mínky odbytu spolu s ledabylým vedením 
majitele se projevovaly zaměstnaneckou 

Současný stav bývalé tkalcovny  
čp. 199 a 200 u navýšené silnice.  |  Foto: Jan Zduba
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demoralizací. Do práce již nebyl nikdo nucen; kdo chtěl pracovat, vyfasoval materiál,  
osnovu a útek, založil do stavu a tkal. Odměnu obdržel za hotové dílo, na čase nezáleželo. 
Mladší zaměstnanci tak hledali jinou perspektivu, povětšinou v Brně nebo Vídni. Provoz 
tkalcovny byl ukončen v roce 1908, kdy ji 22. července získal Rudolf Gessner. V následu-
jícím roce byla odklizena část továrny, aby tu vznikla zahrada.

Během první světové války 18. září 1917 koupili bývalou tkalcovnu, zaniklou před de-
víti lety, manželé Jindřich a Františka Geisselreiterovi. Jindřich Geisselreiter pocházel 
z pivovarské rodiny, narodil se v roce 1884 v Nedělišti poblíž Hradce Králové. Vyučil se 
sládkem v Josefově u Jaroměře, absolvoval dvouletou průmyslovou školu pivovarskou  
v Praze. Následně si pronajímal různé pivovarské a sladovnické podniky, před bítešským 
působením provozoval sladovnu v Nedvězí u Olomouce. Jeho manželka Františka byla 
dcerou sládka Václava Vrby ze Starého Plzence. Než Geisselreiterovi koupili bývalou tkal-
covnu, měl Jindřich od 26. listopadu 1915 od obce pronajatý bítešský pivovar na dobu  
6 let za roční nájem 4000 korun, po dobu války za 2400 korun; v roce 1917 mu byla povo-
lena sleva 400 korun. V této válečné době, kdy nebylo ani co jíst, neměl Jindřich k mání 
potřebné suroviny k vaření piva. Prý šlo vařit tak maximálně z pýru. Jeden z takových 
pokusů o várku z náhražek ocenil začátkem dubna 1918 Leopold Seka karikaturou. Obec 
se ale 3. ledna 1917 usnesla dát nájemci výpověď a nadále vést pivovar ve vlastní režii.  
Nový městský sládek Ladislav Štěpánek nastoupil ovšem až v dubnu 1919. Naznačené 
důvody zřejmě vedly manžele Geisselreiterovy ke koupi bývalé tkalcovny, kde ještě v roce 
1931 vyráběli pekařský slad. Období druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století 
se vyznačovalo ubýváním počtu pivovarů; za poslední dvě století jich přežilo asi jen 5 %. 
Spolu s tím se zmenšovaly možnosti sládků pracovat ve svém oboru.

Nejspíše v roce 1919 získal dům s dosavadním číslem popisným 199, vzniklý 
asi již tehdy zúžením bývalé tkalcovny na jeden (východní) štít a jeho zkrácením,  
nové čp. 200. Od té doby buď obě čísla popisná existovala vedle sebe, anebo čp. 199 
bylo nejpozději v roce 1939 nově přiděleno přední části domu. Asi tehdy tuto polovinu 
domu nechal zrekonstruovat Jindřichův syn Miroslav a zřídil tu obchod smíšeným 
zbožím. Prodejna byla otevřena 1. března 1939 a zanikla v roce 1953 při vyvlastňování 

Areál bývalé tkalcovny byl koncem dvacátých let 20. století již upraven pro jiné využití. Pohled od jihozápadu.  
Foto: Archiv autora
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živnostníků. Na pozemcích bývalé tkalcovny k číslům popisným 199 a 200 později 
přibyla další čp. 394 a 652.

Třicet let provozu tkalcovny (1878–1908) znamená v historii Velké Bíteše výjimečnou 
kapitolu. Ač v širším regionu bítešská tkalcovna nepatřila k významným továrnám, v míst-
ním kontextu to byl ve své velikosti ojedinělý podnik, který byl překonán až po roce 1950 
zřízením První brněnské strojírny. Stopy, které po ní zůstaly, dodnes dávají možnost si 
původní vzhled představit.

Zdroje: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká 
Bíteš Lánice, č. kn. vl. 69. Jaromír KOTÍK, Dělnické hnutí ve Velké Bíteši (I. část – do roku 1921), 
Velká Bíteš 1981. O rodině Löwových on-line: https://encyklopedie.brna.cz, https://www.jihlava.
cz; více: Zdeněk GEIST, Löwovi: příběh rodu textilních továrníků, Jihlava 2017. P. František JED-
LIČKA, Pivovar ve Velké Bíteši : Dějiny, strojopis Městského muzea ve Velké Bíteši, E29 / C21a, 
1940, s. 6. Za doplňující informace náleží poděkování Ing. Rostislavu Geisselreiterovi.

Jan Zduba

HISTORICKÉ TRATĚ VELKÉ BÍTEŠE
Seriál o historickém katastrálním území Velké Bíteše, jehož hlavními prameny jsou 
josefinský katastr z let 1785–1789 a městské pozemkové knihy. Nyní POČÁTKY BÍ-
TEŠSKÉHO URBANISMU.

Úvodem: Krajina známá či neznámá?
Nejprve troufalá otázka: Víte, kde se ve Velké Bíteši nacházejí místa, ke kterým se 

váží názvy „Špilberk“, „U Vrhcábnice“, „Na Příčkách“ nebo „Za Bahnivým žlíbkem“? 
Pokud byste v Bíteši s takto udanými cíli zabloudili, vězte, že případná neznalost ná-
zvů tratí není v současnosti nikterak zásadní. Přece jen jsou dávno pryč časy, kdy vět-
šina Bítešských vyrážela do polí obdělávat své pozemky. Přesto je užitečné znát své 
nejbližší okolí bydliště, aby bylo možné se zamýšlet nad funkcemi této bezprostředně 
blízké krajiny a jejím užíváním. Z pohledu obyvatele města může být podstatnou otázka,  
zda je krajina dostatečně „prostupná“ s ohledem na možnost procházek krajinou,  
případně možnosti bezpečně dojít či na kole dojet do sousedních vsí. Nelze přitom pře-
hlédnout, že základní a zároveň důležitou funkcí okolní krajiny je funkce zemědělská. 
K ní se vztahují otázky, týkající se způsobů hospodaření s krajinou s jejími vodními  
i půdními zdroji, s cílem dosáhnout maxima všestranného užitku s ohledem na trvalou 
udržitelnost. Poznání vývoje krajiny je jeden z předpokladů, které jsou potřebné k dosa-
žení optimálního hospodárného nakládání s krajinou.

Popis tratí v tomto seriálu spočívá zejména na josefinském katastru z druhé poloviny 80. let 
18. století, uloženým v Moravském zemském archivu (MZA Brno, D 6, kn. č. 1312–1315). 
Tento katastr má to prvenství, že je nejstarším soupisem jednotlivých pozemků podle tratí. 
Ač tento katastr ještě stále nezaznamenal přesné výměry pozemků, přece jen představoval 
zkušenost, vedoucí k uspokojivému pojetí stabilního katastru, při kterém v roce 1825 vznikla 
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první katastrální mapa. Druhým důležitým pramenem tu jsou v okresním archivu uložené 
městské pozemkové knihy, umožňující sledovat názvy tratí v průběhu času. Z nich tu jsou 
využity zejména gruntovní knihy, zaznamenávající majetko-právní převody nemovitostí od 
konce 16. století (SOkA Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787–11794). 

