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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
současný vývoj pandemie koronaviru v naší repub-
lice po více jak šesti týdnech od vyhlášení nouzového 
stavu na území České republiky již konečně přinesl 
první pozitivní zprávy.  Jedná se o uvolnění opatření 
pro veřejnost, které pro zamezení šíření pandemie vy-
hlásil stát. Od posledního dubnového týdne mohou do 
školy vysokoškoláci, zřejmě druhý květnový týden se 
začne učit v ZUŠ, ke konci května i v základní škole. 
Klíčové pro nás bylo datum 20. dubna, kdy se úřad 
rozjel znovu se 100% pracovníků na pracovišti. Do to-
hoto dne se úředníci plánovaně střídali v přítomnosti 
na radnici, abychom minimalizovali možnost nákazy. 
Od 16. března do 17. dubna byly úřední hodiny rad-
nice pro veřejnost redukovány na pondělí 9.00 – 11.00 hodin a středu 14.00 – 16.00 hodin. 
Úředníci však v tomto období vykonávali svoji práci na radnici bez přerušení. Jejich čin-
nosti byly tajemnicí úřadu rozděleny individuálně – práce na pracovišti, on-line školení  
a studium, nebo home-office. Pokud by byla nouzová opatření delší, asi bychom měli pro-
blém, ale skončila v pravý čas. 

Vedení města v současnosti pečlivě sleduje dění okolo výběru daní státem, rovněž má 
informace od jednotlivých odborů i od ředitelů příspěvkových organizací. Zásadním vý-
padkem pro rozpočet města bude zřejmě nižší daňový příjem. Snížení odhadujeme zatím 
mezi 5 – 8 miliony. Chceme, abychom měli rozpočet, který nebudeme muset v závěru roku 
výrazněji upravovat. Podle okolností proto navrhneme pro červnové zasedání zastupitel-
stva odpovídající rozpočtové opatření.  

V prvních okamžicích nouzových opatření jsme měli snadnější pozici, než jiná města  
a obce naší velikosti. Dostali jsme totiž darem od firmy Steris, sídlící v bítešské průmys-
lové zóně, 10 000 jednorázových roušek. Následně jsme obdrželi od různých dárců i další 
drobnější dary – šité roušky, ochranné štíty, jednorázové rukavice, dezinfekci. Za všechnu 
tuto pomoc ještě jednou touto cestou velice děkuji. Na další nutná hygienická opatření jsme 
vyčlenili v rozpočtu města částku 300 tisíc korun. Nikdo ve městě nebyl nakažen a nemu-
seli jsme naštěstí dělat žádné větší akce – jako třeba plošné desinfekce, takže mimořádné 
náklady jsou zatím jen nepatrné. Druhá otázka jsou ušlé příjmy živnostníků, podnikajících 
v městských objektech. V tomto případě evidujeme žádosti o odpuštění nájemného v ně-
kterých provozovnách, které musely být během nouzového stavu uzavřeny. Jedná se zatím 
o relativně malé částky – v součtu by měly činit řádově desítky tisíc korun. Otázka bude 
dořešena v květnu radou města.
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Kvůli karanténním opatřením bylo zrušeno plánované zasedání zastupitelstva 14. dubna. 
Na programu měl být mimo jiné strategický plán města, na němž se zastupitelé neshodli 
v únoru. Protože rada města nepočítá s náhradním termínem za zrušené dubnové zase-
dání zastupitelstva, bude střednědobý plán na programu jednání zastupitelstva 8. června.  
Součástí diskuze k tomuto bodu budou jistě názory zastupitelů na podporu či pozastavení 
připravovaných investičních projektů města.  Zejména rekonstrukce a rozšíření mateř-
ské školy na náměstí, kde je připraven kompletní projekt pro vypsání výběrového řízení 
na zhotovitele, projekt rekonstrukce a dostavby „speciální“ školy na Tišnovské, u něhož 
je zpracováván prováděcí projekt, ale také domova pro seniory – DZR v lokalitě u Sta-
dionu, který má dokumentaci v závěrečné fázi přípravy pro vydání územního rozhodnutí.  
Zejména u projektu domova důchodců bude nutno diskusi vést s přihlédnutím k aktuál-
ním reálných finančním zdrojům na jeho výstavbu. V současnosti totiž byla možná dotace 
státu na uvedený typ sociálního zařízení jen kolem 25 milionů korun. Dle našich informací 
očekáváme, že v druhé polovině roku bude vyhlášena národní dotační výzva s maximální 
částkou dotace 50 milionů. Propočet nákladů 1.etapy domova pro seniory je však řádově 
až 140 milionů. Podíl města na tomto záměru by byl, i přes avizované zvýšení dotací,  
poměrně výrazným zásahem do rozpočtu města. S ohledem na tuto realitu bude nutné,  
aby další postup a případné hledání zdrojů na dofinancování záměru řešilo celé zastu-
pitelstvo. Jednou z možných variant zdrojů je i možný spolupodíl občanů města na této 
investici. Město má totiž každoročně v příjmové části rozpočtu státem vyměřovanou daň 
z nemovitosti ve výši cca 4,5 mil. Kč, kterou může svým rozhodnutím zvednout na dvoj-
násobek až pětinásobek. Tato daň, jako jediná ze státních daní, jde v celé výši do rozpočtu 
obce či města, na jehož území je vyměřena. Pravomoc ke zvýšení daně má zastupitelstvo. 
Pokud by k tomu došlo, mohli bychom financovat stavbu DZR z úvěru, který bychom 
spláceli účelově ze zvýšeného příjmu z daně z nemovitosti. Odpověď na otázku, zda je toto 
řešení reálné, však musí říci sami občané.

Je načase vrátit se k diskusi o reálném stanovení vlastního výpočtu daně z nemovi-
tosti. Město Velká Bíteš má státem stanoven koeficient při výpočtu daně z nemovitosti 
podle počtu obyvatel na 1,4. Obyvatelé tedy platí 1,4 násobek základní výpočtové 
daně. Rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 30. 6. 2008 ale jednotlivé městské části 
– obce, spadající pod město, mají od 1. 1. 2009 stanoven koeficient snížen na 1,0. Daně 
obdržené od státu se však nyní dle aktuálního systému financování městských částí 
odsouhlaseného zastupitelstvem, v rozpočtu přerozdělují a rozpočítávají pro Velkou 
Bíteš a městské části na jednoho obyvatele  ve stejné výši  a bez rozdílu, jestli se jedná 
o Velkou Bíteš nebo městskou část. Zvlášť patrná disproporce je u průmyslové zóny, 
která patří do katastrálního území Košíkova, kde touto formou dlouhodobě poskytu-
jeme firmám daňovou úlevu ve výši cca 30%. Myslím, že bude nutné celou záležitost 
prodiskutovat a případně přehodnotit.

Rada města rozhodla o vzniku nového odboru městského úřadu. Od 1. 5. 2020 byl  
z majetkového odboru oddělen nový odbor investic a rozvoje města. Vedoucím se stal 
Ing. Pavel Bednář, dlouholetý investiční specialista úřadu. Majetkový odbor po odchodu 
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stávajících tří referentů do nového odbor investic a rozvoje města, tak bude mít v rozsahu 
působnosti převážně záležitosti, týkající se správy městského majetku. Zvláště pak objektů 
města, komunikací, veřejné zeleně, veřejného osvětlení a rozhlasu. Od vzniku nového od-
boru si slibuji především vyšší efektivitu práce obou odborů a dále jednodušší a pružnější 
jednání a řízení uvnitř těchto odborů.

Příprava první severozápadní části městského obchvatu intenzivně pokračuje. Město 
jedná o koupi posledních parcel pod trasou obchvatu. Pokud nebudeme úspěšní, řešení 
odkupu předáme Kraji Vysočina. Dá se předpokládat, že se kraj bude při jednání snažit  
o rychlé vyřešení, pokud to nepůjde jinak, tak vyvlastnění. Zahájení realizace je plánováno 
na příští rok, jde o úsek mezi silnicemi na Osovou Bítýšku a na Vlkov.

Rekonstrukce Rajhradské byla po letech projektování připravována městem a Krajem 
Vysočina na roky 2020 a 2021. Při závěrečné fázi příprav realizace město upozornilo kraj 
na problematické umístění a rozšíření nové podoby krajské komunikace na začátku Raj-
hradské od ulice Jihlavská. Nová komunikace je navržena jen několik desítek centimetrů 
od stávajícího plotu rodinného domu a neumožňuje v budoucnosti provedení oboustran-
ného chodníku v této části ulice. Změna projektu komunikace je minimální a zřejmě by ji 
šlo vyřešit i během stavby. Kraj Vysočina však všechny projekční změny požaduje zahr-
nout do podkladů výběrového řízení na zhotovitele akce. Proto se projekt nyní upravuje 
tak, aby odpovídal požadavkům města. Od křižovatky s Jihlavskou díky změně projektu 
vznikne v rámci stavby i po levé straně chodník a současně vrchol pravotočivé zátočiny 
silnice bude posunut zhruba o 1,5 m ve směru od města. Zahájení vlastní realizace před-
pokládáme v roce 2021. Chtěl bych tímto velice poděkovat spoluvlastníkům sousedního 
pozemku – panu Svobodovi a panu Dundáčkovi - za vstřícné jednání ve věci odprodeje 
nezbytné části jejich pozemku pro tuto úpravu projektu.

Občanům jistě neuniklo, že i v době koronavirové krize Technické služby pracují.  
Za poliklinikou v minulém měsíci upravily zpevněnou plochu, určenou pro krátkodobé 
odstavení vozidel návštěvníků polikliniky, která odlehčí přetížené Tyršové ulici. Na zá-
kladě předchozí komunikace s občany se snažíme zřídit obdobná provizorní parkování  
i na dalších místech města. Řidičům tak nabídnout rychlou alternativu krátkodobého par-
kování, než budou zrealizovány na území města definitivní plánované parkovací plochy 
pro obyvatele a návštěvníky. 

V uplynulém měsíci jsem jednal s ředitelem polikliniky MUDr. Svatoplukem Horkem 
o potřebných investicích do tohoto městského objektu. Na konci dubna byla zahájena vý-
měna stávajícího výtahu na poliklinice a do poloviny roku připravujeme společně dořešení 
digitalizace stávajícího rentgenu. Tím dalším tématem pak byla budoucnost novostavby 
bítešského domova důchodců v lokalitě U Stadionu. V případě, že nebude v současnosti 
zastupitelstvem nalezena možnost financování tohoto projektu a bude nutné tento inves-
tiční záměr odsunout do dlouhodobějšího horizontu, může se na stůl, jako jedno z mož-
ných alternativních řešení vrátit původně zvažované rozšíření polikliniky její nadstavbou,  
které řešilo jak potřebné nové ordinace pro lékaře - specialisty, tak případně dočasné rozší-
ření prostor stávajícího domova důchodců. 
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Rada města rozhodla v dubnu přijmout cenovou nabídku uchazeče výběrového řízení 
společnost THT Polička na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro zásahovou jed-
notku bítešských hasičů a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo ve výši 6,77 mil. Kč 
bez DPH. Nákup nové techniky je však jednoznačně závislý na přiznání evropské dotace  
ve výši 4,5 mil. Kč prostřednictvím MAST MOST Vysočiny. V případě neúspěchu s dotací 
bude odstoupeno od smlouvy a jejího plnění. 

