ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Říjen 2021
Oceněné fotografie ze soutěže Velká Bíteš a okolí
„Život je příroda, příroda je život“.

Foto: Silvie Kotačková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou letošní hody. První po přetržce, kterou měl po
dlouholetém každoročním hodování na svědomí koronavirus.
Byly trochu jiné, než ty v minulosti. Rozsahem, návštěvností
i organizací, zejména přesunem hlavního večerního programu
v pátek a sobotu na prostranství ke kulturnímu domu. Počasí
s výjimkou závěru nedělního odpoledne, hodům přálo. Myslím, že můžeme být dle ohlasů většiny občanů, spokojeni.
U akcí u kulturního domu organizátoři navíc dobře zvládli
hygienické kontroly a testování. Pokud se město pro uskutečnění části hodového programu u kulturního domu v budoucnu
rozhodne, je pro mne reálnou alternativou k tradičnímu pojetí programu hodů, soustředěného především na Masarykovo náměstí tak, jak jsme ho znali v minulosti.
Letošní chasa byla snaživá, veselá a obětavá. Do budoucna bych rád apeloval na
všechny příští hlavní stárkovské páry, aby přitáhly chasu k věcem, které byly dřív běžné.
Myslím tím třeba účast chasy na posezení s cimbálkami v dřívějších letech – ať už
v sobotu, nebo v neděli. Na „pětce“ to bylo vždy výsostné území chasy. Je mi líto, že se
chasa začala v minulých letech drobit na jednotlivé malé skupinky pod májí a jinde po
městě. Hody nejsou jen kroje a beseda, ale pro mne též mezigenerační setkávání a společná zábava obyvatel a návštěvníků našeho města. Všichni chválili nové kroje. Já sám
oceňuji odvahu děvčat, která se nebála vzít si šátky. Nové bítešské kroje jsou v tomto
okamžiku již dokonalé. Doufám, že za rok takto budu chválit i mládence za nošení klobouků k bítešskému kroji.
Rekonstrukce ulice Nová čtvrť s koncem září definitivně skončila. Do hodů, kromě
drobných závěrečných dokončovacích prací jsme měli hotovou téměř celou stavbu.
V závěru měsíce byly odstraněny jen drobné nedostatky, zjištěné při přejímacím řízení.
23. září bylo předáno firmě Outulný VHS spol. s.r.o staveniště pro komplexní rekonstrukci Rajhradské ulice. Stavba je záležitostí tří investorů – města Velká Bíteš, Kraje
Vysočina a Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko. Zhotovitel má letos bohužel jen
měsíc říjen na to, aby realizoval část kanalizace v úseku od konce města po křižovatku
s ulicí Na Výsluní. Zatím předpokládáme přerušení prací přes zimní období. Podrobný
aktuální harmonogram prací bude zhotovitelem stavby ještě dopracován. Stavební dokončení celé akce je plánováno na samý závěr roku 2022.
V pondělí 13. září opět zasedali bítešští zastupitelé. Kromě schválení aktuálního rozpočtového opatření a projednání činností finančního a kontrolního výboru jsme se seznámili s plněním rozpočtu města ke konci srpna. Dále byl mimo jiné schválen prodej
dalších dvou bytů U Stadionu ve shodném režimu, v jakém byly prodány předchozí
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byty. Diskutovali jsme rovněž o čase konání zastupitelstva. Po zkušenostech s loňským
prosincovým zasedáním, trvajícím až do půlnoci jsme totiž od června upravili čas začátku zasedání zastupitelstva. V některých městech totiž probíhá zasedání zastupitelstva
dokonce už v dopoledních hodinách. Nakonec jsme zvolili kompromis. Zastupitelstvo
budeme zahajovat vždy ve 14.30 hodin. Zjednoduší to mimo jiné i přizvání vedoucích
jednotlivých odborů městského úřadu na zasedání. Myslím, že, tak, jak to zaznělo na
zastupitelstvu, pětkrát do roka by si měl umět každý zastupitel vyhradit svůj časový
prostor pro zasedání. Online přenos ze zasedání navíc umožní všem obyvatelům města
bezproblémově sledovat aktuální jednání zastupitelstva. Dalším tématem diskuze zastupitelů byl záměr výstavby Domova pro seniory. Po faktickém zastavení prvního výběrového kola na prodej městského pozemku pro výstavbu zamýšleného sociálního objektu
na prosincovém zastupitelstvu, bylo vyhlášeno další kolo výběrového řízení. Podmínky
výběru byly upřesněny a zpřísněny, a to právě na základě diskuze na výše zmiňovaném zasedání zastupitelstva. Administrace celého řízení byla zadána smluvní advokátní
kanceláři. Řízení bylo zveřejněno na úřední desce a webu města, a navíc bylo osloveno
ještě jedenáct potenciálních zájemců. Bohužel nabídka v tomto druhém kole nepřišla ani
jediná. V návaznosti na tuto situaci zasedla na počátku září rada města a rozhodla o vyhlášení třetího, aktuálně probíhajícího kola výběrového řízení, ve kterém byly zpřesněny
podmínky pro případné uchazeče.
Rada města vzala v září na svém jednání na vědomí architektonicko-urbanistickou
studii volnočasové plochy v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši, předloženou ve dvou variantách a rozhodla o zadání zpracování dalšího stupně dokumentace pro územní řízení
pouze pro variantu na ploše, která je ve výhradním vlastnictví města Velká Bíteš.
Na rekonstruovaném objektu mateřské školy na Masarykově náměstí pokračovaly
v měsíci září v souladu s harmonogramem další stavební práce na hrubé stavbě objektu.
Zejména pak vyzdívání zdí a provádění stropních konstrukcí. Kromě vlastní rekonstrukce
jsme také řešili budoucí využití podstřeší rekonstruovaného objektu. Dle projektu je podstřešní prostor určen pro archiv města. Velikost podstřeší ale kromě archivu nabízí další
případné využití pro potřeby města a jeho občanů. Odpovědní pracovníci úřadu dostali
za úkol prověření této myšlenky.
Milan Vlček, starosta města

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
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Pondělí 4. října 2021 od 17.00 hodin
OD TROSEK NA HRUBOSKALSKO
Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši
Od 4. října do 10. října 2021
TÝDEN KNIHOVEN 2021
V rámci Týdne knihoven můžete využít čtenářskou amnestii,
využít roční registraci nových čtenářů ZDARMA, navštívit knižní bazar
(knihy se budou prodávat za 5 –10 Kč, časopisy pak za 2 Kč)
nebo se zúčastnit besedy Šimona Pečenky – „Dotek hypnózy“.
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Úterý 5. října 2021 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – MAREK KOZÁK
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
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
Při účasti na představení je nutné dodržet stávající hygienická opatření.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek 7. října 2021 v 17.00 hodin
DOTEK HYPNÓZY S ŠIMONEM PEČENKOU
Hypnózu stále obestírá mnoho nesmyslných pověr a mýtů.
Pro některé má dokonce punc jakési mystické dovednosti. Jak je to ve skutečnosti,
se přesvědčíte sami pod vedením zkušeného hypnoterapeuta a popularizátora
hypnoterapie Šimona Pečenky. Dozvíte se také něco o málo o historii
hypnózy/hypnoterapie a také o možnosti jejího využití v praktickém životě.
Vstupné dobrovolné
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Sobota 9. října 2021 od 8.00 do 11.00 hodin
ŽELEZNÁ SOBOTA
Organizuje: SDH Velká Bíteš
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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
Úterý dne 19. října 2021 od 17.00 hodin
PÍSEŇ DUŠE
Přednáška Jiřího Plocka, publicisty, redaktora a vydavatele
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Úterý 19. října 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
Středa 20. října 2021 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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
Při účasti na představení je nutné dodržet stávající hygienická opatření.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: POINT s.r.o.
Sobota 30. října 2021 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu: tradiční výlet na Svatou Horu za naší patronkou –
Velká Bíteš – Skřinářov – Rohy – Svatá Hora – Rohy – Ondrušky – Velká Bíteš
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Neděle 31. října v 18.00 hodin
MOZARTOVO REQUIEM V KOSTELE
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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PŘIPRAVUJEME
Od 1. listopadu do 12. listopadu 2021
po – pá 8.00 – 15.30 hodin, so 9.00 – 12.00, ne 13.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ MICHALA KALENDY A KERAMIKY SPOLKU MÍŠA & MÍŠA
Vernisáž 1. 11. v 17.00 hodin ve výstavní síni Klubu kultury
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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
Sobota 20. listopadu 2021 v 17.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: Jiří Erlebach: housle, pánova flétna, zpěv
Více jak 25 let vystupoval v hudebním programu na zaoceánských lodích po celém světě.
Vlasta Mudríková: zpěv, heligonka.
Mezinárodně známá zpěvačka lidových a náboženských písní.
Oba interpreti jsou také známí z TV Šlágr.
Doporučené vstupné: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč.
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš
Od 27. listopadu do 6. prosince 2021 od 9.00 do 17.00 hodin,
pondělí 2. 12. – otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky,
keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky,
výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Sobota 18. prosince 2021 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2021
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné: 370 Kč.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí 88
ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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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

ZPRÁVY Z RADNICE
PARKOVÁNÍ ZA POLIKLINIKOU NOVĚ
Vážení občané Bíteše,
na parkovišti za poliklinikou došlo 1. 9. 2021 k úpravě způsobu parkování. Dopravní značkou „Zákaz vjezdu mimo povolení MěÚ“ a betonovým rozdělovníkem je vymezena část
pakovacích stání pro pracovníky Domova důchodců a Polikliniky Velká Bíteš. V této části
parkoviště mohou parkovat pouze držitelé karet s povolením vjezdu vydaným městem
Velká Bíteš.
Zbývající plocha parkovacích stání je určena pro veřejnost. Přednostně je určena pro
návštěvníky ambulancí polikliniky a domova důchodců.
Žádáme vás o laskavé respektování tohoto opatření. Na jeho dodržování dohlíží Městská
policie Velká Bíteš.
Děkujeme za pochopení a respektování nového opatření.
Hana Žáková, majetkový odbor

PLÁNOVANÉ OŠETŘENÍ LIP NA HŘBITOVĚ U KOSTELA
SV. JANA KŘTITELE
Vážení občané,
informujeme vás, že během podzimních měsíců dojde k provedení rozsáhlého zdravotního a bezpečnostního řezu lípy velkolisté, nacházející se vpravo před dvoukřídlou bránou, která spojuje hřbitov a kostel sv. Jana Křtitele.
Přestože lípa působí na pohled vitálně, je destabilizována vnitřní dutinou o šířce až
40 cm. Dle znaleckého posudku, který byl zpracován na žádost Města Velká Bíteš arboristou Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D. a dle požadavků Národního památkového
ústavu, budou provedena taková stabilizační opatření, která zajistí bezpečnost a zároveň
zachovají dendrologickou a kulturně historickou hodnotu tohoto senescentního stromu.
Spolu s druhou lípou, rostoucí nalevo od brány, tvoří tato dvojice sadovnicky velmi významnou dominantu tohoto historického místa.
Stabilizace lípy bude provedena obvodovou redukcí koruny s ponecháním torza
o výšce cca 6 m, ovšem s ponecháním sekundárního obrostu, který je v případě tohoto
stromu hojný.
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Fyziologická vitalita druhého stromu (na levé straně brány) je zatím dobrá a bude
proveden pouze bezpečnostní řez za účelem odlehčení koruny stromu.
Plánovaný zásah bude realizován v období vegetačního klidu certifikovaným arboristou a zdravotní stav lip se bude v následujících letech nadále sledovat.
Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí těchto stromů a zvláště pak při
samotném provádění arboristického zásahu, který bude z důvodu stísněných podmínek
hřbitova technicky velmi náročný. Prosíme tedy o shovívavost a věříme, že provedená
opatření povedou k zajištění vaší bezpečnosti a k prodloužení existence těchto dendrologicky i historicky významných dřevin.
Blanka Michálková, referent odboru majetkového MěÚ

OZNAČENÍ DOMŮ A POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK
S ohledem na nadcházející volby
upozorňujeme občany, že dle § 32 odst.
1 zákona č. 180/2000Sb., O obcích je povinností vlastníka domu, označit dům
číslem popisným. Za neoznačení budovy
hrozí majiteli pokuta.
Číslo popisné musí být dle vyhlášky
č. 326/2000Sb., o způsobu označování
ulic a ostatních veřejných prostranství
názvy, o způsobu použití a umístění čísel
k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu
a oznamování přidělení čísel a dokladech
potřebných k přidělení čísel umístěno VIDITELNĚ.
Označení domu číslem popisným na viditelném místě je nutné nejen pro správné
a včasné doručení volebních lístků do vašich schránek, ale hlavně pro složky integrovaného záchranného systému.
Současně žádáme občany v bytových
domech, aby označili schránky jménem
a příjmením osob žijících v bytě.
V případě neoznačení domu a poštovní
schránky nezodpovídá město Velká Bíteš
za nedoručení volebních lístků.
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Foto: Archiv města

Iva Němcová
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ŠKOLY
DĚTI Z MŠ NA VÝSTAVĚ ZVÍŘAT

Děti na výstavě. | Foto: Archiv MŠ

S dětmi z MŠ Masarykovo náměstí a Lánice jsme vyrazili na tradiční hodovou výstavu
drobného zvířectva, pořádanou Českým svazem chovatelů, s. z. Velká Bíteš. Ta se konala
od pátku 10. 9. do neděle 12. 9.
Během pátečního dopoledne měly všechny třídy možnost zhlédnout nejrůznější domácí
zvířata, která výstava nabízela. Abychom na akci nepřišli, jak se říká, s prázdnýma rukama, namalovaly děti z naší školky obrázky domácích zvířat, které darovaly pořadatelům.
Ti z nich během výstavy vybrali a ocenili ty nejzdařilejší obrázky.
Děti byly nadšené z rozmanitosti plemen králíků. Předháněly se ve vypravování, kdo
jakého má doma nebo aspoň u babičky. Nadšeně obdivovaly domácí drůbež, kterou možná
někteří znají pouze z ilustrací z knih. Velký ohlas pak sklidily i ovce, které ty nejodvážnější
děti mohly dokonce nakrmit.
Akce se u všech dětí shledala s velkým ohlasem, a právě pro radost, kterou dětem dělá,
ji každoročně velmi rádi navštěvujeme.
Členům Českého svazu chovatelů Velká Bíteš moc děkujeme za pozvání a těšíme se
na shledanou na nějaké další podobné akci.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ
Přivítání prvňáčků
Jednou z mnoha tradic na naší základní škole je spolupráce žáků prvních a devátých tříd.
Každoročně se deváťáci těší, jak pomohou prvňáčkům v jejich vstupu na základní školu.
Proto již na samém začátku školního roku zkušenější žáci vždy přichází navštívit prv-
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Přivítání prvňáčků. | Foto: Lucie Kubíčková