Před zhruba 235 lety (1785–1789) bylo bítešské území v josefinském katastru rozčle-
něno do tří skupin. První představovalo „město“ se 110 pozemky v 5 tratích („Ried“), 
druhé „předměstí Růžová ulice a Janovice“ s 1071 pozemky v 34 tratích, třetí „předměstí 
Lánice a Za Kostelem“ s 925 pozemky v 26 tratích. Těchto 65 tratí bude na stránkách 
Zpravodaje představeno.

Počátky bítešského urbanismu
Téma urbanistických počátků města nelze v tomto seriálu opomenout, neboť právě  

v počátcích osídlení nejspíše počátkem 13. století docházelo k interakci mezi krajinou  
a osadníky, ovlivňující další vývoj. Pramenů k poznání této etapy není mnoho, přesto se  
v mapách i samotné krajině nachází řada indicií, které umožňují vytvářet a ověřovat různě 
pravděpodobné teorie.

Počátky bítešského urbanismu. Bílá plocha: velké náměstí podle teorie K. Kuče, 1) hlavní trasa od Zbraslavi ke 
Křižanovu, 2) pozdější odbočka k Tišnovu nahoře a k Náměšti n. O. dole, 3) pozdější hlavní trasa Brno-Jihlava, a) brod, b) 
předpokládané umístění zeměpanského dvorce před městskou lokací dle D. Cendelína, c) kostel umístěný do vidlice cest. 

Zjednodušeně do mapy stabilního katastru z roku 1825 zakreslil: Jan Zduba
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Zamyšlení nad vývojem urbanismu Velké Bíteše přinesl kupříkladu Karel Kuča  
ve své encyklopedii v roce 2011. Při té příležitosti odhalil překvapivě logickou a orga-
nickou strukturu města s mimořádně velkým nepravidelným náměstím, pokud by byly 
odmyšleny vnitřní bloky zástavby uvnitř hradeb. V případě, že tomu tak skutečně bylo, 
poukazovalo by to na agrární ráz Bíteše po městské lokaci ve 13. a asi ještě v první 
polovině 14. století. Tato teorie stále čeká na archeologické ověření.

Ještě přínosněji se nad počátky vývoje Bíteše z hlediska vývoje cest zamýšlel Dušan 
Cendelín v roce 2013. První dálkové cesty před kolonizací či v jejích počátcích byly 
nejspíše tři, které se křížily v okolí Košíkova. Jednalo se o spojení starých sídelních 
území: 1) Dyjsko-svrateckého úvalu u Pravlova s prostorem jiho-východně u Čáslavi 
(směr Zbraslav a na druhé straně Žďár n. S.), 2) od řeky Oslavy u Naloučan a později 
Náměště n. O. k Tišnovu a dále k Černé Hoře, 3) v jiho-severní trase od Oslavanska do 
nitra Vysočiny. První z těchto tras bezprostředně ovlivnila počátky urbanismu Bíteše, 
která vznikla u brodu přes potok Bítýšku. V průběhu kolonizace docházelo k odklonům 
tras přes nová sídla, přičemž vznikla nová a nadále dominantní trasa z Brna do Jihlavy, 
Bíteš původně obcházející. 

Počátkem 15. století již Velká Bíteš představovala poměrně velký urbanistický 
útvar, který se ukazoval po řadu dalších století jako stabilní. K roku 1414 je k dispozici 
popis bítešské krajiny, která v té době zahrnovala menší území, než o století později.  
Od 16. do poloviny 20. století bylo bítešské území víceméně stabilizováno, což vý-
razně nezvrátil ani demografický a hospodářský úpadek města v důsledku třicetileté 
války či jen částečně úspěšné soudy s vrchností o pozemky v 18. století. Tato kontinu-
ita umožňuje sledovat vývoj bítešské krajiny po několik století.

Literatura: Dušan CENDELÍN, Cesta v krajině: Krajina v cestě: Historické spojení západní Mo-
ravy s Malou Hanou, 2013 (nepublikováno), s. 45–56. Karel KUČA, Města a městečka v Čechách,  
na Moravě a ve Slezsku, 8. díl (V–Ž), Praha 2011, s. 130–137. Jan ZDUBA, Urbanistický vývoj vrch-
nostenského města Velké Bíteše v letech 1414–1848, Západní Morava 13, 2009, s. 150–175. TÝŽ, 
Město Velká Bíteš v roce 1414 : Edice zakládacího zápisu k 600. výročí nejstarší městské knihy Velké 
Bíteše, Velká Bíteš 2014.

Jan Zduba

SPORT

ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2021/22 TJ SPARTAK

TJ Spartak Velká Bíteš zahájí činnost všech oddílů v novém školním roce 2021/2022  
po hodech, tedy v 38. týdnu (od 20. 9. 2021).
Pro bližší informace kontaktujte vedoucí jednotlivých oddílů nebo volejte na tel. 721 085 081.
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Své děti můžete přihlásit do oddílů: florbalu, sportovní gymnastiky, rodičů a dětí, juda, 
stolního tenisu, šachů a volejbalu
Starší ročníky mohou zlepšovat kondici v oddílu zdravotního tělocviku.

Petr Světlík, TJ Spartak

BÍTEŠSKÉ STŘÍPKY

To je nová rubrika Zpravodaje, která má čtenáře informovat nejenom o věcech a pro-
blémech, které se ve Velké Bíteši a okolí řeší a napomáhají vylepšit životní podmínky 
občanům města a okolí. Velmi rádi bychom dali možnost vám, čtenářům, napsat co se 
vám podařilo vylepšit konkrétními kroky v oblastech bydlení, společenského a volnoča-
sového života, ale též i upozornit na problémy, které buď přehlížíme, nebo je nevnímáme.  
Na jednotlivé řešení a časový horizont se budeme ptát zástupců vedení města popřípadě pra-
covníků dotčených institucí. Pevně doufáme, že bude zřejmé, jaké konkrétní kroky zvolí,  
aby se problémové věci odstranily. Budeme velmi rádi za podměty, které z jednotlivých 
střípků sestaví mozaiku tak, aby se nám všem v tomto regionu žilo co nejlépe.

Dnes přinášíme rozhovor s paní Janou Malachovou, která je osobou zodpovědnou  
za chod a pořádek v bytovém domu s číslem popisným 379 v ulici U Stadionu.  
Obyvatelé na rozdíl od obou sousedních domů dali bytovce velmi pěkný vzhled. Zateple-
ním budovy ušetří v budoucnu také nemalé finanční prostředky.

BYTOVÝ DŮM U STADIONU 379 MÁ NOVÝ KABÁT

U Stadionu dostala novou podobu 
bytovka s číslem popisným 379. 
Paní Jana Malachová, která je oso-
bou zodpovědnou za chod a pořádek  
v tomto soukromém čtyřpatrovém 
bytovém domě, se podělila se svými 
postřehy čtenářům Zpravodaje.

Co vás a spolubydlící vedlo k ven-
kovní rekonstrukci této bytovky?

Dům má za sebou přes 50 let uží-
vání, začaly se objevovat praskliny 

ve fasádě, odpadávaly části balkónů, hrozilo zranění procházejícím osobám. A navíc  
70 cm široké balkóny stěží slouží k výzdobě v podobě kytiček nebo na věšení prádla.

Opravený bytový dům.  |  Foto: Josef Jelínek
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Neměli obyvatelé dvou stejných bytových domů zájem o tuto rekonstrukci?
To nevím, to byste se musel zeptat obyvatelů dvou sousedních bytovek. Když jsem  

o rekonstrukci domu začala uvažovat, párkrát jsme se sešli s výbory všech tří domů,  
ale k ničemu to nebylo. Tak jsme se vydali vlastní cestou a dobře jsme udělali, jinak dnes 
by náš dům byl asi v rozpadu.