Letošní pouťové červnové akce budou kvůli koronaviru zrušeny. O letošních hodech 
však dosud rozhodnuto není. Předpokládám, že do termínu červnového zasedání zastupi-
telstva budeme mít ve věci jasno. S ohledem na situaci s pandemií, se nyní spíš přikláním 
k variantě hody nepořádat. Pro mě i radní města je důležité, aby se z hodů nevytratila chasa 
– ta se na hody společně připravuje od června a hody jsou vyvrcholením jejich společné 
práce, úsilí a zábavy. Chasa je totiž tím nejdůležitějším prvkem tradičního programu celých 
bítešských hodů. Všechno ostatní hody jen doplňuje. 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych si spolu s vámi připomněl 75. výročí osvobození Československa  
v roce 1945. Ukončení druhé světové války, které přineslo mír do našeho města a celé 
tehdejší republiky. Pro Velkou Bíteš válka fakticky skončila ve středu 9. května 1945,  
kdy se několik minut po šesté hodině ranní v ulicích našeho města objevily první ruské 
tanky a prvosledové vojenské jednotky.  Byl to ten okamžik, na který naši rodiče, prarodiče 
a ostatní občané města dlouhé roky války čekali. Okamžik nadcházejícího míru a svo-
body. Okamžik, kterého se však již nedočkali někteří z obyvatel. Těmi z posledních byli ti,  
kteří se stali oběťmi posledního bombardování Velké Bíteše v samém závěru války – do-
poledne devátého května 1945. 

Cesta svobody a demokracie v naší vlasti během uplynulých desítek let od konce války 
byla klikatá. Mějme na paměti, že současná doba, ve které nyní žijeme, je nesrovnatelná  
s dobou před pětasedmdesáti lety.

Je dobou míru, ekonomické a sociální prosperity, která vyrostla na výsledku práce a úsilí 
našich předků a byla vykoupena utrpením a životy předchozích generací, pro které byla 
válka zásadním milníkem v jejich životě.

Věnujme jim proto naše poděkování a vzpomínku.
Milan Vlček, starosta města

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

Koronavirus, karanténa, nouzový stav, krize, mimořádná opatření, zákazy, příkazy, 
nařízení – v tom žijeme všichni už 6 týdnů. Soukromě tomu říkám bezčasí. Příroda sice 
správně koná, co konat má, tam je vše v pořádku. Ale nás jakoby zapomněla ke svému 
dílu přizvat. Nechci ani věštit, ani predikovat, co bude. K prvnímu nemám dispozice,  
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pro druhé naštěstí nejsem odborník. A vůbec jim jejich odpovědnost nezávidím.  
Vždyť kdo dnes umí relevantně říct, zda jdeme s kanónem na zajíce anebo s nožíkem 
na medvěda. Ale o tomhle hovořit nechci. Chci podat své svědectví. Poznatek člověka 
- ženy, která se podílí na vedení města a zažila všechno v přímém přenosu. No nemí-
ním popisovat průběhy krizových štábů, byť byly zvlášť na počátku docela dramatické.  
Jde mi o lidi, se kterými jsem se potkala a viděla jejich práci ve vypjatých situacích.  
Jde mi o lidi, kteří byli ochotní nezištně pomáhat. Jde mi o lidi, kteří nám stáli za zády 
a byli vždy k ruce. Jde mi o lidi, kteří dokázali převzít svou odpovědnost a nebát se, 
protože on ze všeho mnohdy strach opravdu šel. Mé svědectví je o obyčejné lidské sou-
náležitosti. Takže děkuji kolegovi starostovi a kolegům radním, že jsme to dokázali celé 
ustát, protože vedle oněch mimořádností jsme i řádně pracovali, jak se určitě dočtete 
podrobněji uvnitř Zpravodaje. Děkuji ředitelkám a ředitelům všech příspěvkových orga-
nizací, jak dokázali s velkou osobní invencí zajistit jejich chod, děkuji za zvládnutí péče 
v domově důchodců a domě s pečovatelskou službou. Děkuji všem předsedům osadních 
výborů za jejich přehled o situaci a dohled v místních částech města. Děkuji paní tajem-
nici a všem zaměstnancům za dobrý servis úřadu, knihovny, muzea. A s dobrým pocitem 
důvěry také děkuji naší městské policii, ti chlapi byli snad úplně u všeho, a samozřejmě 
i dobrovolným hasičům za jejich iniciativu. Na závěr mi dovolte nechat si ty, kteří nám 
pomáhali se starat o Vás přímo a činili tak DOBROVOLNĚ. Moji milí dobrovolníci,  
byli jste nejlepší!!! Byť z vás většinu neznám osobně a byť jsme komunikovali na dálku, 
byli jste pro mě se svou pozitivní energií velkým psychickým osvěžením. Děkuji.

Alena Malá,  místostarostka města

ZVEME VÁS

Od 1. února do 31. července 2020
„NA BÍTEŠSKU TO ŽIJE“ – fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks zasílat na email program@bitessko.com, uvést jméno, 
příjmení a telefonický kontakt. Vyhlášení výsledků v pátek 11. 9. 2020 
v rámci Tradičních bítešských hodů. 
Zajímavými věcnými cenami bude odměněno 5 vyhodnocených fotografů.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

MDŽ – TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“  
Představení je přesunuté na 8. 10. v 15.00 hodin. 
Zakoupené vstupenky na původní termín 19. 3. zůstávají v platnosti. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
Předběžně je představení přesunuté na 1. 12. v 18.00 hodin. 
Zakoupené vstupenky na původní termín 30. 3. zůstávají v platnosti. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

05ARADEČEK, POETIKA 
Koncert bude přesunutý. Nový termín je v jednání. 
Zakoupené vstupenky na původní termín 17. 4. zůstávají v platnosti. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Hudební kapela 05ARadeček

Od 2. do 16. května 2020
ZÁPIS – SBĚR ŽÁDOSTÍ K DOCHÁZCE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Bližší informace na www.skolkabites.cz
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

Od 2. do 16. května 2020
ZÁPIS – SBĚR ŽÁDOSTÍ K DOCHÁZCE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Bližší informace na www.msbites.cz
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Od 11. května do 22. května 2020
VÝSTAVA OBRAZŮ – MÍŠA MAŠKOVÁ ART
Výstava zrušena, nový termín v jednání
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa 13. května 2020 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury s Lenkou Povodovou

„DVA NAHATÝ CHLAPI“ – divadelní představení
Nový termín 5. ledna 2021 v 19.00 hodin 
Zakoupené vstupenky na původní termín 20. května zůstávají v platnosti. 
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Top Art Promotion ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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Sobota 30. května 2020 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna    
Akce se uskuteční pouze dle celkové aktuální situace. Případný sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Pondělí 1. června 2020
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN – zrušený
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak a záchrannými 
složkami

Sobota 6. června 2020
 BÍTEŠSKÝ GULÁŠFEST 2020 A PREZENTACE MALÝCH REGIONÁLNÍCH 
PIVOVARŮ – zrušeno, nový termín v jednání 
Před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek 19. června 2020
POUŤOVÝ MEGAKONCERT „RYBIČKY 48“ – zrušeno, nový termín je v jednání, 
zakoupené vstupenky na původní termín 19. 6. zůstávají v platnosti. 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

INFORMACE K PANDEMII KORONAVIRU 

Stále platí přísný zákaz vycházet bez zakrytí úst a nosu. Použít lze roušku, nákrčník, 
šálu a podobně.
 
Od 24. 4. již neplatí omezení volného pohybu osob. Venku se ale lidé smí sdružovat 
maximálně v desetičlenných skupinách. Hranice jsou pro občany ČR opět otevřené a lze 
vycestovat z republiky. Při návratu ale musí mít cestující negativní test nebo být připraven 
na povinnou izolaci.

Termíny znovuotevření jednotlivých městských institucí (Informační centrum a Klub 
kultury, Kulturní dům, Městské muzeum, Městská knihovna) naleznete v aktuální po-
době na webových stránkách/vývěskách daných institucí  nebo na www.bitessko.com.
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Až do odvolání jsou uzavřeny všechny školy. Týká se to středních a základních škol.  
Mateřská škola Lánice, Masarykovo náměstí i mateřská škola U Stadionu jsou také uza-
vřeny. Informace o výuce sledujte na webu jednotlivých škol. Není vhodné navštěvovat 
školy bez předchozí domluvy.
 
Městský úřad – veškerou agendu prosím vyřizujte elektronicky nebo telefonicky.  
Pokud je návštěva úřadu nezbytná, je možné přijít v úřední hodiny:
Pondělí 8.00 – 11.30 hodin 12.30 – 17.00 hodin
Středa 8.00 – 11.30 hodin 12.30 – 17.00 hodin

V době od 8.00 do 10.00 hodin mohou v obchodech nakupovat pouze lidé starší  
65 let. Pobyt mladších lidí v tomto čase je v obchodech přísně zakázán. Respektujte prosím 
snahu ochránit seniory před nebezpečím. Snažte se toto pravidlo dodržovat i v ostatních 
prostorách.

Upozorňujeme též na omezení návštěv v DPS. Seniory mohou navštěvovat pouze blízcí 
pečující příbuzní, a to v nezbytně nutném rozsahu.
 
Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

JAK NAKLÁDAT S ODPADY

Vážení spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény má 
svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maxi-
mální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte 
uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do třídě-
ného sběru. Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se 
svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí. 

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v ka-
ranténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slab-
ších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu 
ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na 
směsný odpad.

Snažte se minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné 
době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem,  
kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. 

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.
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SBĚRNÝ DVŮR JE OPĚT OTEVŘEN

Sběrný dvůr Technických služeb na Karlově 77 ve Velké Bíteši byl po krátké přestávce 
znovu otevřen a provozní doba se vrací do původní podoby. 

Polední přestávka na oběd: 11.00 – 11.30 hod, telefonické spojení: 777 712 092.

Pavel Gaizura

„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“ – VELKÁ BÍTEŠ SE V SOUTĚŽI 
UMÍSTILA NA 3. MÍSTĚ

„Tradiční soutěž obcí v efektivitě sběru 
využitelných obalů a elektra zná své ví-
těze. Kraj Vysočina mezi vítěze ročníku 
2019 rozdělí 600 tis. Kč. Aktivitu pořádá 
Kraj Vysočina ve spolupráci s kolek-
tivními systémy EKO-KOM, ASEKOL  
a ELEKTROWIN. Vítězům blahopře-
jeme a děkujeme všem obcím i jejich 
občanům za dlouhodobě nadprůměrné 
třídění využitelných složek komunálních 
odpadů,“ uvedl Martin Hyský, radní pro 
životní prostředí a zemědělství. 