ňáčky s krátkým pásmem. Letošní přivítání proběhlo 2. září. Deváťáci si připravili scénku
ze školních lavic plnou básniček, hádanek a se závěrečnou písničkou. Pilně trénovali již
o prázdninách. Program zopakovali v každé první třídě zvlášť. Dle reakcí prvňáčků se
pásmo opravdu líbilo a deváťáci se již nyní těší na další společnou akci.
Adaptační kurz šestých tříd
V prvních zářijových dnech
proběhly ve všech třídách šestého ročníku adaptační programy. Uskutečnily se v prostorách Základní umělecké školy
Velká Bíteš. Školní preventistka
Markéta Velebová a výchovná
poradkyně Marie Vlčková si pro
žáky nachystaly pestrý program.
Jeho cílem bylo zejména bližší
seznámení žáků, z nichž mnozí
přišli z jiných základních škol.
Také třídní učitelky měly jediSpolečná fotografie u sochy J. A. Komenského. | Foto: Zdeňka Simonová
nečnou možnost poznat své nové
svěřence jinak než ve školních lavicích. Formou zábavných her se žáci učili spolupracovat, poznávat se, naslouchat svému okolí a nenásilně se připravovali na nové formy
práce, které je na druhém stupni školy čekají. Pro všechny to byl zajímavý a společně
příjemně prožitý den.
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Deváťáci radí prvňáčkům s pravidly silničního provozu
Hned druhý týden školního roku se konala další společná akce žáků prvních a devátých
tříd. Deváťáci přišli poradit mladším spolužákům s pravidly silničního provozu. V příjemném prostředí parčíku na náměstí Osvobození vznikly věkově pestré skupinky. Probíhala
v nich živá diskuse. Jak bezpečně přejít? Co znamená tato dopravní značka? Takovéto
a podobné informace a rady zazněly mezi mladšími a staršími dětmi. Deváťáci byli často
překvapeni, jaké znalosti o této problematice mají někteří prvňáčkové. Na závěr si všechny
skupinky zkusily ukázkově projít přechody v okolí základní školy. Společná fotografie
u sochy J. A. Komenského se stala symbolickou tečkou za touto povedenou akcí.
Adaptační aktivity
Adaptační aktivity probíhaly v prvních dnech měsíce září i ve třídách na 1. stupni. Děti
opět navazovaly vztahy se svými spolužáky, učily se navzájem si naslouchat a respektovat
své odlišnosti. Nově příchozí žáci si zvykali na nové prostředí i kolektiv. Cílem aktivit bylo
naladit žáky na společnou práci a stmelit kolektiv v rámci třídy.
Kouzelný svět vody

Druhý školní týden 7. a 8. září vyjeli žáci
třetích ročníků na exkurzi zaměřenou na téma
Voda a život včel. Jejich cílem byla evropsky
významná lokalita Želivka. Zde si prohlédli
hráz vodního díla Švihov a zavítali do Vodního
domu Hulice, kde našli všechny zajímavosti
o vodě. Vnitřní expozice je interaktivní, a tak
žáci vesele vyráběli mraky, čistili vodu, zkoumali vodní mikrosvět i podvodní makrosvět
Výlet na exkurzi. | Foto: Věra Robotková
a mnoho dalšího. Venkovní prostory jim nabídly hravé vodní herní prvky, takže o zábavu bylo postaráno. Necelý kilometr odtud pak
v unikátní včelařské expozici Včelí dům objevovali tajemný život včel. Prošli se obřími
plástvemi, sestavovali včelí úl a domů si odváželi vlastnoručně vyrobenou svíčku. Dny
plné objevů s partou spolužáků se vydařily.
Plavecký výcvik
Žáci prvního stupně opět započali s povinným plaveckým výcvikem ve Wellness Kuřim.
Plavecký výcvik obsahuje celkem 10 lekcí. V úvodní lekci jsou žáci rozděleni do družstev
podle vstupní úrovně svých plaveckých dovedností. V dalších lekcích budou plavci pod
vedením zkušených lektorek trénovat a zdokonalovat různé plavecké styly.
Záložka do knihy spojuje školy
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2021 již 12. ročník česko-slovenského
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projektu pro základní školy a osmiletého gymnázia „Záložka do knih spojuje školy“,
letos s tématem „Okouzlující svět knižních příběhu, pohádek a básní“.
Žáci prvního stupně naší základní školy vytvořili libovolnou výtvarnou technikou
záložky do knihy a vyměnili si je se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Záložky se dětem opět moc povedly a těší se, že udělají radost žákům
na Slovensku.
Exkurze na farmu
Žáci třetích a čtvrtých ročníků jeli v polovině měsíce září navštívit farmu v Jinošově
a projít se místní lesní oborou. Prohlídka farmy byla doprovázena odborným výkladem,
děti se dozvěděly nové informace a zajímavosti o chovu hospodářských zvířat. Milým
překvapením pro všechny byly dárečky ve formě produktů z farmy.
V lesní oboře se děti procházely mezi staletými stromy a po stezkách došly až k altánu
na kopci, odkud měly krásný výhled na zámek Schönwald. Cestou se jim dokonce podařilo
několikrát pozorovat volně žijící stádo daňků, a tak o zážitky nebyla celý den nouze.
Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ Velká Bíteš

KURZ ŠITÍ PRO VEŘEJNOST NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
A PRAKTICKÉ ŠKOLE VELKÁ BÍTEŠ,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI
Láká vás usednout za šicí stroj a vyrobit si něco praktického do domácnosti nebo si ušít něco pěkného na sebe a nevíte, jak začít? Máme
pro vás řešení: nyní máte možnost přihlásit se do kurzu šití pořádaného
naší školou. Kurz je určený primárně pro začátečníky, ale uvítáme i ty z vás, které se šicím
strojem dlouho nepracovaly a potřebovaly by si své poznatky trochu oživit. Kurzem vás
bude provázet naše paní učitelka Věrka Šustáčková, která má v této oblasti bohaté zkušenosti, šikovné ruce a hlavně nekonečnou trpělivost.
Kurz bude realizován jednou týdně v 5 lekcích, jedna lekce bude trvat dvě hodiny. Pokud máte svůj šicí stroj, můžete si jej přinést, v opačném případě Vám zapůjčíme školní.
Na začátku kurzu se naučíte šicí stroj obsluhovat a správně ho seřídit, poté si vyrobíte
jednoduché výrobky, jako je potravinový sáček, nákupní taška, a poté se můžete domluvit,
jaké výrobky byste se rády naučily ušít. Kurz bude probíhat v prostorách školy ve třídě
1. A, první setkání se uskuteční v úterý 2. listopadu v 16.00 hodin. Další termíny kurzu
budou pravidelně každé úterý. Cena za kurz je 2.500 Kč. V ceně kurzu je zahrnuto drobné
občerstvení a dále materiály na tašku a potravinový sáček. V případě zájmu kontaktujte
lektora, zašle vám bližší informace a závaznou přihlášku.
Kontakt: sustackova.vera@specskolabites.cz.
Těšíme se na vás!
Eva Ulmanová
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PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ FLEXIPAL A.S.
Jsme menší základní a praktickou školou rodinného typu, která se
zabývá vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vzhledem k různým typům postižení našich žáků a jejich individuálním potřebám je pro nás důležité používat vhodné pomůcky jak ve vzdělávání, tak při
zajištění komfortu během celého pobytu ve škole. Tyto podmínky jsou důležité zejména
pro imobilní žáky. Na zlepšení těchto podmínek má svůj podíl i firma Flexipal a. s., která
škole poskytla finanční dar ve výši 10 000 korun a nyní zaslala nabídku dalšího finančního
příspěvku. Díky tomu jsme tak mohli pořídit polohovací postel pro imobilní žákyni, čímž
jsme jí umožnili kvalitnější polohování i komfortnější manipulaci. Tímto bychom tedy
chtěli firmě Flexipal a. s. velice poděkovat, neboť si jejího daru i přízně moc vážíme.
Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

ZŠ LÍPA MÁ VELKÝ DŮVOD K OSLAVÁM!
Naše malá komunitní škola ušla za dva roky od svého vzniku dlouhou a nelehkou cestu.
Nyní vstupuje do nové etapy svého působení. Celé letošní léto 2021 se intenzivně pracovalo na rekonstrukci prostor nad obchodem Potraviny Kučera na adrese Velká Bíteš,
Vlkovská 418. Na konci léta proběhla úspěšná rekolaudace prostor a škola splnila poslední
podmínku pro vstup do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
K přestavbě přikládali ruce, nohy, hlavy i finance rodiče dětí školy Lípa a většinu věcí si zařizovali svépomocí. Podpořilo nás i několik sponzorů a osobní pomocí
i mnoho kamarádů, a tak velké díky patří také jim všem. Velké díky patří též majiteli
prostor panu Kučerovi, který kromě velké vstřícnosti při stavebních úpravách projevil
velkorysost a podporu škole tím, že do konce letošního roku ponechal prostory za symbolických 100 Kč měsíčně.
Na začátku stála touha několika rodičů připravit pro své děti vzdělávání v respektujícím
prostředí s podporou přirozené vnitřní motivace a s ohledem na individuální potřeby dětí.
S konceptem výuky a s pedagogickým vedením byli rodiče od počátku spokojeni, chybělo
však zázemí i finanční stabilita. A konečně se sen rodičů a dětí stal skutečností a Lípa
se stává oficiální školou zapsanou v rejstříku MŠMT, tím dosáhne škola na státní dotaci
na platy pedagogů a je možné zachovat její finanční dostupnost.
Škola Lípa se snaží reagovat na zájem občanů Velké Bíteše se do nových prostor podívat. Zajímá vás také, jak škola vypadá a funguje? Malá ochutnávka proběhla již na hodovou neděli v dopoledních hodinách, kdy jsme přivítali mnoho malých i velkých návštěvníků. Pro všechny byla připravena nejen komentovaná prohlídka školy našimi pedagogy,
ale i dílničky, ukázky používaných pomůcek, fotografie od vzniku školy až po současnost
a samozřejmě také domácí občerstvení a malé dárečky vytvořené dětmi z Lípy.
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Společné foto. | Foto: Archiv školy

Nezastihli jste nás na hodovou neděli? Nevadí, chystáme další akci Slavnostní otevření
školy v termínu 21. 10. 2021. Už nyní vám prozradíme, že se vy i vaše děti můžete těšit
na loutkové divadlo pro děti i dospělé, představení dětí z Lípy, dílničky, školní kavárnu
a další. Program vám včas odhalíme celý na našich FB stránkách Základní škola Lípa.
Aleš Koubek, Marcela Brožová

KULTURA
POETIKA TVORBY
Na hodovou výstavu se těším každý rok, je totiž pravidlem, že vystavuje někdo z Bíteše
či blízkého okolí. A přestože se tvrdí, že doma není nikdo prorokem, pro nás to neplatí. Tentokrát to bylo o to zajímavější, že jsem si s autorem mohl o jeho tvorbě popovídat ještě před
zahájením výstavy. Jirku Grégra znám už desítky let, obdivuji jeho preciznost ve všech činnostech, do kterých se pustí – připomínám jeho bonsaje i cínové vojáčky. Když se rozdávala
fantazie a talent, šel určitě dvakrát, no a pro skromnost taky. A snad právě pro tu skromnost
málokdo z Bítešáků věděl o jeho fototvorbě. Jeho obrazům dominují ženy v nejrůznějších
příbězích, jakoby vybraných z fantasy literatury či prostě z epického snu.
Jiřího Grégra na vernisáži představila jeho kamarádka malířka Yvona Bartoňková, spolu
často vystavují. Konstatovala, že Jirka snad ani nepatří se svou slušností, zdvořilostí a re-
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Z výstavy. | Foto: Silvie Kotačková

nesančním rozmachem do našeho století. Druhá dáma, Dana Kellnerová se věnovala recitaci a zpěvu. Mimo jiné i poezii Jiřího Grégra, jehož básně propojené s malými reprodukcemi obrazů byly připravené jako autorský tisk pro návštěvníky výstavy. Další umělecký
rozmach Jirky. Navíc jsme na vernisáži mohli potkat několik modelek, z nichž některé jako
by právě vystoupily z vystavených obrazů.
O dokonale profesionální muziku se postarala kapela Mach 3, tedy sourozenci Eva,
Helena a Jindřich Macholánovi. Každý z nich ovládá velice dobře několik nástrojů a na sehranosti je slyšet, že si společné muzicírování užívají často.
Máme v Bíteši šikovné lidi.
Otto Hasoň

OHLÉDNUTÍ ZA MIMOŘÁDNÝM KONCERTEM BHP
Letní prázdniny utekly jako
voda a přijde mi to jako včera,
co jsem psal o mimořádném
koncertu, jenž byl na závěr minulé sezóny, která ani vlastně ze
všem známých důvodů neproběhla. Rok se s rokem sešel a my
tu máme jubilejní 25. koncertní
sezónu, která doufejme k radosti
všech již proběhne. Na tradiční
hodový koncert našeho půlkruhu
nám z Brna přijela v počtu sedmi
HaChucpa v KD. | Foto: Otto Hasoň
členů zahrát klezmerová kapela
HaChucpa, kterou jsme uvítali v Bíteši již podruhé. Na hodový čtvrtek jsme se sešli v kulturním domě v celkem skromném počtu asi čtyřicítky milovníků hudby. Má kolegyně Marika
Vám již soubor přiblížila ve své pozvánce minulého čísla Zpravodaje, tak kdo neví, může za-

16 | Říjen 2021

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

listovat zpátky. Myslím, že to byla příjemně strávená hodinka s židovskou hudbou. Co jsem
slyšel, ohlasy byly hezké a koncert se všem líbil. Byli jsme rádi, že jsme se mohli zase trochu
normálně sejít a poslechnout si pěknou hudbu naživo. Snad to vydrží. Já se už těším na příští
koncert, na kterém uvítáme vynikajícího mladého klavíristu Marka Kozáka. Ale o tom již
více v pozvánce. Tak první úterý v říjnu se zase sejdeme.
Ondřej Sedlák

MOZARTOVO REQUIEM V KOSTELE
Vznik Mozartova Requiem halí závoj tajemství, aspoň tak, jak jej známe třeba z Formanova filmu. Faktem zůstává, že je to soubor 14 skladeb napsaných ve Vídni v roce 1791
a nedokončených před autorovou smrtí. Mozartova vdova Constanze se zavázala vydavateli, že Requiem bude dokončeno, požádala nejprve o pomoc Josepha Eyblera – skladatele,
kterého si Mozart velmi vážil. Na toho to však bylo příliš velké sousto, uspěl až Mozartův
žák Franz Xaver Süsmayr.
Kde jinde provést tuto skladbu, než v kostele a kdy jindy než v dušičkovém čase? Připravovali jsme se už vloni, ale kvůli okolnostem se nepodařilo projekt uskutečnit. Každopádně pro amatérský orchestr a sbor je Requiem velkou výzvou, věřím, že se nám podaří
přiblížit se představě autorů.
Komu? Tišnovský komorní orchestr už Bítešáci znají. Jenom připomínám, že vznikl
už před čtvrtstoletím z původního smyčcového kvarteta a za dobu své existence odehrál
zhruba 240 koncertů u nás, na Slovensku, v Rakousku i Polsku. V jeho čele je v současné
době dirigent Tomáš Křemen. Pro requiem jsme si pozvali i posily – potřebujeme dechové
nástroje a tympány, bude nás víc než dvacet. Protože náš dirigent je i členem sboru Gaudeamus, je nabíledni, se kterým sborem spolupracujeme.