Jakým způsobem jste celou akci financovali, a jaké úspory by to jednotlivým rodinám 
mělo do budoucna přinést?

Máme tři zdroje financování, největší část je bezúročná půjčka ze Státního fondu pod-
pory investic, ta je na stavební práce, které přinesou energetické úspory. Potom účelový 
úvěr z ČSOB, a.s. a zbytek vlastní fond oprav. Revitalizace bytového domu by měla při-
nést úspory na vytápění až 40%. Uvidíme, první topná sezóna to ukáže. My starší víme,  
že se nám investice už nikdy nevrátí, ale komfort bydlení je nyní s novými, velkými bal-
kóny nesrovnatelný. 

Bytovka je osazena novými velmi rozměrnými balkóny. Jaké jsou jejich parametry,  
a jak jsou jednotliví spolubydlící tímto provedením spokojeni?

Balkóny mají ocelovou konstrukci, celopovrchově jsou chráněny proti povětrnost-
ním vlivům žárovým zinkováním. Výplně jsou z tvrzeného skla. Je téměř bezúdržbový.  
Jeden balkón má rozměr 1,3 x 4,6 m, druhý 1,3 x 3,6 m, nosnost balkónu by neměla být 
větší jak 300 kg/m2.

Když si spočtete plochu obou balkónů dohromady, máte jeden další pokoj k užívání. 
Věřím, že jsou spolubydlící maximálně spokojeni, ale hodnotící schůzi jsme ještě neměli.

Připravujete nějaké další akce, které by měli zlepšit život v domě a jeho okolí?
Opravu vodovodní přípojky do domu, kterou v minulosti moji předchůdci neřešili,  

a ta v současnosti je v havarijním stavu. A výhledově potřebujeme zajistit odstavnou plo-
chu pro auta. Kdyby u nás vypukl požár, tak než k nám hasiči projedou po příjezdové 
komunikaci, která je zastavěná auty, nebudou mít co hasit. Problém je v tom, že pozemek 
je společný pro všechny tři domy a nejsme schopni se dohodnout. Pokud chceme cokoliv 
udělat, potřebujete souhlas zbývajících dvou domů. To je prostě neřešitelné.

Závěrem mi dovolte, abych moc poděkovala firmě IP IZOLACE Polná, s.r.o.,  
která svým profesionálním přístupem přesvědčila vlastníky, že je s domem potřeba něco 
udělat, připravila nám projekt doslova „na míru“, zajistila financování a odborně provedla 
celou rekonstrukci. Bez ní by tady teď nestál krásný nový dům.

 
Děkuji paní Janě Malachové za odpovědi k otázkám a pevně doufám, že to bude příklad 

i pro ostatní občany žijící v soukromých bytových prostorách, aby našli řešení, jak v bu-
doucnu ušetřit nemalé peníze za energie a vizuální podobu bytových domů. 

Josef Jelínek
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OSTATNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Tradiční schůzka na myslivecké chatě se opět vydařila. Bylo to první setkání seniorů 
po dlouhé době. A tak bylo stále co povídat. S velkou pozorností jsme si poslechli poví-
dání p. Klapala ml. o problémech i radostech, které jim přináší jejich dobrovolná činnost.  
Pan Dvořáček nám pověděl něco o výcviku psů a také nám svého psa - ještě štěně předvedl. 
Bylo to velice příjemné odpoledne. Myslivci, děkujeme.

Jana Požárová za Seniorklub 

CYKLOVÝLET „ÚDOLÍM ŘEKY OSLAVY“

Cyklovýlety jsou pořádány pod hlavičkou bítešského Seniorklubu každou poslední so-
botu, pravidelně v měsících duben až říjen. Na trasu nás vyjelo celkem sedmnáct, většinou 
na elektrokolech. Nejvzdálenějším účastníkem byl Pavel Hanák z Dolních Louček. Průběh 
výletu ze dne 31. července: 

Osová Bítýška
Naše tradičně první zastávka. V pěkně upraveném parčíku před kostelem si odpoči-

neme, a na místě, kde ještě poměrně nedávno stávala „měšťanka“ (ZDŠ), obklopíme 

Před odjezdem – se zakladatelem, nestorem Ing. Karlem Smolíkem uprostřed.  |  Foto: Alois Koukola
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nápadnou skulpturu velké „zkamenělé 
žáby“ a pořídíme si společnou fotogra-
fii. Pokračujeme po pěkně upravené, 
asfaltové cestě směřující k rybníku 
„Třídvorák“, ze které před novou „kří-
žovou cestou“ odbočíme doleva k oře-
chovskému lomu.

Ořechovský lom
Tento stěnový kamenolom se řadí 

mezi největší lomy na Českomoravské vysočině. Těžební těleso je přibližně 1 km 
dlouhé a asi 500 m široké. Je tvořeno světle šedou až bílou žulou, odborně nazývanou 
alkalickoživcový granit.

Ronov
Ronov je místní částí Ořechova. Zastavujeme krátce u kaple svatého Antonína Paduán-

ského a z vnějšku si prohlížíme i zrekonstruovanou vladyckou tvrz.

Březejc
Po silnici směrem na V. Meziříčí stoupáme do Březejce, nejvyššího bodu naší trasy  

a sjíždíme prudce po místy rozbité silničce do malých obcí Kúsky a Lhotky.

Kúsky, Lhotky
Malé vesnice, spadající dnes jako místní části do nedalekého Velkého Meziříčí.  

Patří mezi tři poměrně málo známé vesničky, ukryté ve svažující se kopcovité krajině, 
která se táhne od vyvýšeniny Rudských kopců a Ambrožného až do údolí řeky Oslavy 
ve Velkém Meziříčí. V lidovém podání se traduje humorná říkanka: „Lhotky, Kúsky, 
Radslavice – hlavní města v republice, která má ovšem mnohem známější, avšak méně 
lichotivou variantu... Ze Lhotek jedeme téměř po vrstevnici přímo na Fajův kopec.

„Fajťák“ (Vrchovec – 549 m.n.m.)
Známou rozhlednu z časových důvodů vynecháme, porozhlédnem se, občerstvíme  

a sjíždíme dolů do města. 

Velké Meziříčí
Projíždíme kolem gymnázia, Kauflandu a dále po silnici směrem na Dolní Heřma-

nice a Tasov. Zastavujeme u památníku „Velkomeziříčské tragédie“ na břehu řeky 
Oslavy v místě, kde byla dne 8. května 1945, tedy den před příchodem Rudé armády, 
popravena příslušníky ustupujícího německého Wehrmachtu část z celkového počtu 58 
lidí reagujících na Pražské povstání a předčasně oslavujících konec II. světové války. 
Zbytek byl popraven na břehu řeky Balinky, přitékající do Oslavy. Vysvětlení příčin 

V Osové Bítýšce „U Žáby“.  |  Foto: Alois Koukola
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této tragické události je poněkud složitější a není zcela jednoznačné. Zakrátko odbo-
číme do Nesměřského údolí.

Nesměřské údolí
Oblíbená, snadno dostupná 

turistická trasa vedená ro-
mantickým zalesněným údo-
lím řeky Oslavy s několika 
zříceninami strážních hradů. 
Projíždíme kolem rekreač-
ního střediska Nesměř, v je-
hož blízkosti byly otevřeny 
dvě naučné stezky: okruh Ba-
linským údolím a okruh Ne-
směřským údolím. Původní 

asfaltová cesta končí a následuje přírodní, více či méně zpevněná a upravená polní cesta, 
na kole však dobře sjízdná. Míjíme majestátní oblé balvany v řece i na jejích březích, 
které nás doprovázejí i na polních cestách nad údolím, kde vytvářejí charakteristické 
ostrůvky. Na některých místech vystupují z úbočí i zajímavé skalní útvary. Informační 
tabule podél trasy nás informují nejen o osídlení, křovinách, kamenech a rybách řeky 
Oslavy, ale také o čistírnách a čištění odpadních vod.