Hlavní soutěž (účinnost tříděných 
obalů ve vztahu k produkci směsného ko-
munálního odpadu a vyrovnanost sběru  
v komoditách papír, plast, sklo): 

Velká Bíteš se v kategorii do 5 000 oby-
vatel umístila na 3. místě.

do 300 obyv. 301 – 1 500 1 501 – 5 000 > 5 000 obyv.
1. Tři Studně Světnov Dobronín Telč
2. Líšná Radostín nad Osl. Pacov Velké Meziříčí
3. Plandry Řečice Ždírec nad D. Velká Bíteš

Diplom za 3. místo pro Velkou Bíteš.  |  Foto: Archiv pořadatelů

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
Zavřeno 6.00 – 14.00 6.00 – 14.00

14.30 – 17.00
6.00 – 14.00 6.00 – 14.00 8.00 – 14.00
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Vedlejší soutěž (největší výtěžnost v jednotlivých komoditách): 
1. místo v komoditách papír/ plast/sklo podle množství v kg na obyvatele 

Doplňková soutěž Asekolu (Asekol mezi vítěze rozdělil 90 tis. Kč)

Doplňková soutěž Elektrowinu (Elektrowin mezi vítěze rozdělil 60 tis Kč)

Pořadí v jednotlivých dílčích soutěžích, 
kompletní pravidla soutěže, výsledky před-
chozích ročníků a další informace naleznete 
na krajském portálu Odpady Vysočiny na 
https://www.kr-vysocina.cz/my-tridime-nej-
lepe-2019/ds-304260/p1=101897 

Eva Navrátilová,  
Odbor životního prostředí a zemědělství

sběr drobného EEZ + baterií prostřednictvím SK výtěžnost v kg/osoba/rok

1. Obec Trnava 6,91

sběr drobného EEZ + TV do 3 000 obyvatel výtěžnost v kg/osoba/rok

1. Obec Tři Studně 101

sběr drobného EEZ + TV nad 3 000 obyvatel výtěžnost v kg/osoba/rok

1. Město Pacov 47,62

Skokan roku v kategorii nad 2 000 obyvatel – tj. obec s nejvyšším nárůstem  
výtěžnosti zpětně odebraných spotřebičů (chlazení i VMS)

1. Město Přibyslav

obec s nejvyšším počtem vyvezených MINIWINŮ

1. Statutární město Jihlava

obec s nejvyšší výtěžností WINTEJNERů VMS (velké a malé spotřebiče)  
na obyvatele

1. Město Polná

Plaketa pro Velkou Bíteš.  |  Foto: Archiv pořadatelů

do 300 obyv. 301 – 1 500 1 501 – 5 000 > 5 000 obyv.

papír Tři Studně Kožichovice Okříšky Moravské Buděj.

plast Lány Vojnův Městec Dobronín Velké Meziříčí

sklo Sedlatice Sněžné Batelov Velké Meziříčí
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uLékaře.cz – KRAJ VYSOČINA MYSLÍ NA ZDRAVÍ SVÝCH OBYVATEL.
NOVĚ LZE VYUŽÍT I ONLINE LÉKAŘSKOU PORADNU

Ulevit zdravotnickým a ambulantním zařízením, jež se v sou-
časné době potýkají s problémy způsobenými onemocněním CO-
VID-19, a zároveň poskytnout svým obyvatelům možnost pora-

dit se s lékařem o svém zdravotním stavu na dálku, aniž by se vystavovali riziku nákazy 
virovým onemocněním, se rozhodl Kraj Vysočina. Všichni jeho obyvatelé, kteří potřebují 
informace související s jejich zdravotním stavem, se proto mohou nově poradit online  
s lékaři poradny www.ulekare.cz/vysocina.

Lékařská online poradna uLékaře.cz, v níž pracuje více než 250 praktických lékařů 
a specialistů, funguje nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu. Na dotazy, které jejím pro-
střednictvím lidé položí, odpovídají její lékaři do 6 hodin, v případě, že dotaz musí 
ještě doplnit svou odpovědí specialista, přijde mu tato odpověď do 48 hodin. Speci-
alisty má poradna ze všech lékařských oborů. Obyvatelé Kraje Vysočina za položený 
dotaz nic neplatí, konzultaci za ně zaplatí jejich kraj.

Jak to funguje
Obyvatel Kraje Vysočina, který se chce poradit o svém zdravotním stavu nebo o stavu 

svého dítěte, může svůj dotaz položit prostřednictvím formuláře www.ulekare.cz/vyso-
cina. Odpověď lékaře nebo specialisty mu přijde do jeho e-mailové schránky a v případě,  
že je dále nutné fyzické vyšetření lékařem, se mu ozvou sestry z poradny uLékaře.cz a na-
bídnou mu možnost objednání. Vzhledem ke stávající situaci v zemi se však toto objednání 
řídí aktuálními podmínkami.

Co poradna nabízí
V rámci poradny mohou lidé obdržet 
od lékařů tyto informace:
 •  doporučení dalšího nejvhod-

nějšího postupu; 
 •  vysvětlení výsledků vyšetření, 

laboratorních testů a lékař-
ských zpráv; 

 •  poradenství ohledně konkrét-
ních léků a jejich interakcích; 

 •  vysvětlení doporučených po-
stupů. 

Kam pro další informace
Kromě této online lékařské služby 

zřídil Kraj Vysočina v souvislosti  
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s pandemií COVID-19 také telefonní linku 564 602 602, která funguje nepřetržitě.  
Lidé, kteří na ní odpovídají na dotazy občanů, nejsou lékaři, ale mohou poskytnout vola-
jícím informace, které jim pomohou zorientovat se v aktuální situaci.

Dále mohou obyvatelé využít telefonní linku Ministerstva zdravotnictví ČR 1212.
Případné další informace najdou obyvatelé na webu Kraje Vysočina.

DÍKY OCHOTNÝM ŠVADLENKÁM JIŽ CHARITA ROZDĚLILA 
PŘES DVA TISÍCE ROUŠEK MEZI SVÉ PRACOVNÍKY A KLIENTY

V nelehké situaci se v první polovině března objevilo více než 150 pracovníků žďárské 
Charity. Ti se s rostoucí nákazou a nedostatkem ochranného materiálu v počátcích vyhlá-
šení nouzového stavu v České republice vypořádali po svém. V polovině března oslovila 
žďárská Charita veřejnost s prosbou o našití roušek primárně pro její služby, případně  
o dodání bavlněného materiálu. Zpráva o potřebnosti šití roušek se šířila nejen za pomoci 
sociálních sítí, ale i prostřednictvím osobních kontaktů. Solidarita veřejnosti a ochota se 
zapojit přinesla neuvěřitelný výsledek. Za deset dní se na žďárské Charitě sešlo více jak  
2 000 šitých roušek. Do šití roušek se zapojili pracovníci ve službách, které byly na-
řízením vlády omezeny v provozu. Do kampaně se tak zapojily pracovnice Klubu v 9,  
denních stacionářů Rosa i Nesa, volnočasového klubu Včela, centra pro rodiče s dětmi 
Kopretina, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Centra prevence.

Šijeme roušky.  |  Foto: Archiv Charity
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Naléhavou výzvu žďárské Charity vyslyšela také široká veřejnost, včetně dobrovolníků 
centra Kambala. Koordinátorka dobrovolníků Mgr. Michaela Kuchtová postupně oslo-
vila větší skupinu švadlenek, které byly ochotné bez váhání pomoci. „Abychom v první fázi 
získali co největší množství roušek, poskytovala jsem všem našim dobrovolnicím potřebné 
zázemí. Získala jsem různé návody, rady a zkušenosti k několika typům roušek, převážela 
látky na šití, které lidé darovali Charitě, zajišťovala operativní svoz roušek tak, aby se co 
nejdříve dostaly k našim pracovníkům a uživatelům. Za zmínku stojí i distribuce zakladačů na 
šňůrky, které vyrobil na 3D tiskárně a daroval pan Kaplan z Nového Města na Moravě. Získat 
nedostupné gumičky byl mnohdy nadlidský výkon,“ vysvětluje stále s nadšením a úsměvem 
Mgr. Michaela Kuchtová, která i nadále vyhledává dobrovolníky k případnému šití roušek. 
„Dobrovolnictví má smysl i sílu! Řídit skupinu takto šikovných lidí mě naplňovalo. Lidé rádi 
pomohli, i když to některé stálo hodně sil a bolavá záda,“ dodává Michaela Kuchtová.

Většina dobrovolných švadlenek se věnovala šití celé dny, protože v nouzovém stavu 
nemohly nastoupit do zaměstnání. Jiné pracovaly během nočních a ranních hodin, protože 
přes den musely být v zaměstnání, nebo se staraly o malé děti. Mezi dobrovolníky se našli 
i muži, kteří se nebáli chopit šicího stroje. „V rodinách vznikaly manufaktury. Děti a tatínci 
připravovali materiál nebo jej pak dolaďovali, maminky šily na stroji. Mám velkou radost, 
že během tak krátké doby jsme všichni společnými silami byli schopni zajistit velké množství 
roušek pro potřebné. Jsem ráda, že dobré skutky přinesly nejen radost, ale i velký užitek. Moc 
ráda bych všem poděkovala,“ doplňuje koordinátorka dobrovolnického centra.

I přes nádherný výsledek žďárská Charita ve sbírce pokračuje i nadále. Získané 
roušky totiž distribuuje pomocí svých terénních pracovníků mezi seniory, lidi bez 
domova a ty, kteří se nemají mnoho možnosti roušky získat. Kontakt navazují pra-
covníci i s lékárnami v okrese a obchody s potravinami.

Chcete se rovněž zapojit do rouškové výzvy, ať již jako švadlenka nebo jako dárce 
materiálu? Kontaktujte Martinu Horníčkovou, vedoucí nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež Wellmez na tel. 731 626 116 nebo na emailu martina.hornickova@zdar.
charita.cz

Lenka Šustrová

ŠKOLY

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
dovolte, abychom Vás informovali o základních údajích, které se týkají zápisu dětí k do-
cházce do mateřských škol ve Velké Bíteši na školní rok 2020/2021. Zápisy jsou v letošním 



16 |  Květen 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

roce v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jiné, než v letech minulých. 
Níže uvedené informace se týkají Mateřské školy Masarykovo náměstí a odloučeného pra-
coviště Mateřské školy Lánice a Mateřské školy U Stadionu.
 1.  Termín zápisu k docházce dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 byl stanoven,  

po projednání se zřizovatelem, na 12. 5. 2020, v době od 8.00 do 16.00 hodin  
v ředitelnách obou MŠ.

 2.  Na základě Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, které vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále jen MŠMT, pod č. j. MSMT-
15657/2020-1, dne 3. 4. 2020, se však budou zápisy do mateřských škol letos 
konat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

 3.  Pro usnadnění a urychlení zápisu dítěte do mateřské školy je připraven elektro-
nický předzápis na webových stránkách: www.elektronickypredzapis.cz

 4.  Do příslušné mateřské školy zákonný zástupce doručí od 2. 5. do 16.  5. 2020 tyto 
dokumenty: 

  • vyplněnou žádost o přijetí;
  • čestné prohlášení k očkování;
  • kopii očkovacího průkazu dítěte;
  • kopii rodného listu dítěte;
  • případně další dokumenty.
 5.  Uvedené dokumenty zákonný zástupce doručí, dle aktuální situace jedním z násle-

dujících způsobů:
  • do datové schránky školy;
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem; 
    POZOR! V případě přijímacího řízení nelze  poslat jen prostý email, i když je 

žádost vlastnoručně podepsaná a oskenovaná;
  • poštou na adresu školy;
  •  v krajním případě osobním podáním, po předchozí telefonické domluvě nebo 

vhozením do poštovní schránky u příslušné mateřské školy.

Pokud bude podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků (například 
e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů 
ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě, že zákonní zástupci nevlastní tiskárnu, mohou si potřebné  
dokumenty vyzvednout ve spádové  MŠ, a to po předchozí telefonické domluvě od  
2. 5. do 16. 5. 2020.