Tišnovský komorní orchestr a Gaudeamus Brno v Táboře. | Foto: Archiv autora
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Gaudeamus Brno je smíšený pěvecký sbor, který působí na české sborové scéně
od roku 1996. V letech 1999 – 2003 byl oficiálním sborem Masarykovy univerzity Brno,
v současnosti je samostatným zapsaným spolkem. Sbor je stálou součástí brněnského kulturního dění, každoročně pořádá a účastní se koncertů a sborových festivalů doma i v zahraničí, podílí se na benefičních koncertech. Koncertní repertoár zahrnuje sborové skladby
českých a světových skladatelů od renesance až po současnou tvorbu. Pěvecký sbor Gaudeamus založil v roce 1996 ukrajinský sbormistr a dirigent Alexander Vacek. V lednu 2003
se vedení sboru ujal Štěpán Policer, od roku 2008 působí těleso pod vedením sbormistryně
Daši Karasové (roz. Briškárové), druhou sbormistryní stala Martina Kirová. V současnosti
má sbor 37 členů.
Obě tělesa spolupracovala už před dvěma roky na Schubertově Mši G dur, která zazněla
v Milevsku a v Táboře. Je jasné, že na Requiem potřebujeme výborné sólisty. Budou jimi
Hana Kuželová, Lucie Netušilová Karafiátová, Ondřej Líňa a Martin Frýbort.
Můžete se těšit, že v neděli 31. října v 18.00 hodin se sejde v bítešském kostele více než
šedesát účinkujících. Sice máme trochu obavu, jak se do našeho kostela sv. Jana Křtitele
poskládáme, ale říká se, že kde je vůle, tam je cesta. Přijďte nás podpořit.
Otto Hasoň

FOTOSOUTĚŽ VELKÁ BÍTEŠ A OKOLÍ „ŽIVOT JE PŘÍRODA,
PŘÍRODA JE ŽIVOT“ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Informační centrum a Klub kultury uspořádalo i v letošním roce v termínu od 1. května do
15. srpna 2021 fotografickou soutěž s názvem
„ŽIVOT JE PŘÍRODA, PŘÍRODA JE ŽIVOT“. Zúčastnilo se celkem 26 osob a každý
účastník zaslal maximálně 3 ks fotografií.
Odborná porota ve složení Tomáše Škody, Otty
Hasoně, Otty Valeše a Věry Němcové to měla
tentokrát velmi těžké. Ze zaslaných krásných
fotografií vybrat tu „nej“ bylo složité. V pondělí
Oceněné fotografie. | Foto: Silvie Kotačková
23. srpna porota vyhodnotila nejlepší fotografie
a vyhlášení vítězů soutěže proběhlo v pátek 5. září v rámci hodového programu u kulturního domu ve Velké Bíteši.
Na prvním místě se umístila Hana Mladá a získala mobilní telefon. Na druhém místě se
umístila Zuzana Rovenská, která obdržela televizor a třetí místo za své fotografie získala
Lucie Netrdová, které byly předány chytré hodinky.
Za účast ve fotosoutěži všem zúčastněným velmi děkujeme. Již nyní chystáme novou
fotosoutěž pro příští rok. Název je zatím tajemstvím.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU 2021
Po dvou letech jsme se opět na bítešském náměstí, o předhodové sobotě 11. 9. 2021 setkali milovníci
folkloru z Velké Bíteše a blízkého
i vzdáleného okolí.
Tradiční moderátor tohoto pořadu
Karel Heger provedl návštěvníky odpolednem plným písní a tanců souborů
Vlkováček, Gajdošskými písničkami
z Brněnska, představil zpěváčky z Bítešanu a v pásmu SVATOJAN děti přiblížily svatojánské zvyky, které byly
od dávných dob spojeny s mýtickou
oslavou slunovratu. Děti v tanečním,
písňovém a recitačním pásmu připoVystoupení dětí z Bítešanu. | Foto: Otto Hasoň
mněly sběr bylin a květů, pletení věnečků z lásky a pálení svatojánských ohňů. V neposlední řadě na parketu tančil i zpíval
Národopisný soubor Bítešan mládež a dospělý.
Návštěvou nás postily také soubory Horáčan z Velkého Meziříčí, Podhorácký soubor
Ketkovice, Podskalák z Troubska, Bajdyš Třebíč a Pramínek Jihlava.
Díky pěknému počasí se odpoledne vydařilo. Velký dík patří pořadatelům a také všem,
kteří si udělali čas a přišli se na vystoupení podívat.
Dana Jirglová

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM
ZA BÍTEŠSKÉ HODY 2021
Tradiční bítešské hody 2021 jsou již opět za námi. Touto cestou bychom rádi za naši
organizaci Informačního centra a Klubu kultury města Velké Bíteše poděkovali všem,
kteří se na organizování této velké akce jakkoliv podíleli. Děkujeme městu Velká Bíteš,
Technickým službám Velká Bíteš s.r.o, řediteli SOŠ Ing. Josefu Chytkovi, jeho žákům,
především mistrům Petru Hřebačkovi, Davidu Pudíkovi, Jozefu Jackovi, Miroslavu
Smejkalovi a Aleši Janíčkovi z PBS Střediska praktického vyučování, městské policii
a státní policii, pracovníkům Security Monit, s.r.o. a dobrovolným hasičům Velké Bíteše
za skvělou spolupráci.
Poděkování patří Silvě Smutné a všem vystupujícím i ostatním, kteří se aktivně podíleli
při organizaci folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“.
Velké poděkování také patří Jezdecké stáji z Krokočína za účast v hodovém průvodu
s koňmi a kočáry pro rychtáře a konšelé.
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Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli buď finanční, nebo věcnou cenou,
a to Městu Velká Bíteš, První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s., Bítešská dopravní společnost, Bítešská dopravní společnost – BUS, s.r.o., NTC s.r.o, AGADOS spol. s r.o., ITW
PRONOVIA, s.r.o., ATIKA – LYSÝ, s.r.o., LABARA, s.r.o., KALA TRANS, s.r.o., RS
Elektro s.r.o., PEVOPLAST, Petr Vondrák, TOPWET s.r.o., NCORP s.r.o., KARGOMA
s.r.o., Auto Dobrovolný V.M., s.r.o., J.P.N Cars, s.r.o., Auto Pokorný, s.r.o, SOŠ Jana Tiraye, Jitka Březinová, květiny, zahrádkářské potřeby, Řemeslná pekárna Jindřichov, Pivovar Svijany a.s., Strojírna Slavíček, s.r.o. a všem ostatním firmám a lidem, kteří se aktivně
podíleli na hladkém průběhu letošních hodů.
Též bychom chtěli moc poděkovat dalším 100 sponzorům, kteří přispěli ať už finančními, nebo věcnými dary do bohaté hodové tomboly.
Informační centrum a Klub kultury

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY TAK TROCHU JINAK
Vážení čtenáři Zpravodaje Města Velké Bíteše… hodové veselí máme za sebou a pomalu
můžeme hodnotit klady i zápory této největší akce v našem regionu. V loňském roce bohužel
za hygienických podmínek daných vládou nebylo možné oslavy uskutečnit, ale na rozdíl
od spousty velkých akcí jsme s vedením města a chasou v letošním roce hledali možnosti,
jak Tradiční bítešské hody uskutečnit. Pořadatel každého podniku nese zodpovědnost
za všechny důsledky a následky a je též odpovědný nejenom za ekonomiku, ale hlavně
za zdraví občanů. A jelikož se tato akce připravuje s velkým předstihem, muselo se na jaře
rozhodnout, jak to udělat, abychom byli schopni řešit možné počty návštěvníků tak, aby byla
dodržena všechna vládní nařízení. Na rozdíl od Znojma nebo Žďáru nad Sázavou a nemusím
jít daleko, jen do sousední Osové Bítýšky pořadatelé raději upustili od pořádání pouťových
slavností či vinobraní a přeložili akce na příští rok.
Některým občanům se nelíbilo, že koncertní vystoupení proběhla v nově zrekonstruované části u kulturního domu, ale ti co přišli, si pochvalovali lavice a stoly, kde se bez
potíží mohli občerstvit několika druhy piv českých pivovarů nebo pochutinami z udírny
či živáňskou pečení. Zde se vybíralo symbolické vstupné a probíhaly kontroly tak, jak je
současná vláda nařizuje. Každý, kdo se neprokázal u vstupu patřičným dokladem, mohl
si ve stanu udělat samotest, který je platný 3 dny a na jeho základě se mohl celý víkend
bez obav účastnit všech hodových akcí.
Vystoupení hudebních skupin bylo doplněno soutěžemi, a to v pátek vyhlášením výsledků fotografické soutěže, dále si pak návštěvníci mohli zkusit rychlost v pojídání
bramboráků s mistrem v tomto oboru maxijedlíkem Jardou Němcem, který zanedlouho
bude reprezentovat republiku v Las Vegas. V sobotním koncertním večeru vystoupili
mezi kapelami Pompony z Osové Bítýšky, které byly k vidění i na fotbalovém stadionu
v rámci udělení zlaté hvězdy.
Sobotní odpoledne patřilo na Masarykově náměstí tradičně devatenáctému ročníku Setkání na Podhorácku. Hlavní organizátorka tohoto národopisného festivalu paní Silva Smutná
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dokázala na parket pod májí přivést devět souborů, jejichž členové ve svých vystoupeních
ukázali, že taneční dovednosti jim nejsou ani v této době cizí. Sobotní podvečer zakončila
dechová hudba Horané. V nedělním dopoledni na náměstí zahrála dechová hudba Horanka
a po obědě následoval průvod městem.
Všichni, a to hlavně chasa, která v letošním roce pod vedením Tomáše Buriana a Aničky
Jirglové se na vystoupení pod májí velice těšili a bylo to znát i na počtu vystupujících. Rekordních osm kolon čítajících šedesát čtyři tanečníků, které doplňovali cikáni, policajti, kat
a samozřejmě rychtář s rychtářkou (manželé Chadimovi), s konšely vytvořili v nedělním
odpoledni všemi hojně navštěvovaný krásný hodový program pod májí. Koňské povozy dovezly „vrchnost“ na dřevěné podium za doprovodu dechovek Lesanka a Muzikantů Ladislava Prudíka. Dešťová přeháňka sice trochu narušila program, ale všichni účastníci si jej
dosyta užili. Dětem určitě nechyběl velký lunapark a volný čas mohli občané trávit též na výstavách a doprovodných akcích.
Středeční dozvuky po skácení máje se odehrály tentokrát u kulturního domu, kde se chasa
rozloučila s letošními slavnostmi. Dle mého názoru v žádném případě program nepokulhával
za těmi předešlými a doufám, že následující ročník proběhne již za „normálních“ podmínek.
Tímto bych chtěl na závěr poděkovat vedení města, které hledalo varianty, jak akci uskutečnit, všem kteří se podíleli na programu hodů, všem pořadatelům a brigádníkům, chase,
technickým službám a všem, kteří přiložili ruku k dílu a samozřejmě těm, kteří věnovali
finanční dary a též dary do velké hodové tomboly. Rádi bychom ten příští ročník představili
v plné kráse jak v nových „podhoráckých krojích“, tak i bohatý kulturní program, který je
z velké části již připraven.
Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

HODY PO HODECH
Všechno to začalo již v roce 2019, kdy jsme se s předchozím hlavním stárkem Pepíkem
Vlčkem domluvili, že příští hody si vezmeme na starost my. Tehdy jsme ještě netušili,
co všechno lze vyrobit v čínských laboratořích, a že takový dáreček nám trochu změní
představu o hodech 2020. Po první vlně koronaviru se zdálo, že je vše v pořádku, ale hygienická opatření tehdy stále nedovolovala shromažďování většího počtu lidí. Proto jsme
se na začátku léta 2020 potkali s minulými hlavními stárky, abychom se poradili, jestli má
smysl s chasou tancovat nebo ne. Nakonec jsme se všichni shodli, že pokud to bude jen
trochu možné, rádi bychom alespoň zatancovali Českou a Moravskou besedu, aby se tradice bítešských hodů a hlavně tradice chasy úplně nepřetrhla. To se nám nakonec podařilo
ve spolupráci s ICaKK u kulturního domu.
Letošní přípravy opět velice poznamenala nejistá situace a obava ze zákazu shromažďování většího počtu osob. Pro chasu byl naštěstí výsledek několika jednání o hodech
pozitivní. Až na drobné úpravy se program chasy nelišil od těch předchozích (normálních).
Výrazná změna byla však v tom, že se večerní koncerty přesunuly za kulturní dům. V době,
kdy se rozhodovalo o finální podobě a umístění kulturního programu nebyla epidemiolo-
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gická nařízení zdaleka tak příznivá jako teď, tudíž byla tato varianta nejschůdnější. O to
více jsme byli rádi, že vystoupení chasy mohlo proběhnout tak, jak ho známe, abychom Bítešákům i všem přespolním mohli předvést krásné nové kroje během tradičního programu.
A tak jsou hody 2021 u konce a na konci se většinou děkuje, tudíž bychom rádi touto
cestou poděkovali všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na letošních hodech.
Nejprve je důležité zmínit celou šedesáti čtyř člennou chasu, která do toho s námi šla,
i když na začátku prázdnin nebylo vůbec jisté, zdali si opravdu pod májou zatancujeme.
Jako velcí srdcaři se opět předvedli naši konšelé, kteří kde mohli, tam pomohli. Nesmíme
zapomenout ani na důležité členy hodového průvodu, kterými jsou policajti v čele s Tomášem Hlobilem, cikáni, kat, písař a všichni, kdo pracovali s koňmi. Dále patří velké
poděkování panu Holíkovi a paní Liškové, panu Kopáčkovi, panu Němcovi, paní Kolkové,
panu Pelánovi, paní Březinové a také Laďovi Žákovi, bez kterého bychom máju nepostavili. Moc děkujeme rodině Jahodových, u kterých se z šicích strojů jen kouřilo, aby kroje
byly včas hotové a nachystané se vším všudy. Další díky patří všem z ICaKK, protože bez
jejich pozitivního přístupu by se zhroutil nejeden hlavní stárek. Nesmíme zapomenout ani
na Technické služby, které zajistily mnohdy komplikovanou přepravu.
Další nezbytnou součástí hodů je podpora ze strany města, proto bychom rádi poděkovali všem modrém a opatrném, že se nebáli a nakonec hody v jejich tradičním podání
povolili.
Tomáš Burian, Anna Jirglová a manželé Chadimovi hlavní stárek, stárka a rychtářský pár

POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÝSTAVU MINERÁLŮ,
FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ
Od 13. října do 27. října 2021 proběhne ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově náměstí
již devátý ročník prodejní výstavy minerálů, fosílií
a šperků, kterou opět pořádá Petra Šínová. Můžete se
těšit na zajímavé ukázky pestré říše minerálů z celého
světa a zajímavé novinky. Prodej orgonitů a velký
výběr náramků i ze vzácných kamenů, např. rubelit,
andský opál, měsíční kámen, spinel a zlatý obsidián.
Opět spousta autorských šperků. A především – zuby
z prehistorického žraloka Carcharoclese Megalodona.
Využijte tedy možnost potěšit se pohledem
Foto: Archiv Petry Šínové
na krásu nerostného bohatství naší planety a zakoupit
si za velmi rozumné ceny nějaký ten kamínek do sbírky či jen tak pro radost. Výstava bude
otevřena po – pá 8.00 – 17.00 hodin, so 9.00 – 16.00 hodin.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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OD TROSEK NA HRUBOSKALSKO
Městské muzeum společně s městskou knihovnou zvou na přednášku Mgr. Libora Drahoňovského, která proběhne v pondělí 4. října od 17.00 hodin ve velkém výstavním
sále muzea na Masarykově náměstí 5. Přednáška spojená s promítáním fotografií nás
poutavým vyprávěním provede zajímavými i krásnými místy Trosek a Hruboskalska.
Kromě hradu Trosek, Hrubé Skály a Valdštejna prohlédneme další zajímavé pamětihodnosti a spoustu přírodních krás, především Hruboskalské skalní město.
Ivo Kříž, Městské muzeum

PÍSEŇ DUŠE
Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na přednášku s názvem Píseň
duše, která proběhne v úterý 19. října od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále bítešského muzea na Masarykově náměstí čp.5.
Co pro člověka znamenají a o čem vypovídají písně? Na tuto otázku v přednášce s hudebními ukázkami odpoví publicista, redaktor a vydavatel Jiří Plocek. V rámci besedy
po přednášce představí její autor rovněž své různé projekty a publikace (Moravské hlasy,
Píseň duše, Zápisky potulného lidopisce).
Ivo Kříž, Městské muzeum

25. SEZÓNA BHP ZAČÍNÁ KLAVÍRNÍM RECITÁLEM
Milí příznivci Bítešského hudebního půlkruhu, v letošní sezóně oslavíme společně
s vámi již čtvrt století naší činnosti naplněné klasickou hudbou. Za tu dobu se u nás
vystřídalo mnoho vynikajících interpretů a uskupení a troufám si říct, že se nám stále
daří držet kvalitu koncertů velmi vysoko, z čehož mám osobně největší radost.
Na našem prvním řádném koncertu letošní sezony se představí jeden z nejlepších
klavíristů mladé generace Marek Kozák. Ve svých 27 letech má za sebou řadu oslnivých výsledků z nejprestižnějších světových klavírních soutěží. Například se stal
finalistou Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina ve Varšavě, získal 2. cenu v soutěži
Pražského jara a 1. cenu na Evropské klavírní soutěži v Brémách. Marek Kozák začal
hrát na klavír již ve čtyřech letech a brzy projevil nadání i pro varhanní hru a kompozici. Oba nástroje studoval na konzervatoři v Ostravě, potom pokračoval na HAMU
v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Zúčastnil se též mnoha mistrovských kurzů –
např. u E. Indjice, M. Perahiy nebo G. Ohlssona. Věnuje se též pedagogické činnosti
na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy.
Marek Kozák do svého repertoáru rád zařazuje skladby F. Chopina a nejinak tomu
bude i ve Velké Bíteši. Uslyšíme 4 Mazurky op. 30 a Baladu f moll op. 52, která patří
k Chopinovým mistrovským dílům. Dále se můžete těšit na Sonátu č. 31 As dur op.
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110 L. van Beethovena, která se rovněž řadí k vrcholům autorovy sonátové tvorby.
Na závěr nás čeká známá a pro klavíristy velmi náročná Sonáta h moll F. Liszta.
Program koncertu je velmi pestrý a v podání Marka Kozáka slibuje nevšední zážitek.
Těšíme se na vás v úterý 5. 10. 2021 v sále KD.
Marika Kašparová

POZVÁNKA NA AKCE DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY
TÝDEN KNIHOVEN 2021
Ve dnech 4. – 10. 10. 2021 proběhne 25. ročník tradičního Týdne knihoven,
který je největší společnou událostí českých knihoven a probíhá po celé České republice v první polovině října. Tuto celostátní akci na podporu četby vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR. Společným mottem letošního ročníku je
udržitelnost v knihovnách.
V rámci týdne knihoven můžete:
- využít čtenářskou amnestii:
	Čtenářům, kteří v termínu 4. – 8. 10. 2021 vrátí všechny upomínané knihy nebo časopisy a hry, bude prominuta pokuta za jejich pozdní vrácení.
- využít roční registraci nových čtenářů zdarma
- navštívit knižní bazar
- zúčastnit se besedy Šimona Pečenky – „Dotek hypnózy“
POZVÁNKA NA BAZAR VYŘAZENÝCH DOKUMENTŮ
Rádi bychom vás pozvali na bazar vyřazených knih a časopisů, který bude probíhat
v rámci „Týdne knihoven“, a to od 4. 10. do 8. 10. 2021 v prostorách městské knihovny.
Knihy se budou prodávat za 5 – 10 Kč, časopisy pak za 2 Kč.
Bazar bude přístupný pouze v otevírací době knihovny.
DOTEK HYPNÓZY S ŠIMONEM PEČENKOU
Přijměte srdečné pozvání na populárně – naučnou přednášku Šimona Pečenky věnovanou tématu hypnózy. Hypnózu stále obestírá mnoho nesmyslných pověr a mýtů. Pro některé má dokonce punc jakési mystické dovednosti. Jak je to ve skutečnosti, se přesvědčíte
sami pod vedením zkušeného hypnoterapeuta a popularizátora hypnoterapie Šimona Pečenky. Dozvíte se také něco málo o historii hypnózy/hypnoterapie a také o možnosti jejího
využití v praktickém životě. Přednáška se uskuteční v Městské knihovně na Masarykově
náměstí 85, 7. října v 17.00 hodin. Vstupné dobrovolné
Nutná rezervace na emailu: info@knihovnabites.cz. Při účasti na přednášce je nutné
dodržet stávající hygienická opatření!
Monika Ulmanová, Městská knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÁ BÍTEŠ A HORKÉ KNIŽNÍ TIPY
První písemná zmínka o bítešské knihovně pochází z roku 1872. Uvedena je v souvislosti se založením spolku Svatopluk, na jehož základě vznikla veřejná knihovna. Profesionalizovanou knihovnu máme ve městě od roku 1953, do zrušení okresu Velká Bíteš (v 60.
letech 20. století) plnila dokonce funkci knihovny okresní. Od roku 1993 je knihovnou
městskou, sídlí na Masarykově náměstí 85.
Městská knihovna Velká Bíteš zajišťuje výpůjčky knih a periodik, půjčování stolních
her, meziknihovní výpůjční služby, kopírování a tisk, organizuje kulturní a vzdělávací
akce, programy pro školy a školky, je zde k dispozici internet (nejen registrovaným čtenářům, ale i ostatním uživatelům).
Prostřednictvím portálu Metis se na webových stránkách knihovny (v katalogu Tritius)
dostanete bezplatně k e-knihám z produkce Městské knihovny v Praze.
V bítešské knihovně zatím není možné půjčování e-knih, ale do budoucna se zavedení této
služby plánuje. Prakticky využitelnou novinkou, která čtenářům mnohé zjednoduší a ušetří
jim čas, je zasílání SMS zpráv s oznámením informací ohledně rezervací a objednávek.
V souvislosti s místní knihovnou je třeba zmínit také již tradiční soutěžní hru Lovci perel, do níž se každoročně zapojuje více než dvacet dětí. Letos se stále ještě můžete přihlásit,
akce trvá až do 3. 12. 2021. Soutěž bude ukončena před Vánocemi slavnostním vyhlášením
a odměněním vítězů jednotlivých kategorií a rovněž proběhne předvánoční „Morionský
trh“, kde si všichni soutěžící budou moci proměnit vydělané soutěžní peníze za věcné ceny
a drobnosti pro radost. Pravidla a seznam soutěžních knih jsou stále k dispozici na webu
knihovny.
Podrobnější informace o knihovně, její historii a službách, které poskytuje, naleznete
na webových stránkách https://www.kn.velkabites.cz. Získáte tam mj. řadu tipů na zajímavé knižní novinky. Určitě byste neměli přehlédnout např. tyto publikace:
• Ztracený diadém (Bauer, Jan) – česká beletrie pro dospělé; historická detektivka ze
série Případy královského soudce Melichara;
• Oceán mezi námi (Thompson, Gill) – světová beletrie; atraktivní román z doby
2. světové války, inspirovaný skutečnými událostmi;
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•

 ikdo nás nečekal (Hošková-Weissová, Helga) – naučná literatura pro dospělé; autoN
biografie akademické malířky, která přežila holocaust;
• O duši lesa (Králová, Daniela) – knížka pro děti; bohatě ilustrované poutavé vyprávění
o přírodě.
Děkuji paní knihovnici Monice Ulmanové za informace o knihovně i „horké knižní tipy“.
Šárka Dohnalová

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí?

Je tu další hádanka z okolí Velké Bíteše. Napište nám
na e-mailovou adresu program@bitessko.com nebo na tel. č.
607 007 620 správnou odpověď na otázku, kde se místo zobrazené na fotografii nachází. Uzávěrka odpovědí je 15. 10.
Vylosujeme a odměníme dva z vás se správnou odpovědí. Tu
všem čtenářům prozradíme v následujícím čísle Zpravodaje
města Velké Bíteše.
Otázka pro tento měsíc:
Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?
V zářijovém Zpravodaji byla zveřejněna soutěžní otázka,
kde se nachází místo zobrazené na fotografii. Správná odpověď: Na fotografii je štít střechy Základní školy na Tišnovské
ulici ve Velké Bíteši.
Kde se nachází místo zobrazené na
fotografii? | Foto: Tomáš Škoda
Členové redakce Zpravodaje dne 17. září vylosovali ze
správných odpovědí dva výherce. Těmi se stali Alena Pytlíková a Jaroslav Juzek. Výhercům, kterým byla předána malá pozornost, gratulujeme.
Redakce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2021
Dovolujeme si vás touto cestou poprosit o podporu pro Sbor dobrovolných hasičů Velká
Bíteš v prestižní anketě Dobrovolní hasiči roku 2021. SH ČMS-SDH Velká Bíteš byl vybrán odbornou porotou této ankety mezi 5 finalistů v oblasti jih Moravy za činnost při
zvládání pandemie Covid-19. O konečném umístění sboru pak rozhoduje svým hlasováním veřejnost. Každý může udělit 2 hlasy. Hlasovat je možno prostřednictvím formuláře
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na webu www.adhr.cz/hlasovani-sbory nebo prostřednictvím SMS zaslané na telefonní
číslo 900 77 06 ve tvaru HASICI(mezera)SJM4. Své hlasy můžete posílat až do 20. 10.
2021 do 24.00 hodin.
Předem děkujeme za vaše hlasy a podporu a též za to, že budete prosbu šířit a sdílet mezi
svými známými a přáteli.
Výbor SH ČMS-SDH Velká Bíteš

KDYŽ JE NOUZE NEJVYŠŠÍ, NASTUPUJÍ HASIČI
,,Pomoc v nouzi, naše poslání” je novodobé heslo SH ČMS-SDH Velká Bíteš. Jednotliví
členové SDH Velká Bíteš se od jara 2020 zapojili do zvládání pandemie coronaviru SARSCoV-2. Při první vlně v období vyhlášení nouzového stavu v České republice bezplatně
zajišťovali pomoc seniorům ve věku 65+ a osobám se zdravotním postižením s nákupem
potravin a léků, dovozem obědů, rozvozem roušek a dezinfekce. Při druhé vlně zajišťovali
pomoc pozitivním osobám v domácí karanténě, kteří potřebovali pomoc s donáškou potravin a léků, dovozem obědů, na výzvu darovali krev a plazmu z důvodu obnovení operativy
ve FN Brno, členové se zdravotnickým vzděláním poskytovali péči na Covid oddělení FN
u sv. Anny Brno. Na naléhavou prosbu ředitele Domova pro seniory Mitrov nastoupili také
dobrovolní hasiči se zdravotnickým vzděláním na Covid oddělení pro zvládání nouzové situace v důsledku nedostatku zaměstnanců způsobeným karanténními opatřeními. Onemocnění prodělalo 90 procent klientů a asi 70 procent zaměstnanců. V záložní nemocnici BVV
Brno povlékli 302 polohovacích lůžek. U OS ČČK Brno-město absolvovali kurz „Základy

Foto: Archiv SDH Velká Bíteš
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Foto: Archiv SDH Velká Bíteš

moderního ošetřovatelství v praxi“ pro dobrovolný pomocný personál v lůžkových zdravotnických zařízeních. Při třetí vlně 9 měsíců vypomáhali s odběrem vzorků pro antigenní,
PCR a protilátkové testy na test pointu BVV Brno a mobilní očkování u společnosti Podané ruce o.p.s. Pokračovali v zajištění nákupů základních potravin u osob v domácí karanténě, dovozu obědů, prací na Covid oddělení, pomoci při registraci a dopravě seniorů
na očkování. Prováděli dezinfekci veřejných prostor pomocí ozonového generátoru. Ne
každý měl možnost nastoupit na výpomoc do nemocnic, kde byla situace více než kritická.
Proto uspořádali v sobotu 20. 3. 2021 akci „Štrůdlem proti covidu,“ kdy připravili balíčky
se sladkým i slaným závinem, kávou, čajem, čokoládou a pak je předali zdravotníkům ZZS
Kraje Vysočina a Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Touto cestou jsme chtěli vyjádřit podporu a uznání všem, kteří pomáhali situaci v ČR zvládnout.
„Hasiči jsou vychovávaní v tom smyslu, že tam, kde mohou pomoct, tak udělají všechno
proto, aby pomohli.“
Generálporučík Drahoslav Ryba

ŽELEZNÁ SOBOTA
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš bude jako každý rok provádět tradiční
sběr veškerého starého železa ve městě v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 11.00 hodin.
Doporučujeme shromáždit odpad před dům nejlépe až v sobotu po 7.00 hodinou; máte-li
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možnost ponechat odpad na svém pozemku za brankou, předejdete riziku zcizení nebo
vybírání jen těžkých kusu či barevných kovů jinými skupinami osob, které se na likvidaci
odpadu s hasiči nepodílí. Pro lepší orientaci prosíme dárce o SMS na číslo 737 367 433
o uložení železného šrotu. Objemný nebo těžký odpad např. ze sklepů, půd či garáží si
vyneseme sami. Finanční výtěžek z letošního sběru použijeme na další činnost hasičského
sboru ve prospěch občanů města.
SDH Velká Bíteš děkuje všem občanům za spolupráci!