Oslava
Míjíme Eliášovu myslivnu a Řihákův mlýn, projíždíme vesnicí Oslava (pojmenovanou 

podle řeky nebo snad obráceně?) a zastavujeme u Panského mlýna. Po krátkém opočinku 
nás čeká prudké stoupání do Tasova.

Tasov
Sjíždíme dolů do vesnice, která byla ještě do roku 1954 městysem, a odbočujeme doleva 

směrem k Demlově vile, kterou si zde místní rodák – kněz, básník, spisovatel a filosof Ja-
kub Deml postavil v roce 1922. Před vilou odbočujeme vlevo na „Farmu Tasov“ abychom 
se naobědvali.

Farma Tasov je rodinný podnik zabývající se již po několik generací zemědělstvím. 
Největší část z cca 30 ha polností tvoří pastviny pro skot, ovce a kozy. Velkou chloubou 
majitelů je farmářská restaurace otevřená koncem roku 2019, která se zakrátko stala velice 
populární nejen pro svoji velkou kapacitu.

Návrat
Dobře naladěni po dobrém obědě odjíždíme přes Holubí Zhoř zpět do Velké Bíteše.  

V příjemném slunném počasí jsme ujeli asi 50 km.
Alois Koukola

Typické impozantní balvany v řece Oslavě.  |  Foto. Alois Koukola
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PAN CYKLISTA

Jednou z aktivit místního Seniorklubu jsou pravi-
delné výlety na kolech pro všechny věkové skupiny. 
Častým účastníkem je i senior Pavel Hanák z Dolních 
Louček. Dlouhá léta, až do důchodu žil s rodinou ve 
Velké Bíteši, kde si svépomocí postavil domek.

Zaměstnán byl v První brněnské strojírně jako zá-
mečník. Po odchodu do důchodu se rodina přestěhovala 
do místa rodičů jeho ženy Jitky do Dolních Louček.

Životní láskou Pavla je kolo. S kolem se snad i na-
rodil. Má to v genech. Pavlův tatínek byl přeborníkem 
Moravy, na kole úspěšně jezdí i jeho bratr. O Pavlově 
lásce ke kolům jsme si spolu nedávno povídali, a tak  
s jeho souhlasem vám na Pavla něco prozradím.
Pavel , to je „pan cyklista“.
•  Pavlovi je 73 let, je menší štíhlé postavy, říkají o něm, 

že váží i s kolem 50 kg. Ale není to pravda,váží 58,5 
kg, na výlety jezdí s kolem 9 kg. Těch kol má doma 7.

•  Ročně často najezdil až 20 000 km, denní rekord má 
450 km. V zaměstnání na montáže odmítal jezdit au-
tem, do košíku hodil modráky a střihnul si to na kole, 
Chodov u Karlových Varů není blízko, 330km.

•  Mekkou, snem všech zdatnějších cyklistů na světě, je 
výjezd do druhého nejvyššího průsmyku v Alpách, proslulého jako jedna z etap závodu 
Giro d‘Italia, sedlo Stelvio, 2758 m, 60 serpentýn. Jednou v roce je průsmyk uzavřen jen 
pro cyklisty, zájem velký, účast limitovaná jen pro 8000 osob, Pavel to štěstí měl.  

•  Pavlův vzor, belgický cyklista Eddy Mercks, 34 vyhraných etap v závodech Tour de 
France a Giro d‘Italia, v každém z těchto závodů 5x celkovým vítězem.

•  Alpské průsmyky Pavla vždy lákaly, ale také ho vytrestaly, když vyčerpáním a prochla-
zením spadl z kola a skončil v nemocnici. Jeho pozdější vysvětlení se mezi cyklisty 
stalo bonmotem „kdybych měl neoprén, tak by se mi to nestalo….“.

•  Cesta z Dolních Louček do Bíteše není snadná, od odbočky na Chytálky k odbočce na 
Blahoňov 6 km s převýšením 170 m. Jednou si to Pavel spletl, na odpolední výlet přijel už 
ráno. Vrátil se domů, pokračoval ve výkopu sklepa a odpoledne vyrazil do Bíteše podruhé.

V životě to Pavel neměl lehké. Jsme rádi, že s námi jezdí. Pavel je náš, chlubíme se 
jím. Určitě by si zasloužil důstojnější cyklistickou společnost. Vždy pomůže, poradí. 
Přejeme mu, aby na kolo mohl ještě dlouho nasedat. Určitě jednou za sv. Petrem po-
jede na kole a bude si užívat nebeských cyklostezek.

Karel Smolík

Pavel Hanák.  |  Foto: Archiv seniorklubu
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STUDÁNKA SV. ZDISLAVY U DOLNÍHO (KNOLLOVA) MLÝNA

Ve dnech 29. 5. a 5. 6. 2021 jsme 
mohli díky dotaci KOUS Vysočina 
na komunitní akce v rámci programu 
„Pomáháme Vysočině“ upravit zří-
dlo studánky a její nejbližší okolí. 
Díky instalatérské firmě Pelikán vy-
téká pramen z nového zřídla do ka-
menného korýtka, pítka pro ptáčky. 
Poděkování náleží rovněž Myslivec-
kému sdružení za pomoc při dopravě 
kamenného zřídla a pítka a instalaci 

lavičky a všem dobrovolníkům, kteří přiložili pomocnou ruku. 

Milada Vaňková za Okrašlovací spolek Dolní mlýn 

PORUČÍME VĚTRU, DEŠTI….

Léto nám pomalu končí, i když věřím, že si ještě užijeme příjemné a sluncem 
zalité dny. Jak jste prožili letní měsíce? Letošní prázdniny byly bohaté na srážky, 
ale objevily se i nepříjemné meteorologické jevy jako kroupy, přívalové srážky  
a dokonce ničivá tornáda. Člověk si pak uvědomí, že jsou věci, které nemá ve své 
moci, nedokáže je ovlivnit, ani jim předcházet. Heslo z doby minulé „Poručíme vě-
tru, dešti…“ se ukazuje jako neuskutečnitelné. Přesto člověk svým jednáním počasí 
zjevně ovlivňuje, dle vědeckých zjištění však většinou negativně. Znáte biblickou 
pravdu „Kořen všeho zla je láska k penězům?“ Kvůli honbě za co nejvyšším ziskem 
dochází na mnoha místech naší planety k ničení přírody a k dalším negativním dopa-
dům mimo jiné i na počasí.

Ježíš svým učedníkům v Lukášově evangeliu říká: (Lukáš 12. kapitola, verš 15)  
Řekl jim: „ Mějte se na pozoru a střežte se před každou chamtivostí, neboť i když má 
někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. “

Přijďte si popovídat o tom, jak jste strávili léto, případně o dalších tématech, která vás 
zajímají. Ráda bych vás tímto pozvala na naše pravidelná setkání, která se konají každou 
druhou a čtvrtou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na 
Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači). Také můžete navštívit naše webové 
stránky (www.ac-vm.cz).

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnané září Věra Pokorná

Studánka sv. Zdislavy.  |  Foto: Milada Vaňková
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K - CENTRUM NOE TŘEBÍČ

K-centrum Noe spadající pod Oblastní charitu Třebíč je víceúčelové regionální zařízení, 
s nízkoprahovým přístupem, se zaměřením na problematiku drog. Zaměřuje se na aktivní 
vyhledávání cílové skupiny, poradenské a kontaktní služby. 