 6. Přidělení registračního čísla a informace o možnosti nahlížet do spisu:
   na základě vyplněné žádosti v elektronickém předzápisu bude zvolenému zá-

konnému zástupci zasláno na e-mail či do datové schránky registrační číslo 
dítěte a informace o možnosti nahlížet  do spisu. Registrační číslo slouží  
k identifikaci dítěte. 
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 7.  Ukončení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých dětí dle jeho regis-
tračního čísla se předpokládá dne 10. 6. 2020 na webových stránkách příslušné 
mateřské školy.

 8.  V případě, že dítě nebude k docházce přijato, bude zákonnému zástupci  
zasláno poštou do vlastních rukou či do datové schránky Rozhodnutí  
o nepřijetí.

 9.  Podrobné informace k přijímacímu řízení, např. otázky ohledně povinného 
předškolního vzdělávání, očkování dětí, individuálního vzdělávání, vzdělávání 
cizinců, apod., jsou zveřejněny na webových stránkách obou mateřských škol.  
V případě dotazů můžete kontaktovat ředitelku školy telefonicky nebo prostřed-
nictvím e-mailu, či prostřednictvím datových schránek.

 10. Doporučení pro zákonné zástupce: 
   •  ještě před podáním Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zkontro-

lovat, zda jsou v očkovacím průkazu dítěte uvedeny všechny vakcíny, 
které by mělo dítě v jeho věku mít podle Dětského očkovacího kalen-
dáře platného v ČR. Bez  řádného očkování nelze dítě k docházce do  
MŠ přijmout. 

     Toto ustanovení se netýká dětí starších pěti let, pro které je předškolní vzdělá-
vání  povinné. 

    Dětský očkovací kalendář platný v ČR, který plyne z právních předpisů, je do-
stupný na webových stránkách škol. Kopie očkovacího průkazu, včetně Čest-
ného prohlášení zákonného zástupce je povinnou přílohou k Žádosti o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání.

    V případě, že dítěti některé záznamy v očkovacím průkazu chybí, 
nebo nebylo očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku 
praktické lékaře (pediatra) a vyžádat si od něj potvrzení, že dítě bylo 
očkováno podle očkovacího kalendáře, dle §50, zákona o veřejném 
zdraví nebo, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci, a toto potvrzení dodat mateřské 
škole. 

  •  vzhledem k omezenému počtu přijímaných dětí na školní rok 2020/2021 do-
poručujeme zákonným zástupcům, aby Žádost o přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání podali pouze v MŠ podle svého školského obvodu, kde mají větší příle-
žitost pro přijetí dítěte k docházce do MŠ. 

 11. Na webových stránkách škol je k dispozici:
  • Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021;
  •  Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateř-

ských škol;
  • Dětský očkovací kalendář  platný v ČR;
  • Podrobné informace k zápisu na rok 2020/2021;
  • Opatření MŠMT k zápisům  do MŠ pro školní rok 2020/2021. 
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 12. Kontaktní údaje mateřských škol:
 
  MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice Velká Bíteš
   Webové stránky: www.skolkabites.cz
  IČ: 750 21 439
  Adresa: Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš
  Datová schránka: hdkkzxv
  Telefon: 725 909 813
  E-mail: Hana.Sedlakova@skolkabites.cz nebo podatelna@skolkabites.cz
  Schránka pro přijímání žádostí: budova MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

  MŠ U Stadionu, Velká Bíteš
  Webové stránky: www.msbites.cz
  IČ: 750 21 447
  Adresa: Mateřská škola, U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš
  Datová schránka: 8s8kmzx
  Telefon: 725 909 815
  E-mail: reditelka@msbites.cz
  Schránka pro přijímání žádostí: budova MŠ U Stadionu

Hana Sedláková za ředitelství obou mateřských škol

DISTANČNÍ VÝUKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Polovina dubna je dobou, ve které už téměř pět týdnů realizujeme na naší škole distanční 
výuku. Pravidla, která byla od počátku stanovena, postupně přizpůsobujeme vývoji komu-
nikace a potřebám žáků i rodičů. 

Přímá komunikace mezi pedagogy a žáky (rodiči) probíhá zejména přes email, tele-
fon, facebookové stránky třídy, někteří učitelé založili virtuální třídu nebo zasílají žákům 
zvukové nahrávky (Hv). Učitelé využívají k výkladu učiva různé aplikace, webové od-
kazy, internetové zdroje nebo software Office 365. Je jim také umožněn vzdálený přístup  
do školní sítě s možností využívání školních materiálů a školní databáze. 

Třídní učitelé koordinují nejen spolupráci ostatních pedagogů ve třídě, ale i způsob, 
formu a množství zadávaného učiva a úkolů. Přizpůsobujeme výuku i potřebám dětí s IVP 
(zadávání menšího množství úkolů, přizpůsobená náročnost i forma výuky). Vzhledem  
k vážnosti situace a po dohodě se zřizovatelem preferujeme online komunikaci vedení s pe-
dagogy i spolupráci mezi jednotlivými učiteli. Pedagogové spolupracují zejména v rámci 
ročníku, řídí se tematickými plány, velmi důležitá je spolupráce třídních učitelů s ostat-
ními učiteli ve třídě. Hodnocení žáků probíhá prozatím motivačně a formativně. Součástí 
distančního vzdělávání je i činnost školního psychologa, který spolupracuje s pedagogy  
a poskytuje rodičům služby prostřednictvím emailu nebo telefonu. 
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I přes všechna úskalí této nestandardní formy vzdělávání se většině učitelů podařilo 
navázat systematickou spolupráci s žáky i rodičů. Žáci (i mladšího školního věku) jsou 
velmi zdatní v IT technologiích, reagují, odpovídají, fotografují, nahrávají, využívají tele-
fon, email, aplikace v telefonu a PC.

Vedení školy koordinuje činnost pedagogů. Vyžaduje pravidelné reflexe každého peda-
goga o zvoleném způsobu komunikace s rodiči, popř. změny způsobu této komunikace, 
zpětnou vazbu žáků, způsob kontroly zadávaných úkolů a učiva, zpětnou vazbu rodičů,  
ale také reflexe asistentů o jejich činnosti za určité období.

Co se týče komunikace s rodiči a žáky, jsme si vědomi toho, že jde o zcela novou a zá-
sadní situaci pro nás všechny a je nutné k ní takto přistupovat. Pedagogové se snaží svoji 
dosavadní práci přizpůsobit nejen potřebám svým, ale zejména potřebám žáků a jejich 
rodičů. Je cílem nás všech, aby byla tato komunikace efektivní, dostupná a vyhovující.

Věra Kroutilová, ředitelka školy

KULTURA

75. LET OD KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Druhá světová válka v letech 1939 – 1945 byla největší a nejzhoubnější v historii lidstva. 
Zahubila 50 miliónů lidí – vojáků v boji, civilního obyvatelstva v koncentračních táborech 
a bombardovaných městech, zajatců v lágrech, mladých lidí na nucených pracích, popra-
vených odbojářů a partyzánů, další zahynuli nemocemi a na následky válečných událostí. 
Desítky miliónů přežily s trvale podlomeným zdravím a jako invalidé.

I naši občané ve Velké Bíteši poznali hrůzy války. Desítky z nich se zařadilo do 
neblahého počtu mrtvých a ti, kteří se seznámili s krutým režimem ve vězení a vrátili 
se, mohli mluvit o štěstí.

Ze zápisů, které sestavoval Jaromír Kotík pro bítešské muzeum, obsahující vyprávění 
pamětníků konce války bych rád vzpomenul několik osudů našich spluobčanů, pro které se 
stalo období protektorátu osudným. 

Uprostřed dubna 1940 byli zatčeni za  rozšiřování ilegálního tisku František Žák (44 let) 
stolařský dělník a Václav Lev (52 let), kolportér Moravských novin. Byli souzeni a odsou-
zeni a zahynuli v koncentračních táborech do roku 1942.

Ředitel hospodářské školy Bohuslav Kříž – přišel k nám z Valašska a brzy se stal vý-
znamnou osobností našeho města pro svou společenskou angažovanost. Nikdo, kromě za-
svěcených nevěděl, že šedesátiletý ředitel je organizátorem odboje proti okupantům v široké 
oblasti jihozápadní Moravy. Gestapo udeřilo 31. března 1942 a Kříž byl uvězněn v Kounico-
vých kolejích v Brně. Domů se již nevrátil. V kruté době stanného práva za pověstné „hey-
drichiády“ byl popraven 22. června 1942 pro „činnost sloužící nepřátelům Říše“. 
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Zdejší rodák Antonín Valach pocházel z domu čp. 20 na náměstí z rodiny malozemě-
dělce a drobného živnostníka. Vystudoval obchodní akademii a byl zaměstnán v pojiš-
ťovně Slavia v Brně. Jako záložní důstojník ČS armády se po okupaci zapojil do odbojové 
organizace Obrana národa. Byl zatčen gestapem v roce 1941, odsouzen k několikaletému 
žaláři a zahynul v káznici v Německu v roce 1943 ve 39 letech.

Ve Velké Bíteši byla počátkem války pouze jedna židovská rodina Fuchsova.  
Její členové se k nám přistěhovali ve 20. letech z Malacek, když zakoupili dům  
čp. 86 na náměstí. Byla to matka Žofie, dcery Kateřina a Rudolfa a syn Karel. Společně 
vedli výčep lihovin a sklad piva s rozvozem. Karel Fuchs byl společenský člověk,  
sokol a funkcionář sportovního klubu. Brzy po okupaci byli všichni Fuchsovi,  
jako židé, odtransportováni do koncentračních táborů v Terezíně a Osvětimi. Žádný se 
po válce nevrátil. Zahynuli v letech 1942 a 1943.

Četníci praporčík Jan Doležal (42 let) a štábní strážmistr Alois Ciglín (39 let) sloužili za 
okupace na stanici ve Velké Bíteši umístěné v 1. patře domu čp. 7 na náměstí. Dne 27. čer-
vence 1943 je odvezlo gestapo. Rozsudkem soudu ve Vratislavy odsouzeni za nepřátelskou 
činnost proti Říši k smrti. Byli popraveni 4. května 1944. Jaký byl důvod? Stali se obětmi 
provokatéra gestapa Otakara Chalupy, který se vydával za odbojového činovníka. Četníci 
uvěřili jeho vývodům po zadržení ve Velké Bíteši v polovině července 1943 a propustili jej 
na svobodu, třebaže měl u sebe pistoli, ilegální tisk a falešnou legitimaci.

Do rodného města si přijel pro smrt partyzán Lev Krča narozený v domě čp. 17 na 
náměstí roku 1902. Byl akademickým architektem se specializací na tělovýchovná a spor-
tovní zařízení. Na sklonku války se zdržoval v ilegalitě na Velkobítešsku jako člen štábu 
odbojové organizace Rady 3. Při plnění úkolu partyzánské spojky přišel o život za letec-
kého odstřelování komunikací 27. dubna na meziříčském mostě v Lánicích.

Tragicky skončil na samém prahu osvobození další zdejší rodák Zdeněk Babák z domu 
čp. 82 na náměstí, kde se narodil roku 1923 v rodině obchodníka s textilem a trafikanta. 
Zapojil se do odbojového hnutí v rámci organizace R3, naposledy jako spojka velitele 
skupiny TAU kpt. Miroslava Vetišky. Aktivně působil jako partyzán na Velkomeziříčsku 
až do oné osudové neděle 6. května 1945, kdy padl do zajetí Němců na Meziříčské radnici.  
Byl v řadě 57 odbojářů a členů Revolučního národního výboru ve Velkém Meziříčí,  
kteří byli popraveni na březích Oslavy a Balinky v pondělí dne 7. května 1945.