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. 43
„Horní mlýn“:
K roku 1414 je v nejstarší městské knize zmíněn „horní mlýn před městem“ („dy ober
myel vor der stat“). Jméno jeho držitele není uvedeno, neboť ze mlýna plat městu nenáležel, jen z příslušného půl lánu rolí.
Dochované gruntovní knihy zmiňují k pozdější době Ondřeje Mlynáře, který roku
1597 koupil od svého švagra Jana Jiskry dvě role celkem za 50 zlatých. O deset let později
byla po něm vypořádána pozůstalost. „Mlejn Horní se vším příslušenstvím“ v ceně 400
zlatých měl zdědit podle Ondřejova testamentu syn Burian Mlynář. Ten se ale domluvil
se svým bratrem Janem Mlynářem, že budou mlýn užívat spolu napolovic. Za tím účelem byla koncem ledna 1607 na radnici dle „přátelského snešení“ zhotovena „smlouva
dobrovolná“. Burian a Jan byli poté povinováni vyplácet svým bratrům Křížovi a Šimkovi
a sirotkům po dalším bratru Jírovi Šabateckým ročně dohromady 8 zlatých vejrunků, a to
do výše 80 zlatých každému z bratrů. Křížovi a Šimkovi vyplatili hned po 15 zlatých,

Dům čp. 43 v současnosti. Na štítu je stále patrný nápis „HORNÍ MLÝN / ANT. KRYSL“. | Foto: Jan Zduba
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načež jim zbývalo k vyplacení ještě 210 zlatých. Oba bratři vypláceli vejrunky pravidelně
do počátku třicetileté války do roku 1619, další vyplatil v roce 1622 sám Jan a ve druhé
polovině dvacátých let byl též on již nebožtíkem. Tehdy bylo spočteno, že ze mlýna náleží
sirotku po Šimkovi Matějovi 35 zlatých, Křížovi 33 zlatých, sirotkům Jíry Šabateckého
33 zlatých, sirotkům Jana Mlynáře s mateří 154 zlatých, sirotkům Burše Mlynářova 71
zlatých a sirotkům Klímy Škarydky i s jejich mateří asi 74 zlatých. Mlýn následně držela
Barbora Mlynářka, snad vdova po Janu Mlynářovi, která roku 1637 koupila od bratrů
Martina a Pavla Křížových tři role za 9 rýnských zlatých.
Po třicetileté válce za hlubokého hospodářského i demografického úpadku roku 1653
obec skoupila od řezníka Mikuláše Svobody z Troubska pohledávku „na kruntě slove
mlejn Horní“ 71 moravských zlatých (82 rýnských zlatých 50 krejcarů) za 13 rýnských
zlatých hotově. Zároveň „na snažnou velikou prosbu od Barbory Mlynářky, jako držitelkyně kruntu nadepsaného, pan purkmistr a páni tak se laskavě sklonili a nadepsanou
spravedlnost k budoucímu užívání s dítkami jejími dobrovolně pustili, v čemž jmenovaná
Barbora, což jí přináleželo, vše zapravila, a tak tu obec žádného práva sobě nepozůstavuje“. Následně se stal držitelem asi ještě stále funkčního mlýna Jiřík Mlynář, který se
oženil v únoru 1656 s jakousi Annou. Ten postupně odprodal několik rolí v celkové částce
34 rýnských zlatých. V roce 1674 náležely k domu dle lánského rejstříku ještě čtyři role
(5,5 měřic) a jedna svobodná role (30 měřic).
V září 1679 zemřela mlynářka Anna a v lednu 1680 se oženil syn Řehoř s dcerou zemřelého Šimona Pecky (Za Loukama 170) Alžbětou. Následně v březnu 1680 Jiřík Mlynář
postoupil „krunt, který předešle mlejnem byl“ v ceně stále 400 moravských zlatých zmíněnému synovi Řehoři Mlynářů. Ten měl začít splácet dům „jsouce hrubě zpustlý“ při
Hromnicích až od roku 1683 v roční výši čtyř moravských zlatých. Řehoře mezitím podpořil „strejc jeho“ Matěj Šimků, který mu daroval ze své pohledávky na bývalém mlýně
ve výši 35 moravských zlatých 20 grošů celých 10 moravských zlatých. Zbytek mu daroval
při zápisu domu dle „dobrovolného a přátelského porovnání“ s tím, že bude do konce
svého života užívat „jednu louku jménem Sušinu mezi rybníky Novým a Dubovcem“.
A tak Řehořovi zbývalo vyplatit příbuzným Křížovi 33 zlatých, dědicům Jíry Šabateckého
33 zlatých, sirotkům po Markytě Valašce z Březky 59 zlatých, pěti sirotkům po Šimonu
Sobotkovi i s mateří 59 zlatých, Marianě se dvěma sirotky po Václavu Ťulpovi 59 zlatých
a dědicům Burše Mlynářova 71 zlatých, celkem 314 moravských zlatých. Také Řehoř postupně odprodal několik pozemků za celkovou částku 26 rýnských zlatých.
V dubnu 1712 Řehoř postoupil dům svému synovi Jiříku Mlynářovi s tím, že kdyby
neměl dědice, tak dům připadne Řehořově nejmladší dceři Juditě. Jiřík Mlynář se oženil nedlouho předtím v únoru 1711 s dcerou Jakuba Makovičky Lidmilou. Zemřel však
poměrně brzy, ve věku 37 let 29. dubna 1720. Vdova Lidmila Mlynářová proto prodala
25. května 1720 dům „který předešle mlejnem byl na horním konci“ v ceně stále 400 moravských zlatých Jiříku Porupkovi. Bylo to bez závdavku, s vejrunky stále po čtyřech moravských zlatých, a připrodala mu „2 koně dosti špatný, vůz, vorný nádobí“. Naproti tomu
Porupka postoupil Lidmile a jejím dětem polovinu role „slove díl Za Lánice dle Křivý cesty
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ležící“ s tím, že ji bude osívat mírou ozimého žita. Z domu tehdy
náleželo vdově a jejím dcerám
(Marianě, Johaně a Bětě) celkem
94 moravských zlatých. Prodejem
bylo naplněno ustanovení z roku
1712, neboť Jiřík Porupka se oženil již v roce 1707 s dcerou Jiříka
Mlynáře Juditou. Tento Jiřík Vojtěch Porupka pocházel z právovárečného domu na náměstí (čp. 1),
v roce 1707 pořídil dům pod měsHorní mlýn v roce 1825 na císařském povinném otisku stabilního katastru.
tem (Pod Hradbami 171) v ceně
Tehdy byla obytná stavba zděná, ostatní dřevěné. Objekt přes silnici
vpravo byl sousední dům čp. 44.
100 moravských zlatých, načež
jej prodal sládku Josefu Fliegelovi ve stejný den, co zakoupil bývalý mlýn.
Judita Porupková zemřela roku 1732 ve věku 34 let, načež roku 1740 „majíce Jiří Porubka z rodu po nebožtíkovi Buršovi a Řehořovi Mlynářích předešlou manželku“ byl její
podíl 35,5 rýnských zlatých připsán držiteli domu. Jiřík Porupka následně v srpnu 1742
postoupil dům svému synovi ševci Václavu Porupkovi. Ten měl vyplatit své sestry Teresii
a Kateřinu každou 23 rýnskými zlatými 50 krejcary (20 mor. zl. 30 kr.); bratr Jakub byl
již vyplacen zahradou a necelou mírou rolí. Roku 1746 teta Běta prodala Václavovi svoji
zbývající pohledávku na domě 12 rýnských zlatých za šest zlatých. Roku 1773 zbývalo
Václavovi vyplatit ze svých příbuzných pouze sestru Teresii Hadrabovou, které dlužil ještě
šest rýnských zlatých a 18 krejcarů. Mezitím v roce 1749 dle tereziánského katastru náleželo k domu pět rolí (U Krevlic 3 měřice, Královka 40 měřic, U Valů 5 achtelů, Klínek
2,5 měřice; celkem 46 měřic 1 achtel), louka „pustý rybník“ a domovní zahrada (5 měřic).
V červnu 1773 „Jejich Opatrnosti páni, počestný ouřad“ konstatoval, že Václav Porupka „skrze sešlost věku již dýle hospodařiti nemůže, též vejrunky obecní zaseděti nechal,
přitom grunt ten ztenčenej a zpustlej se vynachází, z tej tehdy příčiny prodávají [...] tento
grunt za tu zasedělou sumu obecních vejrunků 290 zlatých moravských vlastnímu synu
odstupujícího Antonínovi Borubkovi k jeho a dědičnému budoucímu vládnutí a užívání“.
Zmíněná obecní pohledávka je s ohledem na předchozí zápisy v gruntovních knihách
překvapivá, vzniknout mohla skupováním pohledávek na domě, případně jako odúmrť.
Švec Antonín Porupka se zavázal splatit kromě zmíněné obecní pohledávky dalších 72
rýnských zlatých 48 krejcarů dluhů. A „též skrze prodání mnohých rolí a louk grunt ten
ztenčenej již jest, pročež přítomně od počestného ouřadu zákaz se činí, by nic více od toho
gruntu ani roli ani louk se neprodávalo a neodcizovalo, dokaváde vejrunky a dluh ten zaplacen nebude“. Odstupující otec si zároveň vymínil šest mír rolí a „přitom se počestnému
ouřadu oznámilo, kterak on oumyslu jest v sídle chaloupku k svému, též manželce svý až
do plné obouch smrti obžívání, což také za slušné naznáno jest“. Roční splátky tehdy činily
2 rýnské zlaté 20 krejcarů (2 mor. zl.). Roku 1783 Porupka doplatil dluhy, které se zavázal
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vyplatit před deseti lety, totiž Janu Gionimovi zaplatil 16 zlatých, do Brna Elenovských
16 zlatých, Josefu Konečnému 11 zlatých, do „Mezřiče“ Židovi 4 zlaté, Franci Porupkovi 10 zlatých, Svitákovi 10 zlatých a rozličné malé dluhy v celkové výši pěti zlatých.
Následně tu roku 1794 obnovil po více než stech letech mlýn, přičemž před komisí prohlásil: „Nejsem mlynář, ale švec, tento mlýn zřizuji pro svého syna“. Bylo to v době války
s revoluční Francií, za výrazné inflace a zemědělské konjunktury.
Mlynář Antonín Porupka prodal roku 1806 mlýn o dvou složeních i se stodolou a 12 mírami rolí (cca 6 ha), dvěma mírami luk a zahradou za 6000 zlatých. Koupil jej patrně Antonínův syn mlynář Jan Porupka spolu se svými nevlastními dětmi, pozůstalými po mlynáři
v Osové Bítýšce na Pekárku Ignáci Pružinovi, jejichž poručníkem byl ořechovský mlynář
Tomáš Liška. Roku 1830 Jan Porupka postoupil mlýn v ceně 1640 zlatých svému synovi,
též mlynáři Jakubu Porupkovi. Ten se zavázal svým rodičům „v tom mlejně pohodlný kvartýr, teplo a světlo [...] beze všeho platu dle jejich potřeby zaopatřiti, pak pro jejich živobytí každoročně sypanou vejměnko, a to sice 2 míry pšenice, 5 mír ječmena, 10 mír žita,
2 míry hrachu, 10 mír jabloušek [brambor] a 5 mír řepy, pak maštal pro krávu, pro ňu futro [krmivo] každej rok 10 centů sena, 5 čtvrtí otavy, 1 míru dlouhý a 1 míru krátký slámy,
pak každoročně jedno frišle na 50 funtů vykrmený [čtvrtmetrákové sele], však ale všechno
v dobrý míře a čistotě“. A „taky ještě bude přijímatel Jakob Porubka povinen oužitek z pile
řezání klád oba dva, jak nastupitel tak odstupitel mlejna, přijímati a napolovici se děliti“.
O půl století později, roku 1880, se stali vlastníky mlýna a pily Jan a Hermína Porupkovi. Tito v roce 1892 měli v provozu tři koreční vodní kola, které hnaly jedno francouzské složení s válci, jedno složení mlýnské starého způsobu a pilu s jedním rámem
a plechem. Roku 1918 byla polovina mlýna postoupena Janu Porupkovi, načež roku 1922
byl mlýn odevzdán Žofii Porupkové. Ta s tím převzala i omezení vzniklé posledním pořízením z počátku roku 1921, kterým byl František Uhlíř ustanoven svěřenským nástupcem, patrně v důsledku poskytnuté půjčky. Situaci Žofie vyřešila prodejem mlýna v březnu
1922. Kupci se stali Antonín a Rudolfína Kryslovi, kteří se pustili do přestavby mlýna,
avšak vzniklé dluhy je v březnu 1924 dovedly k prodeji. V dražbě koupila mlýn Spořitelna
města Velké Byteše, která jej prodala 30. prosince 1925 mlynáři Tomáši a Karolíně Smutným. Tito se dočkali znárodnění podle výměru ministerstva potravinářského průmyslu
z 14. května 1960 a 8. června 1960 bylo vlastnické právo převedeno na Československý
stát, Jihomoravské mlýny a pekárny, národní podnik v Brně. Podle administrativní dohody
z 20. a 25. července 1963 byl mlýn převeden na Mlýny a těstárny, národní podnik v Pardubicích. V témže roce byl v pozemkové knize proveden výmaz výměnku Žofie Porupkové, čímž byla definitivně ukončena rodová kontinuita trvající na mlýně přinejmenším od
16. století. Po roce 1989 stát již bývalý mlýn rodině Smutných vrátil.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. sig. Ea1, fol. 23 (1414);
kn. č. 11787, fol. 38, 50, 92, 107, 162, 176, kn. č. 11788, fol. 74, 207, 221, 222, 233, 239, 275, kn.
č. 11789, fol. 121, 125, kn. č. 11794, fol. 22, kn. č. 11893, fol. 106–110. Tamtéž, Okresní úřad Velké
Meziříčí, Vodní kniha (1892), sv. 7, fol. 293–299. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální praco-
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viště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 21. Jaromír KOTÍK, Všelicos z minulosti Velké Bíteše a okolí, Velká Bíteš 1994, s. 17. Více: Vzpomínky Tomáše Smutného, Zpravodaj
města Velké Bíteše, leden 2011 – září 2012.