Poskytujeme pomoc v zabezpečování základních zdravotních potřeb, dlouhodobou práci  
s klienty v rámci individuálního plánu, práci s informacemi o substancích, účincích a rizicích,  
ale především o lokálních aspektech užívání drog, Zaměřujeme se na preventivní aktivity, jednání 
a vystupování v oprávněném zájmu klientů i komunity, dále v programech práce s veřejností.

Terénní program je zaměřený na aktivní injekční uživatele omamných a psychotropních 
látek. Terénní pracovník dojíždí každý týden do dané lokality, kde provádí terénní práci. 
Jedná se o aktivity vedoucí ke snížení výskytu infekčních chorob ve společnosti. Primárně 
je pro nás důležitá ochrana veřejného zdraví. Poskytujeme Harm reduction výměnu použi-
tého injekčního materiálu za čistý klientům s nitrožilní aplikací. Špinavý injekční materiál 
poté bezpečně likvidujeme. Snižujeme takto nebezpečí poranění o pohozenou stříkačku. 
Klienti se mohou také nechat otestovat na infekční nemoci (žloutenky, HIV, syfilis). S touto 
aktivitou je spojené zdravotní a sociální poradenství. 

Poskytujeme informace rodinným příslušníkům a blízkým o možnostech léčby závis-
lostí. Klienty se snažíme namotivovat ke změně. V případě nálezu použité injekční jehly je 
vhodné se obrátit na terénního pracovníka.

Služby K-centra Noe jsou poskytovány anonymně a zdarma. Terénní telefon na pracov-
níka, se kterým si můžete domluvit schůzku pro tuto lokalitu, je 730 529 712. 

Naše zařízení najdete v Třebíči, na ulici Hybešova č. 10, tel. 568 840 688. Dotaz můžete 
také odeslat na e-mailovou adresu noe@trebic.charita.cz nebo nás kontaktovat prostřed-
nictvím facebooku.

Oblastní charita Třebíč - K-centrum Noe

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 86/2021 KONANÉ DNE 31. KVĚTNA 2021

Pokračování z minulého čísla Zpravodaje: 
 
35/86/21/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finančním příspěvku na stavbu „Velká 
Bíteš – novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace ulice U Stadionu“ se Svazem vodovodů 
a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513. Dodatkem č. 1 se navyšuje 
příspěvek o 432.982,- Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 4. 6. 2021
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36/86/21/RM – rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu o spo-
lečném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „Velká Bíteš – novostavba 14 BD 
– ul. U Stadionu, DZR-ul. Tyršova“ za účelem výběru společného dodavatele.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 7. 2021
37/86/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Vodárenské akciové společnosti, 
a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno – Lesná, IČ:49455842 na Pasport dešťové kanalizace  
ve Velké Bíteši za cenu 502.150,- Kč včetně DPH a práce objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 11. 6. 2021
38/86/21/RM – rozhoduje uzavřít Dohodu o opravě chodníku v lokalitě Babinec, Velká Bíteš 
s vlastníkem pozemku parc.č. 2539/175 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2021
39/86/21/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým povodňovým plánem žadatele EURO-
VIA CS, a s., odštěpný závod Morava, závod Morava jih, IČ 452 74 924, Vídeňská 104,  
619 00 Brno na stavbu „SIL. II/379 VELKÁ BÍTEŠ – SZ OBCHVAT I. A II. ETAPA.“ 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2021
40/86/21/RM – rozhoduje poskytnout NoMen Run, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš 
na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2911/21  
ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2021
41/86/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou 
dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě její žádosti o poskytnutí dotace 
zapsané pod č. j. MÚVB/2999/21 ve výši 245.200 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 6. 2021
42/86/21/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového  
opatření města č. 4/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 6. 2021
43/86/21/RM – rozhoduje uzavřít servisní smlouvu s firmou Z-WARE s.r.o., Řípská 20a,  
627 00, BRNO, IČO: 07597533 za účelem aktualizací a technické podpory docházkového 
systému organizací města za částku 30.000,- Kč bez DPH/rok.
odpovědnost: odbor správní termín: 1. 6. 2021
44/86/21/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o pronájmu a poskytnutí servisních služeb na 
kopírovací stroj s firmou COPY-PLUS, s.r.o., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČO 27756904.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 6. 2021
46/86/21/RM – konstatuje nesplnění termínu pro odevzdání pracovní verze kroniky za rok 
2019, nesplnění termínu pro odevzdání systému odkazů na zdroje (autory) textů článků,  
fotografií a novinových výstřižků a rovněž nepředání úprav žádného ze zápisů kronik za roky 
2012 – 2018 dle převzatých pokynů, vyjadřuje nespokojenost s prací kronikáře a pověřuje 
místostarostku zajištěním účasti kronikáře na schůzi Rady města Velká Bíteš dne 7. 6. 2021 
v 17.00 hodin.
odpovědnost: místostarostka termín: 7. 6. 2021
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 87/2021 KONANÉ DNE 7. ČERVNA 2021
 
2/87/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 86/2021 ze dne 31. 5. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 7. 6. 2021
3/87/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.06.2001 týkající 
se pronájmu pozemku p.č. 2788 lesní pozemek o výměře 62 m2 a části pozemku p.č. 2786/1 
lesní pozemek o výměře 55 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající ve změně nájemce  
z důvodu změny vlastníka stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 34 nacházející se na pozemku 
p.č. 2788 v k.ú. Velká Bíteš a v navýšení nájemného na 20,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2021
4/87/21/RM rozhoduje prominout nájemné ve výši 608,00 Kč/měsíc za nevyužívaný sklad 
– součást nebytového prostoru číslo 102 - o výměře 9,12 m2, ve dvoře budovy č.p.85 na Ma-
sarykově náměstí, k.ú. a obec Velká Bíteš jeho nájemci, IČ:76334244, a to po dobu trvání 
rekonstrukce sousední budovy č.p. 86. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2021
5/87/21/RM bere na vědomí oznámení Státního zdravotního ústavu o pokračování členství 
Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace v síti programu Škola 
podporující zdraví.
6/87/21/RM bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do-
ručené dne 28. 4. 2021 a dne 7. 6. 2021 o zápisu do školského rejstříku, týkající se Základní 
školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace. 
7/87/21/RM bere na vědomí informaci odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš o žá-
dosti o dotaci na stavbu „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – SO 16 Místní komunikace“,  
která nebyla doporučena k poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj.
8/87/21/RM bere na vědomí informaci odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš o žá-
dosti o dotaci na stavbu „Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš“,  
která nebyla doporučena k poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj. 
9/87/21/RM bere na vědomí informaci odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš o žádosti  
o dotaci na stavbu „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová“, která byla doporučena k po-
skytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj. 
10/87/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 105 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš o výměře 212,08 m2 v budově č.p. 623, která je součástí pozemku p.č. 2993  
v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné 560,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 
3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2021
11/87/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Ncorp s.r.o., Růžová 144, 
59501 Velká Bíteš, IČO:27721043, na provedení celkové rekonstrukce bytu číslo 13,  
U Stadionu 548/A, Velká Bíteš za cenu 393.537,00 Kč bez DPH (452.568,00 Kč s DPH 15%) 
a uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2021
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 88/2021 KONANÉ DNE 17. ČERVNA 2021 