Z domu čp. 36 v Lánicích pocházel Antonín Novák. Jeho otec byl kominický mistr. 
Zcela na sklonku války se připojil k partyzánskému oddílu v obci Březské a v přestřelce  
s ustupujícími Němci padl ve věku 19 let.

Poslední měsíce války ve Velké Bíteši
V prvních měsících roku 1945 již bylo všudy přítomné, že se válka schyluje ke svému konci. 

Rudá armáda již byla na Slovensku, postupovala dále na Moravu a koncem dubna osvobodila 
město Brno. Náhle ale nastal nečekaný obrat událostí. Německá vojska v reakci na danou 
situaci vytvořila silnou obranu s výhodným postavením na říčanském kopci. Tímto se postup 
vojsk Rudé armády od Brna zastavil a Bíteš se dostala do přímé blízkosti bojů válečné fronty.
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Městem projížděly nekonečné kolony německé armády střídány němci prchajícími před Ru-
dou armádou směrem na Prahu ve snaze dostat se do Amerického zajetí. Jejich přítomnost 
naznačovala, že den kýžené svobody se blíží. Německé velitelství nařídilo místním občanům 
účast na výkopových pracích zákopů po obvodu města proti postupu Rudé armády. Město bylo 
téměř každodenně od konce dubna až do 9. května bombardováno z letadel a dělostřelecky 
odstřelováno. Mezi obyvatelstvem byli mrtví a ranění, mnoho domů bylo pobořeno a vypáleno. 
Lidé se skrývali ve sklepích nebo utekli z města do okolních lesů, vesnic a samot.

Němci se ze všech sil zuřivě bránili a Velká Bíteš byla zcela pod jejich kontrolou. Dů-
vodem byla skutečnost, že město bylo významnou silniční křižovatkou a klíčovým uzlem 
strategického ústupu armád v okolí Brna směrem na západ. Nejhůře byla Bíteš postižena  
v noci z 8. na 9. května. Na křižovatce Kostelní ulice a náměstí se slévaly mohutné proudy 
německého vojska a při průchodu městem se stávaly terčem útočících letadel i dělostře-
lecké palby. Kolem 22. hodiny ozářil prostor náměstí světelný zdroj, pomalu se snášející na 
padáku k zemi. Osvětlený prostor se stal snadným terčem pro shoz tříštivých i zápalných 
bomb. Zapáleny byly domy při silnici v západní části náměstí a ohnivá záře dobře navá-
děla letadla bombardující německý ústup. Klid nastal teprve mezi 4. a 5. hodinou ranní  
9. května. Do města začali proudit vojáci osvobozující Rudé armády.

Po 8. hodině ranní však dva svazy letadel nečekaně zaútočili na malé zbytky ustupujících 
němců, kteří již byli dávno rozprášeni a silně promíšeni s oddíly Rudé armády, dokončují-
cími poslední fázi bojových akcí – čištění dobytého území od nepřítele a přebírání zajatců. 
Letadla shodila náklad bomb v prostoru severovýchodně od města a zasáhla jeho okrajové 
části, včetně pásu zastavěné plochy podél náměstí a Hrnčířské, Růžové i Kozí ulice. Tak 
skončil nejhrůznější nálet s největšími škodami na životech a majetku bítešských obyvatel.

Dva týdny konfrontace města s válečnými událostmi zanechaly stopy:
 • újma na životě 30 osob, újma na zdraví cca 20 osob
 •  z 412 Velkobítešských domů 249 poškozeno; 27 obytných a 25 hospodářských 

zcela vyhořelo a 19 bylo rozmetáno bombami
 • poškozeny komunikace, znehodnoceny plochy polních porostů
 • potrháno elektrické a telefonní vedení, narušena síť vodovodního potrubí

Dle výkazu škod způsobených ve Velké Bíteši válečnými událostmi druhé světové války, 
čítala škoda na životech, majetku a jiných (totální nasazení v protektorátu i mimo něj – tzv. 
nucené přikázání) 32 259 340,- Kčs.

Snad bude vhodné zopakovat jména těch, jejichž životy skončili násilně v letech oku-
pace, nebo kteří ztratili svůj život následkem válečných událostí.

BABÁK ZDENĚK popraven ve Velkém Meziříčí 1945
BALÁK FRANTIŠEK zabit při náletu 1945
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Jména bítešských obětí druhé světové války byla zvěčněna na pomníku padlých,  
který se nachází v prostranství u kostela sv. Jana Křtitele a rozmnožily tak desítky jmen 
obětí první světové války, na jejichž paměť byl pomník navržen Leopoldem Sekou,  
v roce 1925 slavnostně odhalen.

CAHA MATĚJ zabit při náletu 1945
ČEJDA JOSEF zabit při náletu 1945
CIGLÍN ALOIS popraven ve Vratislavi 1944
DOLEŽAL JAN popraven ve Vratislavi 1944
FUCHS KAREL zahynul v koncentračním táboře 1943
FUCHSOVÁ KATEŘINA zahynula v Terezíně 1944
FUCHSOVÁ RUDOLFA zahynula v Terezíně 1944
FUCHSOVÁ ŽOFIE zahynula v Terezíně 1945
GREGOR GUSTAV zemřel na následky zranění po náletu 1945
HOLÍK JAN zabit při náletu 1945
KRČA LEV zabit při náletu 1945
KŘÍŽ BOHUSLAV popraven v Brně 1942
LEV VÁCLAV zemřel v koncentračním táboře 1940
MUŽÍK JAN zabit nalezenou bombou 1945
NOVÁK ANTONÍN zastřelen u Březského 1945
OBERREITER JAN zabit nalezenou bombou 1945
POSPÍŠIL FRANTIŠEK zabit při náletu 1945
POSPÍŠILOVÁ ANNA zabita při náletu 1945
RAUŠOVÁ FRANTIŠKA zabita při náletu 1945
RUDOLF IVAN zabit při náletu 1945
RUDOLF KAREL zabit při náletu 1945
RUDOLF MOŘIC zabit při náletu 1945
RUDOLFOVÁ ALENA zabita při náletu 1945
RUDOLFOVÁ EMA zabita při náletu 1945
SYSEL AUGUSTIN zabit nalezenou bombou 1945
VALACH ANTONÍN zemřel ve vězení 1943
VALOVÁ MARTA zabita nalezenou bombou 1945
ŽÁK FRANTIŠEK zemřel na následky věznění 1943
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Život v protektorátu
Období protektorátu Čechy a Morava spojené po většinu času s 2. světovou válkou  

s sebou neslo pro obyvatele ne jedno příkoří a notnou dávku opatrnosti. I v tomto období 
však život běžel dál a běžný občan musel nadále fungovat a vyvíjet každodenní činnost. 
Ne však pro Protektorát nebo pro Říši, která vítězí na všech frontách proti bolševismu  
a plutokracii – jak hlásala tehdejší propaganda, ale pro svoje živobytí – rodinu,  
živnost nebo menší či větší hospodářství, které vlastnil.

Níže si nastíníme několik postřehů z oné doby. V každodenním životě se mohli a také 
se setkali i Bítešští občané s těmito aspekty života poplatnými pro období Protektorátu 
Čechy a Morava.

Protektorátní propaganda
Jak již bylo zmíněno výše – ty-

pická pro Třetí říši i Protektorát Če-
chy a Morava byla plakátová propa-
ganda. Každé údobí Protektorátu se 
odrazilo na vylepených plakátech, 
které se umisťovaly kam jen to bylo 
trochu možné a tiskárny chrlily jeden 
za druhým navzdory nedostatku pa-
píru. Propaganda nejdříve oslavovala 
vítěství. S velkým písmenem „V“ jste 
se mohli setkat prakticky všude – od 
parkových výzdob záhonů přes veš-
keré veřejné dopravní prostředky až 
po gigantické instalace na fasádách 
budov. Motem bylo heslo „Říše ví-
tězí na všech frontách pro Evropu“. 
Postupem času nesla hesla na pla-
kátech povzbuzování, že se nebude 
kapitulovat „Wir kapitulieren nie!!“. 
Rok 1944 přináší výstrahy před Bol-
ševismem, a tak se na všech veřej-
ných místech objevily plakáty s motivem „Tvoji bratři?“ na nichž protektorátní občan 
uviděl fotografie zvlášť vybraných typů osob a pod nimi varovný text: Tak vypadají ti 
proti kterým bojuje německý voják a před nimiž má být uchráněna Evropa. Korunou 
protisovětské propagandy byl plakát, který dlouho visel i ve Velké Bíteši v radničním 
průjezdu.Tato propagační tiskovina obsahovala motiv černé siluety Pražského hradu,  
ke které se svrchu přibližovala zkrvavená ruka s drápy. Text obsahoval moto „Zachváti-li 
tě, zahyneš!“. Občas jste se na těchto plakátech mohli setkat s dovětkem vynalézavých 
občanů – „já se nebojím, já tam nebydlím“.

Manifestační projev Ligy proti bolševismu na náměstí  
ve Velké Bíteši – červenec 1944.  |  Foto: Archiv Městského muzea
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Právě k této poslední fázi propagandy byla na začátku roku 1944 v Protektorátu 
Čechy a Morava založena Liga proti bolševismu s úlohou propagovat Německo 
jako zachránce evropské civilizace a dále rozvíjet protikomunistickou a protiso-
větskou propagandu. Oficiálním důvodem založení byl podpis československo-
sovětské smlouvy o spojenectví v prosinci 1943. Zakládající valná hromada se 
konala 23. ledna 1944 v Praze. Organizace podléhala přímo Ministerstvu školství 
a lidové osvěty, které vedl Emanuel Moravec. V čele Ligy stál od počátku profe-
sor Josef Drachovský, Josef Bartoň z Dobenína, Josef Kliment a Karel Röhlich. 
Řada členů výboru byla ke členství v podstatě donucena, mezi nimi například 
Václav Talich nebo Josef Šusta či Karel Pešek, ale část členů výboru pracovala 
v lize s nadšením, například Vladimír Krychtálek, Robert Rychtrmoc, Hugo Tus-
kány nebo František Teuner.

Liga proti Bolševismu měla na starosti právě protisovětskou kampaň, ať již 
plakátovou, tiskovou a brožurkovou, tak i kampaň za pomoci rozhlasu a maso-
vých aktivistických organizací. Od svého založení do ledna 1945 Liga uspořádala 
231 veřejných projevů a přednášek. Nucená účast na tzv. veřejných projevech 
byla jednou z nepříjemných povinností protektorátních občanů. Ve Velké Bíteši 
byly uprostřed roku 1944 uspořádány dva velké projevy. Po prvé byli naši občané 
soustředěni pod všemožným nátlakem v kině Viktoria, kde se hovořilo na téma 
„Tvoříme jednotnou frontu proti bolševismu“, kdy pořadatelství bylo svěřeno 
Národnímu souručenství. Druhý projev v červenci 1944 měl být manifestační. 
Záštitu převzal okresní hejtman z Velkého Meziříčí Hugo Tuskany, který v pro-
jevu na náměstí bubnoval na poplach a sjednocoval všechny síly proti hrozícímu 
nebezpečí z východu.  