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 VNITŘNÍ
MĚSTO.
Již počátkem 15. století byla Velká Bíteš administrativně členěna, a to na město uvnitř hradeb a dvě
předměstí (Lánice a Psí ulice). Uvnitř hradeb se tehdy
nacházel „rynk“ (náměstí), „Dobytčí trh“ (Hrnčířská
ulice) a asi již tehdy zvaná „Kostelní ulice“. Náměstí
bylo až do 19. století nazýváno stále jednoduše „rynkem“ nebo v užším významu slova „městem“, následně podobně jednoduše „náměstím“. Názvy ulic
vykazovaly menší stabilitu. V roce 1545 byly prostě ulicemi „ke kostelu“, sama Kostelní ulice byla
ještě v 17. století jen „ulicí jdoucí ku kostelu“, načež
po roce 1675 již nesla trvale dnešní název. Výjimkou byla první polovina 20. let 18. století, kdy měla
být „Bednářskou ulicí“. Název „Hrnčířská ulice“ byl
trvale užíván od 16. století (před 1587) a tato zahrnovala dnešní stejnojmennou a Peroutkovu ulici.
Části vnitřního města dle josefinského
Horní část dnešní ulice od křižovatky Peroutkovy
katastru. Do mapy stabilního katastru
z roku 1825. | Zakreslil autor
ulice s uličkou V Krámích (vedoucí od radnice) byla
nazývána prostě „blíž kostela“ nebo „nedaleko kostela“ (1636–1714), než se název Hrnčířská ulice vztáhl i sem. Pokus o přejmenování dnešní Peroutkovy ulice z Hrnčířské na
„Panenskou ulici“ okolo roku 1764 se neujal. Podobně nevydrželo ani pojmenování ulice
„9. května“, které bylo zavedeno v roce 1949. Až do počátku 20. století tak zůstávaly pouze
dvě ulice, a to kratší Kostelní a lomená Hrnčířská.
V josefinském katastru z let 1785 –1789 bylo „město“ rozděleno do pěti částí:
1)	Náměstí („Platz“). Čítalo 36 položek, z nichž číslovaných pozemků bylo 20. Zahrnuto
bylo všech 33 soukromých právovárečných domů, radnice (čp. 87), obecní pustá bývalá kasárna (čp. 5) i pojezdná plocha náměstí. Vynechán byl pouze obecní pivovar
(čp. 67) asi z důvodu, že vjezd do něj byl z Kostelní ulice. Zahrad či zahrádek bylo
kuchyňských 13 (čp. 2–7, 17–20, 81–83) a ovocných 6 (čp. 84–86, 88–90).
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2)	Hrnčířská ulice („Töpfergassen“). Zahrnovala 29 položek, z nichž číslovaných pozemků bylo 28. Nacházelo se zde 28 měšťanských domů a obecní dům (čp. 117). Zahrad bylo u těchto domů kuchyňských 12 (čp. 95, 100–104, 117, 127–129, 131–132)
a ovocných 16 (čp. 91–94, 96, 99, 105, 118–126).
3)	Kostelní ulice („Kirchengassen“). Spojnice náměstí a kostela zahrnovala 18 položek,
z nichž číslovaných pozemků bylo 14. Nacházelo se zde 10 měšťanských domů (čp.
68–70, 72, 74–78, 106), 5 nedávno vzniklých domků (čp. 79–80 vyčleněné z čp. 81,
97–98 za radnicí, 107 u hřbitova), fara (čp. 71), normální škola (čp. 73) a měšťanský
pivovar (čp. 67). Zahrad u domů bylo kuchyňských 8 (čp. 71, 73, 76–78, 97–98, 107)
a ovocných 6 (čp. 68–70, 72–74, 106).
4)	Při městské zdi či Pod městskou zdí („Bey der Stadtmauer“, „Unter des Stadtmauer“).
Tato úzká část pod městem byla vymezena nahoře městskými hradbami a dole cestou.
Nacházelo se tu 13 položek a všechny představovaly zahrádky. Kuchyňské zahrádky se
nacházely při 4 měšťanských domech (čp. 11, 165–167) a 9 obecních zahrádek bylo trvale
pronajato držitelům přilehlých právovárečných domů (čp. 12–20). Tyto obecní pozemky
vznikly patrně zánikem čtyř domů v 17. století (více Zpravodaj 09/2019, s. 27–28).
5)	Pod městem mezi potokem a cestou („Unter der Stadt zwischen Bach und Fuhrweeg“).
Zbývající část vnitřního města mezi cestou a tehdejším korytem potoka, malostranským
mostem a Lánicemi zahrnovala 14 položek. Nacházely se tu 3 měšťanské domy (čp.
169–171) se zahradami kuchyňskými, travními a v jednom případně ovocnou (čp. 170),
dále jeden nově vzniklý domek (čp. 23). Zbývající prostor vyplňovalo 11 obecních
kuchyňských zahrádek, které vznikly podobně jako v předchozí části města zánikem
dvou domů v 17. století (více Zpravodaj 05/2019, s. 37–38). Tyto byly trvale pronajaty
držitelům poblíž se nacházejících právovárečných domů (čp. 9, 12–17, 19–20), bývalého špitálu (bývalé čp. 22) a zmíněného domku (čp. 23), než těmto přešly společně se
zahrádkami v předešlé části města v 19. století do přímého vlastnictví.
Jan Zduba

POVĚST O DEVÍTI KŘÍŽÍCH U LESNÍHO HLUBOKÉHO
V roce 2020 proběhla výměna křížů, která vzbudila pozornost širší veřejnosti včetně
různých zpravodajství i České televize. Předchozí podobný zájem souvisel o osm let dříve
s archeologickým průzkumem, který však hledané hroby neobjevil, nejspíše z důvodu dřívějších stavebních úprav okolí. Při těchto příležitostech byl věnován zvýšený zájem rovněž
o pověst, která se k tomuto místu váže. V tomto ohledu ovšem nebylo úsilí příliš úspěšné,
zůstalo u dosavadní převažující varianty pověsti, odkazující k roku 1540 a k ději v Lesním
Hlubokém. Takovou variantu zajisté rozvíjel s oblibou rovněž jeden z mých pradědů Josef Jelínek (1887–1973), který byl v meziválečném období starostou Lesního Hlubokého.
Byl uznávaným řečníkem, kterému pro inspiraci k proslovům sloužily dvě v českém švabachu tištěné knihy s náboženskou tematikou. Společnou osu děje různých variant pověsti
z 19. a 20. století charakterizovala ve Zpravodaji Silva Smutná (leden 2017, s. 17).
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Ze sbírky různých vydání pověsti o Devíti křížích Městského muzea ve Velké Bíteši
vyplývá, že poprvé byla pověst publikována německy v Brněnském týdeníku v roce 1824
při příležitosti obnovení křížů rajhradským klášterem (Brünner Wochenblatt, 19. 10. 1824,
roč. 1, č. 84, s. 333–334). Zde se pověst hlásí ke čtvrtému desetiletí 16. století a hlavním
hrdinou tu je uherský obchodník, který při cestě do Jihlavy onemocněl. Pisatel zde pověst
zaznamenal tak, jak si ji pamatoval po 17 letech od přečtení přepisu jakéhosi dokumentu,
čili prý jej četl v roce 1807. Ač pověst byla publikována poprvé pro brněnské německé
čtenáře, proslavila se v pražském českém prostředí zásluhou pouličního zpěváka, flašinetáře a skladatele kramářských písní Františka Haise (1818–1899). Ten v rámci své pražské
živnosti sepsal a vydal nedatovaný malý osmistránkový tisk v českém švabachu, nazvaný
„Umrlčí svadba aneb Devět křížů v lese Bytešském“ s podtitulem „Moravská pověst spojená s písní“. Nepřekvapí pak, že se v roce 1887 zúčastnilo svěcení nových křížů rajhradským opatem Benediktem Korčianem, který o tři roky dříve nechal opravit a zmodernizovat zámek v Lesním Hlubokém, údajně několik tisíc lidí.
Navzdory nemalému zájmu o pověstných Devět křížů byl dosud opomíjen pramen sice
obecně známý, ale s dosud nepublikovaným obsahem. Je jím bítešská německy psaná městská
kronika, kterou městský úřad odeslal po třetí urgenci koncem roku 1728 spolu s vyobrazením
a popisem městského znaku i samotného města písaři moravských zemských desk Dismasi
Josefu Ignáci rytíři Hofferovi z Hofferů. Měla se stát součástí podkladů pro zpracováni dějin
Moravy na základě původních pramenů. K městským písařem Alexandrem Staňkem německy
psanému krátkému textu v rozsahu pouhých tří stran a průvodnímu dopisu dopsal možná samotný Hoffer dalších třináct stran rovněž německy v tehdy běžné novogotické kurzívě. Tento
druhý rukopis se sestává z výpisů dílem do té doby publikovaných a dílem neadresně získaných
údajů o Velké Bíteši. Pověst se nachází v závěru rukopisu, přičemž buď ji samu, nebo alespoň
popsanou druhotnou událost z roku 1587 měl pisatel vyčíst z některé varianty rukopisné právní
Drnovské knihy, čili souboru judikátů moravského práva, na stranách 217 a 218. Děj pověsti je
tu umístěn do doby před více než 300 lety, čili do doby před rokem 1430.

Devět křížů (v kroužku) uprostřed lesa při cestě mezi Přibyslavicemi a Domašovem na prvním vojenském mapování
z let 1764–1768. Je zde německy napsáno: „Bey 9 Kreutzen“. | Zakreslil autor
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V tomto nejstarším známém
zápisu pověsti působí děj vcelku
věrohodě. Původní ženich i nevěsta pocházeli z Bíteše, náhradní
ženich z Přibyslavic, místo tragédie se nacházelo na cestě mezi oddavkami v kostele v Domašově,
kam byly Přibyslavice příslušné,
a svatební veselicí v Přibyslavicích. Podstatou příběhu je na svou
dobu mimořádně tragický střet
dvou kulturních rovin. Na jedné
straně stojí právní otázka na možÚsek současné dálnice (tenká čára, s vyznačením motorestu) a staré
zemské silnice před výstavbou císařské silnice v 80. letech 18. století
nost zrušení příslibu manželství.
(silná čára, s vyznačením místa Devíti křížů) mezi Přibyslavicemi a DoNa druhé straně se nachází příběh
mašovem na lidarovém snímku. Dopravní koridor je tu omezen prudkými
svahy povodí Bílého potoka, Bílé vody a Bobravy. | Zakreslil autor
návratu zkaženého mladíka, který
si natolik navykl na válečný život vojáka, že již nebyl schopný žít jinak.
Děj se nápadně podobá případu Martina Roháče, který se zúčastnil války s Turky
v letech 1566–1568. Po propuštění z vojenské služby začal s dalšími bývalými vojáky loupit a vraždit. Působili tak již v Sedmihradsku, následně v okolí Vídně, Bratislavy, Uherského Hradiště, Velkých Bílovic, Hustopečí i Ivančic. Zde se někteří členové skupiny rozloučili, neboť se dostali domů. Zbylí Martin Roháč z Bíteše, Mikuláš
Míča z Předklášteří u Tišnova a řezník Jan Čech pokračovali v okolí Mělníka, Časlavi
a Chrudimi, kde se jejich brutalita stupňovala. Počátkem roku 1571 byl v Tišnově
dopaden Míča. Jeho výpověď na mučidlech byla odeslána do Bíteše, kde byl následně
zatčen i Roháč. Obě výpovědi se zachovaly v bítešské Smolné knize. Martin Roháč,
usvědčený z 59 vražd, byl v Bíteši popraven v únoru 1571. Média letos připomenula 450. výročí této události. Martina Roháče spojovat s pověstí však nejspíše nelze.
Lze si jen stěží představit, že by ve výpovědi na mučidlech vynechal hromadnou
vraždu, která by byla vyšetřovatelům známa.
Navazující moralistní příhoda, datovaná rokem 1587, měla ukázat potrestání zhýralého protestanta v kontrastu se ctnostným katolíkem. Luterán Karel z Říčan ovšem byl
bez ohledu na vyznání historickou osobností, která se vyznačovala neobvykle prchlivou povahou. Svůj hněv si běžně vybíjel na svém okolí, kdy kupříkladu husám setnul
hlavy, střílel do krav, své poddané pelhřimovské měšťany mlátil, zavíral do vězení
a různým způsobem jim vyhrožoval (více o něm: Pavel Holub – Karel Kratochvíl,
Kniha o koupi pelhřimovského statku, Pelhřimov 2017). Dnes lze tento příběh vnímat jako výzvu k tomu, aby se cestující zbytečně nerozptylovali a nebyli pod vlivem
alkoholu. V paradoxu zachování klidu zde pohřbených obětí a zároveň jejich téměř
věčnému připomínání se ukrývá příslib vyváznutí z mnoha nebezpečí proti postižení
mnoha neštěstími.
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Umístění devíti křížů je samo o sobě topograficky odůvodněné. Vedla tudy významná
cesta Brno-Jihlava, označovaná již před počátkem 15. století jako „zemská“. Úsek této
cesty v délce šesti kilometrů od Přibyslavic k Domašovu vedl lesem, u Hlubokého
byl koridor na hřebenu svahů zúžený a bylo zde nutno zabočit s ohledem na rozvodí.
V těsné blízkosti křížů se nacházel pramen vody, dodnes tekoucí k městskému lesu
Seči a Zálesné Zhoři. Bylo to prostě zúžené místo na trase uprostřed lesa, které nebylo možno pohodlně obejít, s čistou vodou k občerstvení. Navíc se tu asi láme počasí, ovlivněné na jedné straně Boskovickou brázdou a na druhé straně Vysočinou.
Výstavba dálnice v 70. letech minulého století výjimečnost místa potvrdila zřízením
sjezdu z dálnice i motorestu.
Ač kříže stojí nejspíše bez delší přestávky možná již šest století, péče o ně nejspíše
prodělala diskontinuitu. Pokud je skutečně měli obnovovat Přibyslavičtí, ač se nacházejí na území Lesního Hlubokého, pak snad z důvodu zachování mýtického místa
na frekventované cestě nebo také ze strachu před následky starého prokletí, převzali
péči o ně nejpozději v 19. století rajhradští benediktini jakožto stálá vrchnost domašovského panství, zahrnující Lesní Hluboké i Přibyslavice.
Pověst o Devíti křížích dle německého rukopisu z doby okolo roku 1730
Mezi městem Velkou Bíteší a Domašovem, poblíž vsi Přibyslavic, se na české zemské silnici v jednom velkém lese jede okolo těsně u cesty se nacházejících devíti hrobů
a stejně tolika vedle sebe stojících dřevěných křížů, ke kterým se dle prastaré tradice
váže následující význam.
Již před více než třemi sty lety se zasnoubil měšťanský syn z města Velké Bíteše
s tamní měšťanskou dcerou. Poněvadž ale byli oba ještě velmi mladí, vydal se ženich
do cizích zemí na vandr, aby něco vyzkoušel a naučil se. Slíbil, že se vrátí do několika
let a ožení se se svou snoubenkou. Několik let uplynulo, ženich se nevracel, a tak mu
nevěsta k Velikonocům trochu neuváženě napsala a povolala domů s tím, aby alespoň
o sobě nechal slyšet. On však upadl do bídného života obklopen špatnými lidmi, vše
prohrál a zpustl. Svému vyučenému řemeslu se nevěnoval, nýbrž uvázal se ve vojenský
život a několik let sloužil ve válce.
Mezitím jeho nevěsta od něj dostávala jen málo zpráv, a tak nemohla vědět ani slyšet,
kde se právě zdržuje. Pozbyla tak lásku k němu a zasnoubila se se zámožným řeznickým
synem z Přibyslavic, jedné nedaleko Velké Bíteše položené vsi příslušné k Domašovu rajhradského kláštera. Záhy byla přichystána svatba i církevní obřad. Zrovna den před svatbou se první ženich vrátil z války domů do Velké Bíteše a brzy se vyptával na svou snoubenku, od které dosud nosil na prstu snubní prsten. Dověděl se, že se bude ženit řeznický
syn z Přibyslavic u Velké Bíteše a že se svatba uskuteční u ženichova otce v Přibyslavicích.
Večer téhož dne přišel za nevěstou do domu, ale ona ani její rodiče jej málem nepoznali. On
však ukázal prsten, který mu kdysi dala, a trval na splnění manželského příslibu. Bylo mu
odpovězeno: Být tak dlouho pryč a nedávat o sobě vědět, není-liž dostatečným proviněním
na to, aby svou bývalou nevěstu ztratil a ona se mohla zítra provdat za jiného?
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Devět křížů na pohlednici Velké Bíteše z doby před první světovou válkou. | Foto: Archiv autora.