2/88/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 87/2021 ze dne 7. 6. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 17. 6. 2021
3/88/21/RM rozhoduje uzavřít s IČ 63362767, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování archi-
tektonicko-urbanistické studie na využití území v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši pro vybudování 
hřiště pro děti i dospělé a dopravního hřiště ZŠ“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla a jeho 
předání do 18. 9. 2021. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2021
4/88/21/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 
538, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2021 dle návrhu ředitelky školy č.j. 
MÚVB/3945/21 a bere na vědomí výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 26. 7. 2021
5/88/21/RM rozhoduje souhlasit s realizací projektu „Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš III.“ Mateř-
skou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle její žádosti doručené 
pod č.j. MÚVB/3982/21. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 89/2021 KONANÉ DNE 21. ČERVNA 2021
 
2/89/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 88/2021 ze dne 17. 6. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 21. 6. 2021
3/89/21/RM
-   rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci 

Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označených p.č. 4625 orná 
půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, určených pro výstavbu objektu sociálních 
služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 
1.658,- Kč/m2 včetně DPH, při jejímž určení bylo vycházeno mimo jiné ze znaleckého posudku 
č. 2842-01/2021 ze dne 14. 1. 2021, se splatností kupní ceny po kolaudaci stavby tohoto zařízení 
sociálních služeb, při složení kauce ve výši 5.000.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny se 
závazkem kupujícího:

-  Realizace sociálního objektu na výše uvedených pozemcích, přičemž sociální služby, které bu-
dou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat svojí povahou, druhem  
a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ 
městem Velká Bíteš připravovány. Projekt je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Měst-
ském úřadu Velká Bíteš.

-  Vybudovat veřejně přístupné parkoviště o 19 parkovacích stáních a zpevněné plochy, které bude 
sloužit také pro potřeby objektu sociálních služeb, a to na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká 
Bíteš, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana 
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Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 60705981, která byla městem Velká Bíteš do-
ložena dne 16. 7. 2020 Odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká Bíteš,  
a to jako příloha písemné žádosti k žádosti o zahájení územního řízení předmětné stavby.  
Pro potřeby výstavby parkoviště a zpevněných ploch na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká 
Bíteš bude příslušná část poskytnuta kupujícímu k dočasnému užívání bezplatně. Parkoviště  
i zpevněné plochy se stanou po jejich dokončení součástí pozemku ve vlastnictví města, a to bez 
jakéhokoliv dalšího nároku kupujícího na jakékoliv majetkové vyrovnání. Parkoviště a zpevněné 
plochy dle tohoto bodu musí být dokončeny nejpozději současně s objektem sociálních služeb 
„Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Projektová dokumentace je pro zájemce o podání na-
bídky k nahlédnutí na Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.

-  Podpisu kupní smlouvy na prodej předmětných částí pozemků v případě souhlasu zastupitelstva 
města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do 30. 9. 2021. 
Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku účinnosti kupní smlouvy s tím, že účinnost 
kupní smlouvy nastane po zkolaudování objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR 
Velká Bíteš“.

-  Úhrady městem již vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši 
1.300.000,- Kč včetně DPH, a to do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.

-  Zahájení výstavby objektu na převáděných pozemcích nejpozději do 31. 3. 2023 Tento závazek 
kupujícího bude považován za splněný, prokáže-li kupující, že prodlení vzniklo z důvodu na 
straně správních orgánů nedodržením lhůt pro vydání rozhodnutí a stanovisek.

-  Zkolaudování objektu nejpozději do 24 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního 
povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty 
uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc 
zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní 
moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město opráv-
něno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených 
smluvních pokut a nad rámec náhrady škody smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč. Město je 
oprávněno započítat složenou kauci ve výši 5.000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám 
kupujícího, vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy. Při odstoupení od smlouvy bude kupující po-
vinen vrátit pozemky městu bez jakýchkoliv právních vad a závazků třetích osob, a to pod sankcí 
smluvní pokuty ve výši 10.000.000,- Kč nad rámec náhrady škody.

-  Zřízení předkupního práva prodávajícího k pozemkům na dobu neurčitou a jako věcné právo vložené 
do katastru nemovitostí v případě, že by kupující měl v úmyslu pozemek s objektem „Domova pro 
seniory a DZR Velká Bíteš“ zcizit jakýmkoliv způsobem.

-  Provozování minimálně 80 % lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 40 let k účelu 
sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši 30.000.000,- Kč za nedodržení uvede-
ného závazku.

-  Zřízení reálného břemene zatěžujícího pozemek p. č. 4625 oddělený dle geometrického plánu, jak je 
specifikováno v úvodu tohoto záměru, spočívajícího v závazku vlastníka pozemku jako povinného 
z reálného břemene užívat pozemek včetně všech jeho součástí a příslušenství výhradně za účelem 
provozování sociálních služeb, které budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním 
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službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a činností s takovými 
sociálními službami souvisejících (např. provoz kuchyně pro stravování seniorů v domově či pro stra-
vování seniorů s rozvozem), a to ve prospěch města Velká Bíteš, přičemž reálné břemeno bude zřízeno 
jako věcné právo vložené do katastru nemovitostí na dobu určitou 25 let a bezúplatně.

-  Převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. a stá-
vajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného objektu 
do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu. Tento 
závazek kupujícího bude považován za splněný i v případě, že uvedení zaměstnanci odmítnou výkon 
práce pro nového zaměstnavatele, kupujícího.

-  Přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech,  
jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařazených do 
krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina v rámci možností daných aktuálními právními předpisy.

-  Úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2021
4/89/21/RM – bere na vědomí žádost o prodloužení nočního klidu dne 3. 7. 2021a pověřuje paní 
místostarostku vysvětlením dané problematiky žadatelce.
odpovědnost: místostarostka termín: 30. 6. 2021
5/89/21/RM bere na vědomí podání předsedy kontrolního výboru doručené dne 28. 5. 2021 
pod č.j. MÚVB/3625/21 a dále sdělení ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města 
Velké Bíteše, příspěvkové organizace ze dne 21. 6. 2021 o poskytnutí podkladových materiálů 
kontrolnímu výboru.
6/89/21/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku2021 dle rozpočtového opatření města č. 5/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2021
7/89/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti COLAS CZ, a.s. Strojírenská 341/16, 
Žďár nad Sázavou, IČO 26177005 na opravu komunikace v místní části Košíkov a uzavřít s ní 
smlouvu o dílo s cenou 1.209.156,03 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 20. 8. 2021
8/89/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 1513/1 ostatní plocha, neplodná půda 
o výměře 38 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2021
9/89/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zkapacitnění ob-
jektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ se zhotovitelem GEOSAN GROUP a.s., U Nemoc-
nice 430, 280 02 Kolín, IČ 28169522, kterým se mění lhůta dokončení stavby na 368 dnů, předmět 
plnění a navyšuje se cena díla o 1.153.028,70 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 10. 7. 2021
10/89/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 24/1 zahrada o výměře 156 m2 v k.ú. 
Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2021
11/89/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na adrese Masarykovo náměstí 14, 
Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2021
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12/89/21/RM bere na vědomí sdělení ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvkové organizace ze dne 18. 6. 2021 o konání akce Bítešský pohádkový dřevák v rámci 
Bítešské pouti.
13/89/21/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s dárcem Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 
57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu obcí 
při zabezpečování vzdělávání ve výši 479.731,- Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 7. 2021
14/89/21/RM bere na vědomí informaci odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš o průběhu pří-
pravy akce „Park U Stadionu“ a současně rozhoduje pokračovat v její přípravě.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: průběžně
15/89/21/RM rozhoduje zrušit zadávací řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „III/3928 Velká 
Bíteš – rekonstrukce násypu“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 7. 2021
16/89/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Ncorp s.r.o., Růžová 144, 
59501 Velká Bíteš, IČO: 27721043, na provedení stavebních úprav pro nové sociální zázemí 
knihovny, novou kotelnu a vytápění včetně souvisejících stavebních prací, které budou prove-
deny v dohodnutém rozsahu a dle projektu pro provedení stavby „Masarykovo náměstí 85, Re-
generace objektu“ STABIL s.r.o., Brno, v budově č.p. 85 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši 
za cenu 1.664.998,00 Kč bez DPH (2.014.648,00 Kč s DPH 21%) a uzavřít s tímto dodavatelem 
smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2021
17/89/21/RM rozhoduje pořídit vozidlo značky Škoda Scala formou finančního leasingu od společ-
nosti ALD Automotive s.r.o., U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10, IČO 61063916 dle nabídky 
číslo 21N12027675 pro účely odborů Městského úřadu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 7. 2021
18/89/21/RM rozhoduje předat do užívání jednotce SDH Velká Bíteš vozidlo Honda CR-V.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 7. 2021
19/89/21/RM schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2021:
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• ředitelce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelce Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
• řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 90/2021 KONANÉ DNE 28. ČERVNA 2021
 