Měnová politika a zásobování obyvatelstva
V roce 1940 byly zavedeny 10, 20 a 50 haléřové mince, 1, 5, 10, 20, dvě 50 a dvě 

100korunové státovky. Postupně byla měna doplněna o jednokorunovou minci, 
500, 1000 a 5000korunové bankovky. Protektorátní mince byly raženy v továrně 
na nábytek v Lysé nad Labem z technického zinku. Kurz protektorátní koruny byl 
uměle stanoven v poměru k říšské marce, a to 1 RM : 10 K. 

Tato skutečnost vedla krátce po obsazení zbytku republiky v březnu 1939  
k drancování českých a moravských obchodů, kdy němečtí okupanti a říšští Němci 
v kurzu, který neodpovídal reálné hodnotě (ta byla asi 1:6), vykupovali zboží, po-
traviny, alkohol. Bankovky protektorátní měny byly dvoujazyčné, českoněmecké.

Se začátkem druhé světové války byl pak na území Protektorátu Čechy a Morava 
zaveden přídělový systém - takzvané potravinové lístky. Na ty se dalo pořídit nejen 
jídlo, ale i další spotřební zboží. Potravinové lístky vydávaly obecní úřady. Vypa-
daly podobně jako dřívější stravenky ve školních jídelnách - obsahovaly kolonky 
pro osobní údaje a jednotlivé útržky na příděly. Na příděl byly v podstatě všechny 
potraviny, které se v tehdejším protektorátu daly sehnat - a taky další zboží.  
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K hlavním potravinám – maso, mléko, tuky, chleba se postupem času do přídě-
lového systému zařadilo prakticky cokoliv včetně šatů nebo třeba benzínu. Lístky 
ovšem nenahrazovaly peníze, mimo udání lístku za danou komoditu musel oby-
vatel protektorátu za zboží ještě zaplatit. V protektorátu bylo jídla obecně málo, 
protože se muselo pamatovat i na zásobování armády. Povinné odvody (postupem 
času stále vyšší) z vlastního chovu či vlastní úrody byly běžnou součástí života  
a porušení bylo přísně trestané. 

Během roku 1944 stouply ceny životních potřeb na neúnosnou hranici průměr-
ným  možnostem většiny občanů – jednalo se o ceny zboží pod rukou. Přídělové ceny  
v obchodech se udržely, ovšem z přídělového systému protektorátní občan nemohl vy-
jít. Kvetl tak „černý trh“. Rolnická komise řešila případ, kdy 1 cent pšenice byl prodán 
za K 1.600,-. Náruživí kuřáci dávali za jednu cigaretu až deset korun.

Dobový kronikářský zápis uvádí ceny některých komodit:
vepřová sádlo až K 500,- za 1 kg
máslo  K 400,- za 1 kg
mouka pšeničná  K 40,- za 1 kg
lůj  K 200,- za 1 kg
cukr  K 100,- za 1 kg
slivovice  K 1 000,-  i více za 1 litr
mléko  K 5,- až 15,- za 1 litr
brambory  K 100,- až 200,- za 1 cnet

Lidé si v období protektorátu, když se jim vedlo dobře, vydělali zhruba K 400,- za týden. 
Uznáte jistě sami, že obživa v období protektorátu nebyla lehká.

Důsledky války byly patrné do počátku 50. let. 20. století. Ještě v roce 1950 byly potra-
viny „na lístky“ (přídělový systém v Československu přetrval až do roku 1953). Všechny 
životní potřeby šlo získat i volně, ovšem za mnohonásobně vyšší cenu. Na lístky jste kou-
pili kilo cukru za 15,- Kčs, kilo másla stálo 80,- Kčs. Ve volném prodeji jste za cukr za-
platili 160,- Kčs a za máslo dokonce 330,- Kčs. Nebo byste byli ochotni dát 1600,- Kčs za 
kilogram čaje či 800,- Kčs za stejné množství kávy při průměrném platu zhruba 900,- Kčs 
za měsíc? 

Ivo Kříž

KULTURNÍMU DOMU JE ČTYŘICET LET

Mozek je opravdu zázrak. Co jsme měli včera na oběd si těžko vzpomeneme,  
co se událo před mnoho lety nám někdy naskočí do hlavy v jasných barvách. Stalo se 
to nedávno. Sedím v přísálí KD, lektor mně moc neupoutal, zrakem bloudím po stropě,  
kde jsou vidět stopy po filcování. A najednou se to stalo. Do hlavy naskočil film,  
tak jasný, v barvách i se zvukem .Přes  čtyřicet let stará událost. Na lešení vidím Hanku, 
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druhou Hanku, Jarku, Lidku, jak filcují strop, a zpívají si. Skoro bych mohl určit,  
pod kterou tu čmouhu by se která mohla podepsat. Chlapi neradi filcovali, odnesly to 
brigádnice. Je to 40 let , co byl slavnostně otevřen kulturní dům. Nedá mi to, musel jsem 
napsat tento příspěvek, ve spolupráci se Zorkou a dalšími pamětníky, kteří byli „u toho“, 
a kterých rychle ubývá.

Trochu historie
Osvětová a kulturní činnost ve Velké Bíteši měla vždy velkou tradici. Po druhé světové 

válce byla založena v roce 1951 První brněnská strojírna, která se postupně stávala takřka 
jediným nositelem kultury ve městě. Bohatě fondovaná odborová organizace  ROH (Re-
voluční odborové hnutí) si mohlo dovolit dotovat spousty kulturních akcí, od plesů až po 
ochotnické divadlo a zájezdy za kulturou.

Větší akce se konaly v sokolovně, menší na náměstí, v místě, kde je dnes ICaKK a také 
v klubovně ROH, v přízemí v budově bývalého pivovaru, na náměstí na rohu do Kostelní 
ulice. Sílila potřeba vybudovat větší kulturní středisko. Nebyla to žádná novinka, byla to 
doba, kdy se stavěly kulturní domy i v daleko menších obcích.

Kulturní dům slaví 40.  |  Foto: Karel Smolík

Tehdejší ředitel ZK PBS Josef Ťápal.  |  Brigádníci na stavbě.  |  Vedoucí stavby Jaromír Krupička.  |  Foto: Archiv Městského muzea
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Příprava stavby kulturního domu (dále jen KD)
Po několikaletých jednáních bylo 27. září 1976 konečně vydáno stavební povolení. 
Investor: město Velká Bíteš
Generální dodavatel:  město Velká Bíteš, akce Z (vysvětlení pro mladší generaci: byl to 

způsob výstavby neplacenou prací obyvatel. Tato forma byla tehdy 
velmi rozšířená, tímto způsobem byla  ve Velké Bíteši postavena  vět-
šina veřejných staveb: sportovní, mateřská škola, prodejny, sauna, 
ale i družstevní bytové domy, nakonec téměř všechny rodinné domy)

Projektant: Výrobní družstvo Stavba Havlíčkův Brod
Termín výstavby: 10/1976 – 12/1979
Rozpočtové náklady:  4 857 000 Kč, financováno sdruženými finančními prostředky  

(PBS – 3 mil., Žďár n.S. – 0,5 mil., V.B. – 0,1 mil., odpracováno – 1,2mil.)
Vedoucí stavby: Jaromír Krupička, jako zaměstnanec PBS uvolněn pro tuto funkci

Realizace stavby
Stavbu KD se podařilo v plánovaném termínu dokončit. Občané odpracovali 126 000 

hodin. Kulturní dům byl slavnostně otevřen 8. května 1980, při příležitosti 35. výročí osvo-
bození. Z mnoha osob, které se podílely na realizaci stavby KD, je nutno vyzdvihnout 
osobnost Jaromíra Krupičky. Nejen dobrý organizátor, ale i dobrý projektant, který mnohá 
vylepšení a změny musel řešit „za pochodu“, ale také všestranný řemeslník. Byla to šťastná 
volba, umocněná jeho osobností a nadšením.

Další osobností byl Josef Ťápal, tehdejší ředitel Závodního klubu ROH PBS, který 
kromě své stávající funkce měl nemalý úkol, zajišťovat plynule potřebný počet brigádníků 
podle požadavků stavby.

Současnost a budoucnost KD
Počátkem devadesátých let se KD a i jiné objekty staly bezúplatně majetkem města.  

Tak trochu danajský dar, nemalá zátěž budoucího rozpočtu. KD má kapacitu 580 osob, z toho 
350 v sále, 130 v přísálí a 100 na galerii. Poskytuje ubytování v 7 dvoulůžkových a jednom 
třílůžkovém pokoji, v objektu je restaurace, v pozdějších letech po zrušení uhelny, byla tato pro-
stora pronajata jako herna a bar. Od loňského roku je správcem KD Josef Dohnal. Předchozími 
správci byli postupně: Aleš Osoba, František Plechatý, Jaroslav Veselý, Josef Jelínek a Rudolf 
Ruda. Provozovatelem KD je město, prostřednictvím příspěvkové organizace ICaKK. 

A budoucnost? I když kulturní dům dostal nový teplejší kabát, je připraven projekt na 
celkovou rekonstrukci. Objekt by měl dostat nejenom rozšířenou podobu, ale měl by mít 
nový bezbariérový přístup, toalety, šatnu, sklady a spoustu dalších potřebných náležitostí, 
a to nejenom uvnitř, ale i v okolí.

Přejme bítešskému kulturnímu domu, aby nám i nadále dobře sloužil, při užiteč-
ném ale i příjemném využívání našeho volného času.

Karel Smolík
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SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE

Znáte své okolí?
Jarní dny nás téměř všechny lákají do přírody. A jelikož je letošní období hodně aty-

pické, tak jsme pro vás do každého vydání zařadili turistickou hádanku z okolí Velké 
Bíteše. Rádi bychom, pokud máte soutěživého ducha a chcete se soutěže zúčastnit a sa-
mozřejmě vám fotografie něco připomíná, abyste nám dali vědět buď telefonicky na číslo 
607 007 620, anebo písemnou formou na emailovou adresu program@bitessko.com,  
co je to za zajímavost a kde se nachází. Uzávěrka odpovědí bude vždy patnáctý den  
v měsíci a pokaždé vylosujeme a odměníme dva z vás se správnou odpovědí, kterou se  
i s patřičným komentářem dozvíte vždy v následujícím čísle Zpravodaje města Velké Bíteše.

Bohužel výlety na kolech nebo procházky krásnými přírodními scenériemi budou vli-
vem kůrovcové kalamity a hromadného kácení lesních porostů stále obtížnější, což vidíte 
na fotografii a asi stěží poznáte donedávna půvabné meandry Bílého potoka vinoucí se od 
Vlkova po Křoví. Vždy vám poskytneme i informaci o možné a schůdné cestě k uvedeným 
turistickým cílům tak, abyste v pořádku vždy dorazili do cíle.

Květnová otázka
Na první barevné straně Zpravodaje města Velké Bíteše je místo, které původně bylo  

s památnými borovicemi, ale i oválným kamenem na cestě z Bíteše do již dnes už neexis-
tující a zaniklé osady Outěchleby. Jak je toto místo nazváno a kde leží?