Když viděl, že veškerá jeho snaha je marná, vyšel z domu s mnoha výhrůžkami. Nato
se domluvil se svými kumpány, z nichž jeden narozený v Bíteši se s ním vrátil z téže válečné služby domů, že s pomocí dalších dvou spřízněných darebáků následujícího dne,
kdy svatebčané pojedou po oddavkách z Domašova do Přibyslavic na svatbu, na ně v lese
na silnici počíhají a všechny dohromady zastřelí a zavraždí. Tak se také stalo, pročež tam
v lese nevěsta, ženich, jejich obou otec a matka, dále družička a dva družbové, kteřížto tři
byli nevěstini vlastní sourozenci, byli zmíněnými darebáky zastřeleni a krutě zavražděni.
Všech devět zavražděných svatebčanů pak bylo na místě, kde byli zavražděni, pohřbeno
v lese v devíti vedle sebe zhotovených hrobech. Na památku byl na každý hrob těchto
Přibyslavických postaven dosti velký dřevěný kříž, kterýchžto devět křížů je tu dodnes.
Až kříže uhnijí a sejdou, musí Přibyslavičtí na jejich místě co nejdříve vztyčit nové. Mají
tak činit, dokud bude tato paměť uchována v paměti potomků, jinak postihne vzpomenuté
Přibyslavice nebývalá krutost. Každý, kdo jde nebo jede kolem těchto devíti zabitých svatebčanů a modlí se za ně a přeje jim věčný klid, vyvázne z mnohých velkých nebezpečí.
Kdo by se ale tomu posmíval, ztrestán by byl mnoha neštěstími, o nichž by se dalo vyprávět mnoho příkladů.
Roku 1587 jel kolem generál Karel svobodný pán z Říčan s jedním plukovníkem. Když
přijeli k těmto devíti křížům, dal zastavit a ptal se plukovníka na jejich příčinu. Když katolický plukovník převyprávěl luteránskému generálovi celou událost, začal se tomu generál
smát a s velkým posměchem vystoupil z vozu. Vzal s sebou láhev vína, posadil se na hroby
a připíjel plukovníkovi, který zůstával ve voze, na zdraví pohřbených devíti svatebčanů.
Také vylil plnou láhev vína na těchto devět hrobů s těmito zlomyslnými nestoudnými
slovy: „Pijte, vy mrtví, pijte! Stále budete mít žízeň, protože jste byli všichni zavražděni
před jídlem a dříve, než jste se najedli a napili!“ Nato plukovník generálovi připomněl a žádal ho, že se musí mrtví nechat v klidu, neposmívat se jim, ale raději jim dopřát věčný klid.
Generál se tomu zasmál a prohlásil: „Dobrý voják by se nebál živých, čertů z pekla, tak by
se nemusel bát ani kostí mrtvých.“ Poté se dost napil, znovu usedl k plukovníkovi do vozu
a nařídil jet dál. Ujeli po cestě sotva sto kroků, když se na silnici před koňmi objevilo devět
zcela bílých duchů. Koně se hrozně zpotili, vzpínali se, až se splašili. Katolický plukovník
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vyskočil z vozu docela šťastně. Avšak posměváček a luterský generál byl v převráceném
voze vláčen splašenými koňmi okolo sem a tam, než byli konečně dostatečně odstrčeni.
A tak tam v lese mu byl zlámán vaz, čímž odpykal svou nestoudnost. Tento pravdivý příběh sepsal pan Ctibor Drnovský z Drnovic, zbožný katolický pán, který tehdy žil, ve svém
rukopise zvaném „Kniha pamětní markrabství moravskýho“ na stranách 217 a 218.
Pramen: Archiv města Brna, fond Mitrovského knihovna, sig. A1.22 – Velká Bíteš, fol. 8–11.

Jan Zduba

OSTATNÍ
CYKLOVÝLET DO HORNICKÉHO MIKROREGIONU KAHAN
Je 9 hodin v sobotu 28. srpna 2021, trochu se ochladilo, ale neprší. Na letošní předposlední cyklovýlet, který pořádá bítešský Seniorklub nás od fotbalového stadionu odjíždí
celkem 15.
Košíkov, Ludvíkov
Projíždíme dvěma „místními částmi“ našeho města. U Košíkova překonáváme nejvyšší
bod na trase a těsně za Ludvíkovem vjíždíme do Jihomoravského kraje.
Březina
Krátce zastavujeme poblíž kdysi velice populární hospody „U Marečků“, která nabízela
vynikající guláš a byla ještě v osmdesátých letech (min. století) místem pravidelných zastávek pracovníků PBS vracejících se ze služebních cest z Brna.
Zastávka
Poměrně prudkým sjezdem sjíždíme z vysočinské planiny do rosické údolní nivy. Na záludné křižovatce tvaru „Y“ před vjezdem do města se setkáváme s džentlmenským gestem
posádky auta Policie ČR, která nám přesně podle hesla „pomáhat a chránit“ dává s úsměvem přednost, i když jede po hlavní silnici. Přejíždíme železniční trať Náměšť – Brno
a pokračujeme přes Babice u Rosic do Zbýšova.
Zbýšov
Na jeho okraji v údolí vlevo u silnice navštěvujeme skromné, ale zajímavé „Muzeum
průmyslových železnic“, ve kterém je nyní nainstalovaná zajímavá výstava fotografií s názvem „Železnice objektivem Vladimíra Valdy“. Tento brněnský elektroinženýr
(1931 – 2020) byl velkým železničním nadšencem, který se zajímal zejména o „úzkoko-
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Muzeum průmyslových železnic. | Foto: Alois Koukola

lejky“ a měl velké encyklopedické znalosti o technických parametrech jednotlivých lokomotiv. Součástí muzea je i úzkorozchodná „muzejní železnice“ (viz. foto), na tuto krátkou
výletní trať od muzea do Zastávky a zpět (1,5 hod) je nutné si předem zajistit rezervaci.
Doporučujeme jako vhodnou zastávku, zejména pro rodiny s dětmi.
Obědváme v místním Hornickém domě. Spokojeni s kvalitou, množstvím i cenou (hustý
hovězí vývar, vepřo-knedlo-zelo a jedenáctka pivo za 134,- Kč!). Pokračujeme dál propletencem silnic, silniček a polních cest přes Zakřany…
Příbram na Moravě
Původní hornická obec Příbram, která je součástí Mikroregionu Kahan, používá svůj
nový prodloužený název teprve od roku 2001. Pro mnohé to bylo dosud poměrně málo

U rybníku „Kuchyňka“ v Příbrami. | Foto: Alois Koukola
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známé místo, které nás překvapilo svými kulturně historickými a přírodními zajímavostmi
i rekreačními možnostmi:
-	Moderní kaple svatého Floriana a Panny
Marie vysvěcená v roce 1999
-	Pamětní kříž k odchodu Napoleonovy armády a další kříže v okolí obce
-	Památníky padlých v obou světových válkách
- Zaniklá tvrz Hrádek
- Smírčí kámen nešťastné lásky
-	Příjemné koupání v nádherném rybníku Kuchyňka i v upravené požární nádrži.

Kaple sv. Floriana a Panny Marie v Příbrami.
Zdroj: Archiv obce

Návrat
Spokojeni s počasím, které nám navzdory předpovědím opět vyšlo, spokojeni se zážitky
i se svými sportovními výkony (asi 50 km) se vracíme zkratkou lesně polní cestou přes
Březinu a dále po stejné cestě domů. Vřele doporučujeme!
Alois Koukola

ŠKOLA ŽIVOTA
Dětem školou povinným začal nový školní rok a doufáme, že se obejde bez domácího
on-line vyučování a školáci se budou vzdělávat ve svých třídách a setkávat se s kamarády.
Vzdělání je pro děti velmi důležité, ale člověk se svým způsobem učí celý život. V různých
životních situacích a výzvách, kterým čelíme, se neustále učíme novým věcem, získáváme
zkušenosti a nové dovednosti. V této souvislosti jsem si vzpomněla na knihu od autorky
Corrie ten Boom Tulákem pro Krista, kde píše:
„Škola života nabízí některé nesnadné kursy, ale právě v nesnadné třídě se člověk naučí nejvíce – zvláště, když vaším učitelem je sám Pán Ježíš. Nejtěžších lekcí se mi dostalo
v cele o čtyřech stěnách. Cela vězení ve Schweningenu v Holandsku byla šest kroků dlouhá,
dva kroky široká, se dveřmi, které se daly otevírat jen zvenku. Později to byly čtyři ploty
s ostnatým drátem nabitým elektrickým proudem, které obklopovaly koncentrační tábor
v Německu. Brány byly osazeny strážemi s nabitými kulomety. Bylo to tu v Ravensbrücku,
kde zahynulo více než devadesát šest tisíc žen. Po době, kterou jsem strávila ve vězení,
se stal mou školou celý svět. Od druhé světové války jsem jej obcestovala dvakrát a mluvila
ve více než šedesáti zemích na všech kontinentech….“
Kniha o životě této pozoruhodné ženy stojí za přečtení. Každý z nás má svůj vlastní
příběh s mnoha těžšími i lehčími životními lekcemi. Díky těmto zkušenostem můžeme
sami osobně růst, ale můžeme jimi také obohatit nebo povzbudit ostatní. Přijďte si
popovídat o vašich životních zkušenostech, případně o dalších tématech, která vás
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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 požehnaný říjen Věra Pokorná