2/90/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 89/2021 ze dne 21. 6. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 28. 6. 2021
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3/90/21/RM rozhoduje pokácet 1 ks stříbrného smrku na pozemku parc.č. 857/1 v k.ú. Velká Bíteš 
ve vlastnictví města.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 7. 2021
4/90/21/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 6/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2021
5/90/21/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytování technické podpory ohledně redakčních systémů 
webu města a jeho organizací s firmou XART s.r.o., Hlavní 172/95, 624 00 Brno-Komín, IČO 29261864.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2021
6/90/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku spol. ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, se sídlem 
Zengrova 2694/4, Židenice, 615 00 Brno na zpracování projektové dokumentace za účelem vyřízení 
povolení k umístění dopravních značek za účelem zákazu tranzitu vozidel nad 12 tun po silnici II/602 
od EXIT 146 až po EXIT 168 včetně jejího kompletního projednání na dotčených institucích a zajiš-
tění stanovení místní úpravy provozu na všech dotčených silničních správních úřadech ve výši 10 tis. 
Kč bez DPH a dokumentaci objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2021
7/90/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 1945 ostatní plocha,  
ostatní komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2021
8/90/21/RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce 
násypu“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 7. 2021
9/90/21/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou  
a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/4301/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2021
10/90/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ 114 86 562 na zhotovení 2 ks ocelovo-skle-
něných čekáren a objednat uvedené konstrukce za cenu 216.590 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 7. 7. 2021
11/90/21/RM schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2021 řediteli Střední odborné školy 
Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2021
12/90/21/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2021 jednateli společnosti.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 6. 2021
13/90/21/RM bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvkové organizace o přípravě Tradičních bítešských hodů 2021.
14/90/21/RM jmenuje členkou školské rady Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěv-
kové organizace paní Mgr. Šárku Dohnalovou.
odpovědnost: rada města termín: 28. 6. 2021
15/90/21/RM schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2021 řediteli Informačního centra  
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2021
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 91/2021 KONANÉ DNE 19. ČERVENCE 2021

2/91/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 90/2021 ze dne 28. 6. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 19. 7. 2021
3/91/21/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 7/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2021
4/91/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, 595 01 Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda 
o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského 
řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2021
5/91/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, 595 01 Velká Bíteš na 
dobu neurčitou od 1. 8. 2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc. Současně rozhoduje uzavřít dohodu  
o ukončení nájmu k bytu, Návrší 259, 595 01 Velká Bíteš ke dni 31. 7. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2021
6/91/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2021
7/91/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2021
8/91/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
9/91/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
10/91/21/RM rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z rozpočtu 
města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/3813/21 ve výši 27.300 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2021
11/91/21/RM rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o. dar z rozpočtu 
města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚV-
B/4141/21ve výši 20.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2021
12/91/21/RM rozhoduje pronajmout IČO: 60572426 nebytový prostor číslo 105 o výměře 212,08 
m2 v budově č.p. 623, která je součástí pozemku p.č. 2993 v obci a k.ú. Velká Bíteš, a to na dobu 
neurčitou od 1. 8. 2021 za nájemné ve výši 560,00 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2021
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13/91/21/RM bere na vědomí Dodatek č. 3 Dohody o provedení práce uzavřený s kronikářem  
a rozhoduje uzavřít dohodu o provedení práce na sepsání kroniky města Velká Bíteš za rok 2021.
odpovědnost: místostarostka termín: 31. 7. 2021
14/91/21/RM bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš,  
příspěvkové organizace o projektu „Plavání pro děti s postižením“ podaném v grantovém 
řízení Nadace ČEZ.
15/91/21/RM bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové 
organizace o navázání spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, za-
pojení do projektu univerzity „Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů 
žáků se SVF pro ČR“.
16/91/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou 
od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
17/91/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 277/206 v budově č.p. 277  
na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům,  
který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5500/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku  
p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5500/68770 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.294.630,- Kč se splatností kupní ceny před 
podpisem kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2021
18/91/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 276/5 v budově č.p. 276  
na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům,  
který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5450/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku  
p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5450/68610 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.284.980,- Kč se splatností kupní ceny před 
podpisem kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2021
19/91/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 1695/1 orná půda o výměře  
99 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2021
20/91/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 580/5 oddělené geometrickým 
plánem č. 3076-41/2019 a nově označené p.č. 580/11 zahrada o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2021
21/91/21/RM rozhoduje vypovědět nájemní smlouvu ze dne 23.07.2012 týkající se pronájmu po-
zemku p.č. 1022 ostatní plocha, zeleň o výměře 117 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 7. 2021
22/91/21/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení pachtovní smlouvy ze dne 31. 12. 2012 týkající 
se propachtování části pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9000 m2 v k.ú. 
Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš k datu 30. 9. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
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23/91/21/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem stavby VHS stavby a.s., Na Hranici 14, 586 01 
Jihlava, IČ: 25183052 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu dokončení díla z 31. 7. 
2021 na 31. 8. 2021 akce „Velká Bíteš- Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 28. 7. 2021
24/91/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš  
na dobu určitou od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2021
25/91/21/RM rozhoduje uzavřít dohodu se společností GasNet Služby, s.r.o. o provedení stavby 
zpevněné plochy pod kontejnery na pozemku parc.č. 47/1 v k.ú. Košíkov v ochranném pásmu ply-
nového zařízení.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 7. 2021
26/91/21/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 35/86/21/RM ze dne 31. 5. 2021 a nahradit jej zně-
ním: Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finančním příspěvku  
na stavbu „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace ulice U Stadionu“  
se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513. Dodatkem  
č. 1 se navyšuje příspěvek o 455.993,- Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 8. 2021
27/91/21/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností VHS Bohemia, a.s., 
Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná, IČ: 479 10 305, na zhotovení stavby „Velká Bíteš – Novo-
stavba 14 BD – Dešťová kanalizace, ul. U Stadionu“, kterým se snižuje cena díla o 40.359,45 Kč  
a celková cena díla tak činí 2.040.901,28 Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 8. 2021
28/91/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku var. č. 2 na výměnu kotle v Základní škole  
a Praktické škole ve Velké Bíteši, Tišnovská 116 od společnosti ENCOM spol. s r.o., Vrchlického sad 
4, 602 00 Brno, IČ: 155 31 996, za cenu 384.181,00 Kč včetně DPH a práce objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 8. 2021
29/91/21/RM rozhoduje souhlasit pro rok 2021 s umístěním venkovního posezení před provozov-
nami na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši, a to před:
-  Zmzlinárnou Šťastný tučňák č.p. 135, Restaurací U Raušů č.p.13, Café Jana č.p. 66 a Pizzerií  

č.p. 1 s podmínkou, že k umístění posezení bude vydáno příslušným správním orgánem rozhodnutí 
o zvláštním užívání komunikace.