Redakce

„Meandry“ Bílého potoka.  |  Foto: Josef Jelínek
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HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 33:

Roku 1593 vdova Anna Komárková „s dobrým oumyslem“ prodala dům  
v ceně 65 zlatých ševci Václavu Suchánkovi z Bystřice, kterému tu začali říkat 
Černý. Závdavek 8 zlatých byl rozdělen mezi Annu a obec, které peníze připadly 
na základě závěti Jakuba Pekaře z Lesoňovic. Z celé částky náleželo 32 zlatých 
Janu Zedníkovi, který zřejmě byl dřívějším držitelem domu. Při této příleži-
tosti byla v gruntovní knize zmíněna existence starších pozemkových register,  
které se však do dnešních časů nedochovaly. Suchánkovi se podařilo vyplatit 
Jana Zedníka o pět let později skoupením jeho pohledávky za 8 zlatých 18 grošů 
hotově a Annu Komárkovou k roku 1605, čímž měl dům splacen. Roku 1617 

Dům čp. 33 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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městský úřad připsal již pozůstalý dům v ceně 160 moravských zlatých Adamu 
Doležalovi, který se sem přiženil. Byl mu „k tomu připrodán kotel k řemeslu 
starej, sádla centejř [56 kg], krávy 2, kopyta, desky pro nabíjení botů, svršky, 
kohouta, slepic 8“.

Po skončení třicetileté války roku 1651 zakoupil „grunt pustý v Lánicích po 
nebožtíkovi Jiříkovi Cibulkovi“ v ceně 140 moravských zlatých Jiřík Svoboda. 
Od Svobody jej roku 1668 zakoupil v ceně 100 moravských zlatých krejčí Vác-
lav Hájek. Cena domu byla snížena, že „prohlídajíce Jejich Opatrnosti pan 
purkmistr a páni na sešlost a zpuštění kruntu, upouští z té vrchní summy těch  
40 zlatých moravských a tím lépeji aby hospodařil“. Lánská komise v roce 1674 
zaznamenala, že k domu nenáležely žádné polnosti. Roku 1709 zdědil dům syn 
Ignác Hájek. Ten roku 1714 koupil od svého bratra Jana Hájka jeho polovici 
zděděné roli za 10 zlatých, poté přikoupil ještě několik dalších rolí. Roku 1748 
Ignác postoupil dům se třemi rolemi a zahradou u domu synovi krejčímu Šimonu 
Hájkovi, který se otci zavázal „světničku nákladem svým k obydlí vystavěti“. 
Tehdy ještě zbývalo vyplatit 100 zlatých vejrunků. Šimon pak roku 1784 „v ne-
moci postavený“ postoupil dům nejmladšímu synovi a též krejčímu Františku 
Hájkovi.

Hájkovi drželi dům celkem 131 let, načež zmíněný František Hájek prodal 
9. května 1799 dům se stodolou a čtyřmi rolemi za 1200 zlatých a odstěhoval 
se na dům čp. 4 na náměstí o stejné ceně. Kupcem lánického domu byl rolník 
František Navrátil, který v hotovosti složil 485 zlatých a dalších 715 zlatých 
se zavázal vyplatit do svatého Jana (24. 6.). Zbývajících 20 zlatých vejrunků 
měl obci splatit prodávající. A „co dotejče tej světničky na dvoře, kterou mateř 
Hájková pro sebe a pro svou ceru Josefu vystavěla, v tej ona Josefa, dokud se 
dobře a pokojně srovnávati bude, do svej smrti zůstávati má. Po její smrti ale 
materiale vyšacovati a prodati a peníze na mše svatý dáti se mají“. Později roku 
1856 se stali majiteli domu František a Barbora Navrátilovi. Ti jej postoupili 
roku 1882 Františku a Františce Navrátilovým, načež od roku 1887 Franti-
šek vlastnil dům celý. Následně roku 1922 byl dům postoupen novomanželům 
řezníku Františku a Emílii Raušovým. Zajímavostí může být, že se posléze 
posledně jmenovaným narodil jako jeden z dvojčat budoucí akademický malíř 
a textilní výtvarník František Rauš (1926–2001), který byl docentem pražské 
Vysoké školy umělecké v oboru textilního a výtvarného umění a bytové archi-
tektury, a který působil též v Ústavu bytové a oděvní kultury.

Prameny: SOkA Žďár n. S., AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 12, 112, 130, 147, kn. č. 11788,  
fol. 14, 212, 255, kn. č. 11789, fol. 112, kn. č. 11794, fol. 11, kn. č. 11893, fol. 56. Katastrální úřad 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 11.

Jan Zduba
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OSTATNÍ

OPATŘENÍ KRAJE VYSOČINA I HASIČSKÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SBORU KRAJE VYSOČINA

Na základě skokového navýšení hlášených požárů lesních porostů a luk požádal 
ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec hejtmana Kraje 
Vysočina Jiřího Běhounka o přijetí okamžitých omezujících opatření na území celého 
Kraje Vysočina. Důvodem je dlouhotrvající sucho, násobně vyšší aktivita obyvatel-
stva v mýcení lesů a pálení odpadu v zahrádkářských koloniích. Hasičský záchranný 
sbor Kraje Vysočina aktuálně plní klíčové úkoly související s omezením šíření CO-
VID-19. Využití jeho kapacit a zdrojů je na hranici možností.
Na území celého Kraje Vysočina až do odvolání zakázáno:
 • rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret) v místech níže definovaných,
 • používání pyrotechnických výrobků,
 • používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
 •  jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto usta-

novení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní  
a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po pol-
ních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).

Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:
 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
 • suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
 •  plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik  

a šíření požáru,
 •  sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich 

hranice.
 

Vedení Kraje Vysočina i Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina děkují veřejnosti 
za respektování opatření.

VÍTE, ŽE ….. 

Není mnoho občanů Velké Bíteše a okolí, kteří vědí, že na bítešsku na pomezí Česko-
moravské vrchoviny v nadmořské výšce nad 500 metrů se mimo polí, luk, lesů a ovocných 
sadů taky vyskytuje vinice. Měl jsem tu možnost v nedalekém Bezděkově si ji prohlédnout, 
ale i vyzpovídat majitele Petra Vondráka. V první řadě bych starostu osadního výboru  
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v krátkosti představil. Petr je svědomitý starosta obce a jeho snahou je nejenom opravit 
kulturní dům v Bezděkově, ale postarat se o volnočasové chvíle obyvatel. Jak mi prozradil, 
v přípravě bylo nejenom pálení čarodějnic, ale i dětský den, koncerty folkových skupin 
a další akce tak, aby to v malé vísce západně od Velké Bíteše žilo. Petr je i podnikatel 
a spousta z vás ví, že od roku 1994 až do roku 2005 vyráběl pro daleké okolí tak zvaný 
„hřbitovní program“, což byly parafinové svíčky. Bohužel dovozem dotovaných levných 
produktů z ciziny se musel vydat jinou cestou a začal rozvíjet výrobu plastových produktů 
a komponentů. Dnes má v rodinném sídle vybudovanou „malou fabriku“ a na moder-
ních lisovacích strojích vyrábí jeho zaměstnanci komponenty pro automobilový průmysl,  
dále pak vodovodní program, lišty na vnitřní a venkovní parapety, komponenty pro elekt-
rotechnický průmysl a další produkty. No a pojďme do vinohradu…..

A teď o víně ……
Petře, chci se zeptat na historii, jak vinice vznikla a co vše zde pěstuješ?

Vzniklo to úplně jednoduše. Já i moje paní máme rádi víno a často ať při nákupu v pro-
dejně nebo i jinde jsme byli trošičku zklamáni. Jeden můj strýc z jižní Moravy pěstuje víno 
a suše konstatoval: „No tak si pěstuj víno a dělej si ho sám, když ti to kupovaný nechutná“. 
No a to byl první impuls ke vzniku vinohradu.

Petr Vondrák na svém vinohradu.  |  Foto: Josef Jelínek
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Kolik hlav jsi osadil v samotném začátku?
Při vzniku původního vinohradu jsem zasadil patnáct hlav, později dvacet a zjišťoval 

jsem, které odrůdy v této nadmořské výšce (525 metrů) půjdou, a kterým se tady dařit 
nebude. Začínal jsem čtyřmi odrůdami a byly to Svatovavřinecké červené, Irsai Oliver, 
Solaris a Hibernal a ještě jedna polomoštová odrůda Krystal. No postupně se to vyselekto-
valo a v současné době tady jedna odrůda ubyla a tou je Irshai Oliver, které se zde bohužel 
nedaří a nahradil ho Solaris.

Jakou cukernatost dociluješ ve zdejších podmínkách?   
Pohybujeme se kolem devatenácti jednotek cukru v hroznu vlastně v tom moštu,  

což si myslím, že na tu zdejší nadmořskou výšku je krásný.  

Kolik hlav je zde v současnosti?
Nejstarší hlavy jsou zde dvanáct let a v současnosti je zde 330 hlav a to je konečná po-

doba. I když je to malý vinohrad, tak to chce čas, aby se člověk tomu věnoval a přinášelo 
to výsledky podle toho, co od toho očekávám. 

Kolik vína ročně vyprodukuješ?
Je to koníček, ale každý rok vyprodukuji kolem 400 až 500 litrů bílého a 350 až 450 

litrů červeného. Zakládám si na tom, že je to bio víno, nepoužívám žádné postřiky a pouze 
hnojím hnojivy přírodního původu. Do současné doby i vlivem, že zde žádná vinice není, 
tak to nenapadla žádná plíseň ani jiné onemocnění vinné révy. 

Vůbec jsou na tvoji vinici nějaké problémy?  
Jediný problém, který se vyskytl, jsou špačci, ale vzhledem k tomu, že zde mám třešně, 

tak raději dávají přednost jim a když už víno dozrává, tak odlétají na jih a mě to tady  
v klidu dozraje.

Po sběru révy vinné nastává finální část, kterou je výroba vína. Kde se u tebe ode-
hrává?

Samozřejmě ve sklepě. No a já to vezmu opět z historie. Sklep je z roku 1924 a pů-
vodně sloužil jako sklad brambor. Je zrekonstruovaný a v první části je uzpůsoben k sezení.  
Původně to bylo nižší, celé jsme to prokopali, aby si zde chlapi jako mi dva mohli stoup-
nout a omítka byla vápenná a pod ní se nacházel krásný přírodní místní kámen. Proto jsme 
ji odstranily, celé jsme to oťukali, aby ta přírodní krása mohla vystoupit ven.

A v kterých prostorech víno vyrábíš?
Tak pojďme dál a dostáváme se do sklepů Svatého Františka. Hned vysvětlím,  

proč jsem to tak pojmenoval. Je to ze tří důvodů a tím prvním je, že můj tatínek byl Franti-
šek, tím  druhým je poprvé se koplo při budování těchto sklípků na Františka a tím třetím je,  
že osud Františka z Asissi je mi dost blízký. 
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Nacházíme se ve čtyřech metrech pod zemí s tím, že pod námi je už jen rostlá skála  
a musím říci, že původně zde sklep vůbec nebyl. Cihly, které tvoří obloukové klenby,  
jsou z bouraček, kdy jsem tři roky s manželkou objížděl bouračky starých domů. Tam jsme 
si vybírali cihly, aby ten sklep měl takovou patinu starého sklepa. Málokdo věří, že je tady 
ten sklep zhruba pět až sedm let. Cihly na podlaze jsou usazeny na štěrku na skále. To jsou 
stájovky z jednoho zrušeného chlíva. Místnosti jsou zde dvě a to „soudková“ a „archiv“. 
Sklep není izolován, takže je tady přirozená vlhkost blížící se k 100% a po celý rok zde 
bývá kolem 8 stupňů. Mám zde přes dveře a šachtu vytvořenou přirozenou cirkulaci vzdu-
chu bez jakékoliv elektroniky. Jinak jsem vše tvořil sám metodou pokus omyl a je to na 
další samostatný rozhovor….