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 92/2021 KONANÉ DNE 16. SRPNA 2021
2/92/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 91/2021 ze dne 19. 7. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 16. 8. 2021
3/92/21/RM doporučuje ZM schválit doplněk přílohy zřizovací listiny Základní školy Velká Bíteš,
příspěvkové organizace, se sídlem Sadová 579, Velká Bíteš, který nahrazuje doplněk přílohy zřizovací listiny této příspěvkové organizace schválený dne 11. 11. 2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 9. 2021
4/92/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 Pojistné smlouvy č. 2734324539 se společností UNIQA
pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2021
5/92/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 753/3 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 105 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Společenství vlastníků domu 294, IČ: 26304121, se sídlem Velká Bíteš, U Stadionu 294, okres
Žďár nad Sázavou, PSČ 59501 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 96.000 Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 9. 2021
6/92/21/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1945 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2021
7/92/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 226/1 oddělené dle geometrického plánu č. 402-51/2021 a nově označené p.č. 226/1 zahrada o výměře 211 m2 a části pozemku p.č.
231/1 ostatní plocha, jiná plocha oddělené dle geometrického plánu č. 402-51/2021 a nově označené
p.č. 231/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
8/92/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú.
Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
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9/92/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 1513/1 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 38 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 14.440 Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 9. 2021
10/92/21/RM schvaluje s účinností od 17. 8. 2021 aktualizovanou Směrnici k tvorbě a čerpání sociálního fondu v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční - termín: 17. 8. 2021
11/92/21/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 8/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2021
12/92/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt části pozemku p.č. 4616 a pozemku p.č.
4630/2 oddělené geometrickým plánem č. 3266-73/2021 a nově označené p.č. 4616/4 orná půda
o výměře 8 m2, p.č. 4616/5 orná půda o výměře 112 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví OC
Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, Veveří, 602 00 Brno do vlastnictví
města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 72.000 Kč. Kupující uhradí
náklady související s nabytí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 9. 2021
13/92/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 130 zahrada o výměře 36 m2 a p.č.
139 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
14/92/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 84/1 orná půda o výměře 80 m2
v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
15/92/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 369/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
16/92/21/RM doporučuje ZM navrhnout pana Zdeňka Řezáče jako zástupce města Velká Bíteš
za člena dozorčí rady obchodní společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o.
odpovědnost: starosta termín: 13. 9. 2021
17/92/21/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4741/21
ve výši 350.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 9. 2021
18/92/21/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
ukládá jednateli Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. předložit aktualizaci využití areálu společnosti na ulici Karlov z hlediska zajišťovaných činností, a to včetně návrhu případného umístění
kompostárny v areálu.
odpovědnost: jednatel společnosti termín: 30. 8. 2021
19/92/21/RM rozhoduje uzavřít smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Velká Bíteš na investiční akci „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Chobůtky“ v předloženém znění.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 9. 2021
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20/92/21/RM schvaluje pořadí nabídek dle zprávy o hodnocení nabídek a záznamu o posouzení
splnění podmínek účasti a rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Outulný VHS spol. s.r.o.,
Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO 01430050 na realizaci stavby „III/3928 Velká
Bíteš – rekonstrukce násypu“ za cenu 8.531.859,79 Kč vč. DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2021
21/92/21/RM rozhoduje uzavřít dohodu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou
akciovou společností, a.s. o prostorovém uspořádání staveb č. 07/21/DPUS v místí části Košíkov
ohledně výstavby zpevněné plochy pod kontejnery na pozemku parc.č. 47/1 v k.ú. Košíkov v ochranném pásmu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 9. 2021
22/92/21/RM bere na vědomí informace Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace o změně organizační struktury školy, jmenování statutárního zástupce ředitele
školy a dalšího pracovníka oprávněného řídit zaměstnance školy.
23/92/21/RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu roku 2021 snížení příspěvku na vybavení
– úpravy č.p. 67 ve výši 247.250,74 Kč a navýšení příspěvku na investici – úpravy č.p. 67
o částku 397.685,76 Kč pro Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 9. 2021
24/92/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Aveton s.r.o. Praha, Krátkého 211/2,
190 00 Praha 9, IČO 024 36 647 na realizaci stavby „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo za cenu 799.806,37 Kč vč. DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 9. 2021
25/92/21/RM rozhoduje přijmout nabídku dodavatele ODT Management, s.r.o., Příkop 843/4,
602 00 Brno, IČO 088 25 785 na realizaci stavby „Realizace venkovních únikových schodišť“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo za cenu 1.882.636,65 Kč vč. DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 9. 2021
26/92/21/RM rozhoduje uzavřít se společností PEPPER & POSCH s.r.o., Lidická 700/19, 602 00
Brno, IČ: 25528211 smlouvu o spolupráci při výstavbě technické a dopravní infrastruktury v ulici
Pod Spravedlností ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 9. 2021
27/92/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu určitou
od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
28/92/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou
od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
29/92/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 281, Velká Bíteš na dobu
neurčitou od 1. 9. 2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
Současně rada města rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Masarykovo náměstí 84,
Velká Bíteš ke dni 31. 8. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 93/2021 KONANÉ DNE 23. SRPNA 2021
2/93/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 92/2021 ze dne 16. 8. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 23. 8. 2021
3/93/21/RM bere na vědomí žádost člena zastupitelstva města Ing. Libora Kotačky, PhD. ze dne
11. 8. 2021 o poskytnutí informací ohledně plnění usnesení ZM č.16/14/20/ZM a pověřuje vedoucí
odboru majetkového vyřízením uvedené žádosti.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 8. 2021
4/93/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku 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. Náklady související se vkladem vlastnického práva
do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 9. 2021
5/93/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku 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. Náklady související se vkladem vlastnického práva
do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 9. 2021
6/93/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 24/1 zahrada o výměře 156
m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 124.180,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 9. 2021
7/93/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 2575/2 trvalý travní porost o výměře
709 m2, p.č. 2576 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 612 m2, p.č. 2577 trvalý travní porost
o výměře 1263 m2, p.č. 2578 trvalý travní porost o výměře 617 m2, části pozemku p.č. 2568 lesní
pozemek o výměře cca 600 m2 a části pozemku p.č. 2621/1 lesní pozemek o výměře cca 400 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 94/2021 KONANÉ DNE 30. SRPNA 2021
2/94/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 93/2021 ze dne 23. 8. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 30. 8. 2021
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3/94/21/RM rozhoduje poskytnout Českému svazu chovatelů, základní organizace Velká Bíteš dotaci
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j.
MÚVB/4842/21 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2021
4/94/21/RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
odpovědnost: tajemnice termín: 13. 9. 2021
5/94/21/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 580/5 oddělenou geometrickým
plánem č. 3076-41/2019 a nově označenou p.č. 580/11 zahrada o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Velká
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 580/1 oddělenou geometrickým plánem
č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Za rozdíl výměr směňovaných pozemků
bude uhrazen městem Velká Bíteš doplatek ve výši 720,- Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 9. 2021
6/94/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 5101 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 440 m2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek p.č.
5688 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m2, pozemek p.č. 5687 orná půda o výměře 1494 v k.ú.
Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu ve výši 900.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 9. 2021
7/94/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 261/8 lesní pozemek
o výměře 33 m2, jehož součástí je budova jiná stavba bez čp/če v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o.,
IČ: 25594940, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01
jako nájemcem za nájemné ve výši 750,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2021
8/94/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou
od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2021
9/94/21/RM rozhoduje uzavřít s firmou, IČ: 13666444, dohodu o ukončení pronájmu a dodávek
tepla pro budovu č.p.85 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši a současně uzavřít s touto firmou příkazní smlouvu na zabezpečení obsluhy nové domovní plynové kotelny domu Masarykovo náměstí
85, Velká Bíteš, a to na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Rada města Velká Bíteš
pověřuje odbor majetkový připravit dohodu o ukončení pronájmu a dodávek tepla a dále příkazní
smlouvu na zabezpečení obsluhy nové domovní plynové kotelny k podpisu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
10/94/21/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2021 se zhotovitelem Ncorp
s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 27721043 na realizaci akce „Stavební úpravy městské knihovny,
Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš“, kterým se mění termín dokončení díla, a to do 20. 9. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2021
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11/94/21/RM doporučuje ZM navýšit limit mzdových prostředků v rozpočtu města na rok 2021 pro
Mateřskou školu Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizaci na 35.000,- Kč bez navýšení
příspěvku na provoz.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 9. 2021
12/94/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 1695/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3287-113/2021 a nově označenou p.č. 1695/23 orná půda o výměře 99 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
55.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 9. 2021
13/94/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 3344/2020 s, IČ: 620 82 086
na „Technický dozor stavebníka“ na stavbě „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“, kterým se
upřesňuje termín plnění.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2021
14/94/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti ARCHAIA Brno z.ú., Bezručova 78/15, 602 00 Brno, IČ: 26268469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě
„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ za cenu 19 069,60 Kč včetně DPH a uzavřít s ní
předloženou smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2021
15/94/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738,
566 01 Vysoké Mýto, IČ: 150 307 09 na výkon autorského dozoru na akci „III/3928 Velká Bíteš –
rekonstrukce násypu“ za cenu 64.130,- Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2021
16/94/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 75852837 na výkon činnosti koordinátora
BOZP na stavbě „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ za cenu 49 000,- Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2021
17/94/21/RM rozhoduje pokácet 3 ks stříbrného smrku na pozemku parc.č. 219 v k.ú. Velká Bíteš,
6 ks borovic na pozemku parc.č. 913 v k.ú. Velká Bíteš, 1 ks plané třešně na pozemku parc.č. 2244/1
v k.ú. Velká Bíteš, 1 ks švestky na pozemku parc.č. 718/1 a 1 ks třešně na pozemku parc.č. 718/2
v k.ú. Velká Bíteš, vše ve vlastnictví města. Rada města rozhoduje provést náhradní výsadbu 12 ks
stromů (javory, lípy, jeřáby) na pozemku parc.č. 2865/4 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2021
18/94/21/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem stavby VHS stavby a.s., Na Hranici 14, 586 01
Jihlava, IČ: 25183052 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu dokončení díla do 30.
9. 2021 akce „Velká Bíteš- Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 8. 2021
19/94/21/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o finančním příspěvku na stavbu „Velká
Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová čtvrť – II. etapa“ s SVK Žďársko, Vodárenská2,
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, kterým se navyšuje finanční příspěvek o 518.774,- Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 9. 2021
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20/94/21/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města
č. 9/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 9. 2021
21/94/21/RM bere na vědomí informace o průběhu výměny plynového kotle v budově Základní
školy a Praktické školy ve Velké Bíteši, Tišnovská 116.
22/94/21/RM rozhoduje přijmout žádost společnosti GERICO CZ s.r.o, Nové Sady č.p. 998, 602 00
Brno, IČ: 06888640 o odstoupení od smlouvy a vyhovět jeho požadavku o prominutí penále. Podmínkou je vystavení konečného daňového dokladu společnosti GERICO CZ s.r.o, kterým bude
zúčtována poskytnutá záloha a uhrazení vratky ve výši 37.560 Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2021
23/94/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti LAMARK, s.r.o., Pražská třída
850/110, Hradec Králové, IČ 27467473 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na dodávku a montáž plotu pro
ZŠ Tišnovská 115 s cenou 46.518 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 9. 2021
24/94/21/RM doporučuje ZM schválit Program regenerace městské památkové zóny ve Velké
Bíteši.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 13. 9. 2021
25/94/21/RM schvaluje s účinností od 1. 9. 2021 platový výměr ředitele Informačního centra
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 9. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 95/2021 KONANÉ DNE 3. ZÁŘÍ 2021
2/95/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 94/2021 ze dne 30. 8. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 3. 9. 2021
3/95/21/RM bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové
organizace o zřízení pozice zástupce ředitele školy a schvaluje s účinností od 1. 9. 2021 platový výměr ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 3. 9. 2021
4/95/21/RM rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho
žádosti zapsané pod č.j. MÚVB/5833/21 ve výši 10.000,- Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: místostarostka termín: 30. 9. 2021
5/95/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s První brněnskou strojírnou a. s., Vlkovská 279,
Velká Bíteš, IČO: 00176109 k bytu č. 205, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 10.
2021 do 31. 3. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
Současně rada města rozhoduje o udělení souhlasu První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s. Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 00176109 k podnájmu bytu č. 205, nacházející se v domě na adrese
U Stadionu 277, 595 01 Velká Bíteš. Souhlas se uděluje po dobu trvání nájmu, a to do 31. 3. 2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2021
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6/95/21/RM rozhoduje neposkytnout dar žadateli NAŠE ODPADKY, z. s. dle jeho žádosti č.j.
MÚVB/5815/21.
odpovědnost: starosta termín: 30. 9. 2021
7/95/21/RM rozhoduje poskytnout nájemcům nebytových prostorů ve vlastnictví a správě města Velká
Bíteš, kteří v nich provozují prodej nebo poskytují služby, příspěvek na nájem formou daru za účelem rozvoje jejich podnikatelských aktivit. Dotčení nájemci a výše příspěvku jsou vyznačeni v předložené tabulce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
8/95/21/RM rozhoduje zrušit záměr prodeje pozemku p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú.
Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 9. 2021
10/95/21/RM bere na vědomí výsledek nabídkového řízení ve věci úplatného převodu pozemku
p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš a rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná
půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného 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 14.01.2021, 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 uvedeném pozemku, přičemž sociální služby, které budou 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 Městském 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
Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 60705981, která byla městem Velká Bíteš doložena 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 nabídky k nahlédnutí na Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.
-	Podpisu kupní smlouvy na prodej předmětného pozemku v případě souhlasu zastupitelstva města
s prodejem pozemku na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do 30. 11. 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.
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-	Zahájení výstavby objektu na převáděných pozemcích nejpozději do 31. 5. 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 oprávněno 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
povinen 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.
-	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 uvedeného závazku.
-	Zřízení reálného břemene zatěžujícího pozemek p. č. 4625 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 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 stravování 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 stávajícího 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: 3. 9. 2021
11/95/21/RM ukládá odboru finančnímu předložit přehled výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, za posledních 5 let.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 9. 2021
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 96/2021 KONANÉ DNE 20. ZÁŘÍ 2021
2/96/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 95/2021 ze dne 3. 9. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 20. 9. 2021
3/96/21/RM bere na vědomí uzavření provozu Mateřské školy Lánice 300, Velká Bíteš dne 20. 9. 2021
z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.
4/96/21/RM bere na vědomí informaci o celkovém výnosu úhrady z vydobytých nerostů v Lomu Křoví
za r. 2016-2020.
5/96/21/RM bere na vědomí přehled výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob, které mají
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená
žádná fyzická osoba, za posledních pět let.
6/96/21/RM schvaluje Ceník placených služeb, který je Přílohou č. 1 Knihovního řádu Městské knihovny
Velká Bíteš s účinností od 1. 11. 2021.
odpovědnost: knihovnice termín: 1. 11. 2021
7/96/21/RM rozhoduje zrušit své usnesení č. 26/92/21/RM ze dne 16. 8. 2021 a nahrazuje je novým
usnesením ve znění: Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít se společností PEPPER & POSCH s.r.o.,
Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 25528211 předloženou smlouvu o spolupráci při výstavbě technické
a dopravní infrastruktury v ulici Pod Spravedlností ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 6. 10. 2021
8/96/21/RM rozhoduje uzavřít dohodu o převodu investorství mezi městem Velká Bíteš jako předávajícím investorství a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 433 835 13, se sídlem Vodárenská 2,
591 01 Žďár nad Sázavou jako přebírajícím investorství týkající se realizace staveb v lokalitě U Stadionu
a to „SO 21 jednotná a splašková kanalizace a vodovod“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 10. 2021
9/96/21/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 10/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2021
10/96/21/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu
538, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/6225/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 10. 2021
11/96/21/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou a Praktickou školou Velká
Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/6276/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 10. 2021
12/96/21/RM rozhoduje provést kontroly hospodaření za rok 2021 u všech příspěvkových organizací
zřízených městem Velká Bíteš způsobem navrženým Odborem finančním MěÚ. Protokoly z těchto kontrol budou předloženy radě města společně s účetními závěrkami příspěvkových organizací při jejich
schvalování.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2022
13/96/21/RM rozhoduje bezúplatně nabýt místní komunikaci, zpevněné plochy včetně dešťové kanalizace, veřejné osvětlení včetně 2 lamp na p.č. 4605/1 a 2 schodiště na p.č. 4605/1 vše včetně všech součástí
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a příslušenství v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví společnosti S.O.K. stavební, s.r.o, IČ: 255 48 484,
se sídlem Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, PSČ 67401.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
14/96/21/RM rozhoduje uzavřít bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Velká Bíteš jako budoucím povinným z věcného břemene a spoluvlastníky pozemku p.č.
700 v k.ú. a obci Velká Bíteš jako budoucími oprávněnými z věcného břemene a investory přípojek vody,
dešťové a splaškové kanalizace za účelem umožnění jejich uložení do pozemků p.č. 4622 orná půda
o výměře 9572 m2 a pozemku p.č. 2293/4 trvalý travní porost o výměře 1007 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
15/96/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 84/1 oddělenou geometrickým plánem č. 92-102/2021 a nově označenou p.č. 84/17 orná půda o výměře 76 m2 v k.ú. Ludvíkov
u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 45.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 12. 2021
16/96/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
17/96/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou
od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2021
18/96/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou
od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2021
19/96/21/RM rozhoduje souhlasit s přerušením provozu školní družiny v době prázdnin dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace dle žádosti č. j. MÚVB/6288/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 10. 2021
20/96/21/RM bere na vědomí architektonicko-urbanistickou studii volnočasové plochy v lokalitě Babinec
ve Velké Bíteši předloženou ve dvou variantách a rozhoduje o zadání zpracování dalšího stupně dokumentace pro územní řízení pouze pro variantu na ploše, která je ve výhradním vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 10. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 19/2021 KONANÉHO DNE 13. ZÁŘÍ 2021
1/19/21/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Tomáše Pelána a pana Zdeňka Mazánka.
3/19/21/ZM: navrhuje pana Zdeňka Řezáče jako zástupce města Velká Bíteš za člena dozorčí rady obchodní společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o..
4/19/21/ZM: bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5, 6, 7 a 8/2021 schválená radou města.
5/19/21/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 9/2021 ve znění
protinávrhu Ing. Tomáše Kučery.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2021
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6/19/21/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 8. 2021.
7/19/21/ZM: schvaluje doplněk přílohy zřizovací listiny Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace, se sídlem Sadová 579, Velká Bíteš, který nahrazuje doplněk přílohy zřizovací listiny této příspěvkové organizace schválený dne 11. 11. 2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2021
8/19/21/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2021
na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 4741/21 ve výši 350.000 Kč a uzavřít Smlouvu
o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2021
9/19/21/ZM: bere na vědomí zápis č. 14/2021 a 15/2021 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města Velká Bíteš.
10/19/21/ZM: bere na vědomí zápis č. 18/2021, 19/2021 a 20/2021 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.
11/19/21/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku 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. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
12/19/21/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku 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. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
13/19/21/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 24/1 zahrada o výměře 156 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
124.180,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
14/19/21/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1513/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
38 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 14.440,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
15/19/21/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 1695/1 oddělenou geometrickým plánem
č. 3287-113/2021 a nově označenou p.č. 1695/23 orná půda o výměře 99 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 55.000,- Kč. Kupující
uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
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Komerční sdělení / Inzerce

16/19/21/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 753/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2
v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Společenství vlastníků
domu 294, IČ: 26304121, se sídlem Velká Bíteš, U Stadionu 294, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59501
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 96.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
17/19/21/ZM: rozhoduje úplatně nabýt části pozemku p.č. 4616 a pozemku p.č. 4630/2 oddělené geometrickým plánem č. 3266-73/2021 a nově označené p.č. 4616/4 orná půda o výměře 8 m2 p.č. 4616/5
orná půda o výměře 112 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 06778828,
se sídlem Dřevařská 859/16, Veveří, 602 00 Brno do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 72.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
18/19/21/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 5101 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440
m2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek p.č. 5688 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 36 m2, pozemek p.č. 5687 orná půda o výměře 1494 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš
do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu ve výši 900.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí
nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
19/19/21/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 580/5 oddělenou geometrickým plánem č. 307641/2019 a nově označenou p.č. 580/11 zahrada o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 580/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3075-40/2019
a nově označenou p.č. 580/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
do vlastnictví města Velká Bíteš. Za rozdíl výměr směňovaných pozemků bude uhrazen městem Velká
Bíteš doplatek ve výši 720,- Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
20/19/21/ZM: schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 10. 2021

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 26. října 2021 oslaví naši milí rodiče
Jarmila a Josef Hájkovi
60. let společného života – diamantovou svatbu.
S láskou a poděkováním
dcera Martina a syn Tomáš s rodinami
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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.
Zemědělec z Košíkova hledá k pronájmu pozemky. Nabízím 5500 Kč/ha, zaplatím daň
z nemovitostí. Tel. č. 734 734 049.
Prodáváme 22týdenní kuřice, začínají nést, tel. č. 737 477 773 nebo www.novotny-hrbov.unas.cz.

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk A.G., s.r.o, Uherský Brod.
Uzávěrka pro listopad 2021: 14. října 2021. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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