-  Cukrárnou u Zdubů č.p. 10 s podmínkou, že k umístění posezení bude vydáno souhlasné stano-
visko dopravního inspektorátu Policie ČR a bude vydáno příslušným správním orgánem rozhodnutí  
o zvláštním užívání komunikace.

Konkrétní podmínky umístění venkovních posezení budou stanoveny samostatnými vyjádřeními od-
boru investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 7. 2021
30/91/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., se síd-
lem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ 255 94 940 na realizaci veřejného osvětlení v ulicích 
Za Potokem a Strmá ve Velké Bíteši ve výši 1.123.608,00 Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 7. 2021
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31/91/21/RM rozhoduje vypovědět nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš ke 
dni 31. 10. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
32/91/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče THT Polička, s.r.o., Starohrad-
ská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147 na akci Dopravní automobil JSDH Velká Bíteš a uza-
vřít s ním předloženou smlouvu o dílo ve výši 2.642.700 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 7. 2021
33/91/21/RM schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Střední odborné školy Jana 
Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4717/21.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
34/91/21/RM schvaluje provedení opravy soustruhu CONCEPT Turn 250-TCM dle žádosti 
Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4718/21.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2021
35/91/21/RM bere na vědomí návrh rozdělení a úpravy pozemku p.č. 3846 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš a pověřuje odbor investic a rozvoje a odbor majetkový řešením předloženého návrhu, 
zejména projednáním podmínek napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu 
včetně jejich majetkoprávního vypořádání.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje, odbor majetkový termín: 31. 12. 2021
36/91/21/RM bere na vědomí stav sporu se společností IKIS, s.r.o., IČ63485290, Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno ve věci způsobené škody, nesouhlasí s částkou na mimosoudní vypo-
řádání a rozhoduje pokračovat v soudním vymáhání způsobené škody.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 8. 2021
37/91/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s IČ: 14632161, kterým se 
ukončuje plnění se stávajícím zhotovitelem Územního plánu Velká Bíteš s finančním vypo-
řádáním.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 8. 2021
38/91/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta Urbanistické středisko Jih-
lava, spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava na zpracování nového Územního plánu Velká 
Bíteš za cenu 786.500 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 8. 2021
39/91/21/RM schvaluje s účinností k 1. 8. 2021 Ceník úhrady za zřízení věcného břemene na 
majetku města Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 18/2021 KONANÉHO DNE 14. ČERVNA 2021 
 
1/18/21/ZM určuje ověřovateli zápisu pana Bc. Jiřího Dohnala a MUDr. Svatopluka Horka.
3/18/21/ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 5. 2021.
4/18/21/ZM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 4/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2021
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5/18/21/ZM rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu 
města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod 
č. j. 2999/21 ve výši 245.200 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2021
6/18/21/ZM rozhoduje bezúplatně nabýt pozemek p.č. 1777/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Nabyvatel uhradí náklady související 
s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
7/18/21/ZM rozhoduje bezúplatně nabýt z vlastnictví spol. JOKA Acces s.r.o., IČ: 47910721,  
č. p. 197, 671 71 Skalice do vlastnictví města Velká Bíteš:
- pozemek p.č. 4609/1 orná půda o výměře 2257 m2 v k.ú. Velká Bíteš,
- pozemek p.č. 4609/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1310 m2 v k.ú. Velká Bíteš,
- pozemek p.č. 4609/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 v k.ú. Velká Bíteš,
- alejové stromy na p.č. 4609/1 v k.ú. Velká Bíteš,
- vsakovací nádrž na p.č. 857/1 v k.ú. Velká Bíteš,
- asfaltová komunikace na p.č. 4609/6 v k.ú. Velká Bíteš,
- parkoviště na p.č. 4609/6 v k.ú. Velká Bíteš,
- veřejné osvětlení na p.č. 4609/1 v k.ú. Velká Bíteš,
- sjezd na pozemku p.č. 857/8 v k.ú. Velká Bíteš
se závazkem převodce nést po dobu 2 let od převodu vlastnického práva ke stavbám záruku za 
jejich provedení. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí nabyvatel.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
8/18/21/ZM rozhoduje zamítnout žádost spoluvlastníků pozemku p.č. 84/11 zahrada v k.ú. Ludví-
kov u Velké Bíteše o prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu na tomto pozemku o dalších pět 
let do 29. 9. 2026.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
9/18/21/ZM rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 1235/2 zastavěná plocha 
o nádvoří o výměře 226 m2 a pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18395 m2  
v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
10/18/21/ZM rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 787 ostatní plocha,  
zeleň o výměře 881 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
11/18/21/ZM rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2022/1 ostatní plocha,  
jiná plocha o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
12/18/21/ZM rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1945 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
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13/18/21/ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 281/1 v budově č.p. 281 na pozemku 
p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 835 ve výši id. 6400/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6400/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu sta-
novenou znaleckým posudkem ve výši 1.234.320,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní 
smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
14/18/21/ZM
a) bere na vědomí informace o připravované studii „Úprava veřejného prostranství v lokalitě Ba-
binec ve Velké Bíteši“ na pozemcích parc. č. 1339/2, 1339/11, 2538/1, 2538/5 a 2539/70 v k.ú.  
Velká Bíteš a doporučuje pokračovat ve výkupech spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 2538/4 
a p.č. 2537/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
b) konstatuje, že směna části pozemku p.č. 4657 v k.ú. a obci Velká Bíteš byla realizována v souladu 
s platnými právními předpisy. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje, odbor majetkový termín: 30. 6. 2021
15/18/21/ZM bere na vědomí zápis č. 13/2021 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města 
Velká Bíteš ze dne 26. 5. 2021.
16/18/21/ZM 
a) ukládá kontrolnímu výboru přepracovat zápis č. 16/2021 z 20. 4. 2021 z důvodu uvedení ne-
přesných údajů v tomto zápisu,
b) odkládá projednání zápisu kontrolního výboru č. 17/2021 ze dne 18. 5. 2021 z důvodu nutnosti 
ověření skutkového stavu údajů uvedených v zápisu.

VZPOMÍNÁME

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 3. října vzpomeneme první smutné výročí úmrtí naší 

milované manželky, maminky, babičky a prababičky 
paní Jaroslavy Žaloudkové z Velké Bíteše.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina Žaloudkova.

Komerční sdělení / Inzerce

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk A.G., s.r.o, Uherský Brod. 
Uzávěrka pro říjen 2021: 16. září 2021. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel. č. 608 065 337.

Palivové dřevo, i suché, tel. č. 608 065 337.

Horácké autodružstvo Velké Meziříčí hledá pro svoji provozovnu ve Velké Bíteši nového 
kolegu na pozici Přijímacího technika. Požadujeme: vzdělání technického směru ideálně 
v oboru Automechanik a platný řidičský průkaz sk. B. Bližší informace: Martin Habán, 
předseda představenstva. Telefon: +420 608 666 318.

Hledám prostory pro masérské studio a cvičení Taichi. Bližší informace: Drahomíra Šmí-
dová, tel. č. 608 464 885. 

Komerční sdělení / Inzerce
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