Petře, já moc děkuji za poutavé vyprávění o tvém vinohradu a sklepě a za čtenáře 
ti popřeji, ať se ti daří nejenom ve svém malém vinařství, samozřejmě i v podnikání 
a starostování v obci Bezděkov.      

Příště se podíváme za dalším skvělým vinařem, a to za panem inženýrem Josefem 
Pelánkem do Velké Bíteše.

Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

Jedna z částí vinného sklípku.  |  Foto: Josef Jelínek



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

35Květen 2020  |

SPORT

PODĚKOVÁNÍ

Článek v dubnovém Zpravodaji o ukončení mého působení v TJ Spartak byl pro mě 
překvapením, obzvlášť nyní, kdy má každý docela jiné starosti. Nacházíme se v době pan-
demie koronaviru, která nás všechny zasáhla a která mi v tuto chvíli neumožňuje osobně 
poděkovat všem tak, jak bych si to představovala. Proto mi dovolte, abych jim alespoň 
touto cestou vyjádřila své poděkování:

Na prvním místě všem cvičitelkám, trenérkám a trenérům oddílů TJ, kterých si nesmírně 
vážím za jejich obětavou práci, vykonávanou ve volném čase, kdy by se mohli věnovat 
svým rodinám. Vím, o čem mluvím, protože jsem dlouhá léta cvičitelkou byla. Tato činnost 
se musí dělat s láskou – musí to být v srdíčku, to jsem vždycky říkávala, a teď jsem ráda, 
že se o tom v dubnovém článku zmínil právě Ondra Blaha, protože on to v tom srdíčku 
opravdu má. Potěšily mě i další vzpomínky na dobu mého působení v TJ, je to takové milé 
pohlazení po duši, i za ně děkuji.

Poděkování patří i všem sponzorům, kteří svými finančními příspěvky podporovali čin-
nost oddílů. Bylo jich za ta léta hodně a hodně bylo i zmíněných příspěvků. Děkuji také 
zástupcům města Velká Bíteš, které se na celém provozu TJ Spartak velkou měrou podílí, 
bez jejich podpory by byla činnost TJ značně omezena. V rámci svých možností pomohli 
vždy, když bylo potřeba, a toho si výbor TJ vážil a oceňoval.

Sluší se poděkovat i firmám a řemeslníkům za provedené práce a opravy, nezbytné pro 
zajištění plynulého chodu sportovní haly a sauny. Často nebylo snadné někoho sehnat,  
obzvlášť když bylo nutné situaci řešit okamžitě. Ale nakonec to vždy dobře dopadlo.

V neposlední řadě děkuji za výbornou spolupráci bítešskému Informačnímu centru  
a Klubu kultury, zejména paní Silvě Kotačkové. Každoročně jsme společně zajišťovali 
Den dětí nebo cyklistický závod Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, tento i s podílem Favo-
ritu Brno, a mnoho dalších akcí.

Při své práci v TJ jsem se setkávala i s místními školkami, školami, úřady a organi-
zacemi, také na ně teď vzpomínám a chci jim poděkovat. Strávila jsem bezpočet hodin  
v TJ na úkor svého volna, mnohdy jsem zapojila i rodinu, která mi pomoc nikdy neodmí-
tla – děkuji, moji milí... Vynaloženého úsilí a času jsem ale nikdy nelitovala. Odměnou mi 
byly vydařené akce, rozzářené oči malých sportovců a jejich úspěchy na závodech, sou-
těžích, turnajích a oblíbených akademiích. Náš „dvorní fotograf“ Otta byl vždy přítomen, 
aby zachytil a zvěčnil dění při pořádaných akcích. Díky, Oti…

Volají mi lidé, s nimiž jsem dlouhodobě pracovala, a přejí mi pevné zdraví a pohodu  
v kruhu rodinném, na který mi nezbývalo tolik času, kolik jsem si přála. Těší mě jejich 
milá slova a snad se situace brzy dostane do normálních kolejí, kdy bude příležitost říct si 
to z očí do očí.
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Na závěr mi ještě dovolte poděkovat předsedovi TJ panu Petru Světlíkovi i celému vý-
konnému výboru za společná léta. Ať tu pomyslnou „káru“ táhnou dál… k tomu jim všem 
i mé nástupkyni Elišce Kremplové přeji hodně úspěchů.

Hana Holíková

Aktivní angažovanou činnost paní Hany Holíkové v TJ Spartak Velká Bíteš i v celé 
bítešské tělovýchově a sportu oceňujeme také my, zaměstnanci Informačního centra  
a Klubu kultury i členové redakce Zpravodaje. Za příjemnou seriózní spolupráci jí chceme 
touto cestou upřímně poděkovat a popřát jí další šťastná léta prožitá mezi svými blízkými  
a přáteli.

Informační centrum a Klub kultury, redakce Zpravodaje

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

V tomto nezvyklém nouzovém stavu a v „koronavirové době“, kdy rušíme, pře-
souváme kulturní akce na jiné termíny a i  přes postupné uvolňování nejsme schopni 
sdělit, zda hody budou či nikoliv. Vláda prozatím nesdělila, jak to bude s kulturními 
akcemi v druhé polovině roku, ale první indicie ukazují na to, že kulturní a společen-
ské akce za účasti většího počtu lidí přijdou na řadu bohužel jako poslední. Z toho 
důvodu až v průběhu měsíce května rozhodne vedení města na základě nařízení vlády 
a samozřejmě s ohledem na zajištění zdraví nejenom bítešských, ale i ostatních ná-
vštěvníků těchto velkých slavností o pořádání či zrušení této akce. Pokud by se hody 
nekonaly, tak by se jednalo o čtvrtý případ v novodobé historii.

Mnozí z vás Tradiční bítešské hody zažili jako aktivní účastníci a pro ty budou články 
v následujících vydáních Zpravodaje Města Velké Bíteše příjemným připomenutím.  
Připravili jsme si pro vás „malý“ seriál o tom, jak to s těmi „našimi“ hody vlastně je.  
Pro ty, kteří neměli tu možnost, to bude taková kuchařka o postavách a jednotlivých pro-
gramech, které hody provází. 

Informace budeme čerpat se závěrečné maturitní práce Petra Maška z Velké Bíteše  
z r. 2015 s jeho svolením. 

Petr Mašek – bítešákům dobře známý – se hodů aktivně účastnil. Ve své práci vychá-
zel z jeho tehdejších zkušeností v bítešské chase. Svoji práci konzultoval s pracovníky 
městského muzea, pamětníky a několika hlavními stárky. Dospěl k přehledné osnově 
dílčích akcí, které jsou do detailů rozebrány. Popsal například zvaní obyvatel na hody, 
stavění máje, hlavní hodový program a další. V roce 2018 byl hlavním stárkem. Jeho 
práce může sloužit jako pomůcka pro začátečníky, kteří se chtějí do průběhu hodů 
aktivně zapojit.
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Co se vám vybaví, když se řekne „září“? Sluníčko, podzim, začátek školy, pouštění 
draka, svátý Václav a mnoho dalšího. Lidem, kteří blíže znají Velkou Bíteš, se při slově 
září okamžitě vybaví Tradiční bítešské hody. 

Ty jsou každoročně pořádány pod záštitou Města Velká Bíteš a hlavním pořadatelem 
slavnosti je Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše. Obyčejový program 
provádí skupina svobodné mládeže (chasa) v čele s hlavním stárkem a stárkovou. Vel-
kou vážnost má rychtář s rychtářkou, historické postavy sehrávající důležitou roli, spolu  
s dalšími aktéry - především o hodové neděli. Na přípravě a průběhu této několikadenní 
slavnosti se rovněž podílí místní instituce a řada spolků, jako například městské mu-
zeum, Muzejní spolek Velkobítešska, Národopisný soubor Bítešan, hasičský, rybářský, 
chovatelský spolek a další.

Začátkem září se na náměstí postaví mája, pod ní pódium, zbylé místo zaplní kolotoče 
a stánkaři. Po celém městě se otevřou hodové sklípky, které nabízejí skvělou muziku  
a nejlepší druhy vín a burčáků. Toto jsou známé skutečnosti pro všechny obyvatele města 
a hodové hosty, kteří se dají počítat v tisících. Za touto velkou slavností se ale skrývají 
měsíce příprav, se kterými je obeznámeno jen několik desítek lidí.

Cílem práce je přiblížit čtenářům průběh hodů z pohledu chasy, zavést je do zákulisí 
této akce a poukázat na to, že se ve Velké Bíteši tradice nejen dodržují, ale i vyvíjejí.

Něco málo z historie…
O počátcích bítešských hodů se nedochovaly žádné písemné záznamy. Termín 

hodů byl však vždy v podzimních měsících a souvisel se sklizní úrody a ukončení 
polních prací. Na hodech se děkovalo za uplynulý rok a oslavovaly se výsledky ce-
loroční práce. Ke konci 18. století vydal císař Josef II. reformu o jednotném slavení 
císařských hodů na polovinu října – neděle po sv. Havlu. Bylo to z důvodu, že lidé 
jezdili slavit hody každý týden z jedné vesnice do druhé a neměli čas na práci.

V průběhu hodů měl hlavní roli skutečný rychtář, jehož funkce zanikla reformou 
o zrušení vrchnostenských institucí v první polovině 19. století. Jako symbolický 
pozůstatek starých časů se postava rychtáře udržela až do dnešní doby. Mezi hlavní 
představitele hodů, kteří se oblékali do starodávných šatů, patřili kromě rychtáře  
s rychtářkou konšelé, písař, policajti, cikáni a kat. Dříve chodívali v průvodu med-
vědář s cvičenými „medvědy“ a žid s příručním krámkem. Kolem roku 1890 začali 
hody organizovat místní hasiči. Novodobé hody, jak je známe dodnes, mají ověřený 
počátek v roce 1920. Konaly se nepravidelně s různě dlouhými přestávkami. Na máji 
visel zajíc a vedle něj zvon, který se spouštěl na vyhlédnutý tančící pár. Ten, pokud 
se jej podařilo do zvonu chytit, musel zaplatit výkupné za osvobození v „békuvni“, 
což bylo vězení. Chasa pod májí dříve tančívala jen českou besedu, po letech se  
k ní přidala i moravská beseda. Písař předčítával smyšlené paragrafy. Inspirací 
pro paragrafy byly tzv. Artikule obecní, vydané ve středověku Janem ze Žerotína,  
které platily i ve Velké Bíteši. Několikrát se stalo, že byla mája škodolibě rozřezána. Někdy 
před samotným stavěním, ale dokonce když kolem ní již bylo postavené pódium.
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Hodová tradice byla přerušena druhou světovou válkou. Od roku 1945 do roku 
1954 byly hody opět organizovány jednou za několik let, poté nastala v konání hodů 
přestávka. V roce 1964 podala aktivní svobodná mládež, sdružená kolem Dimaforu 
(Divadla malých forem), návrh na obnovení hodů. Nápad se ujal, hody byly podpo-
rovány a pořádány každoročně uprostřed září, což je zachováno až dodnes. Hody se 
nekonaly pouze v roce 1968 kvůli invazi vojsk Varšavské smlouvy a v letech 1980  
a 1985. Z Velké Bíteše si braly příklad i okolní obce, které také postupně obnovovaly 
svoje hody a poutě. V první polovině 20. století si chasa půjčovala slovácké kroje  
z okolí, později obstaral klub kultury vlastní podhorácké kroje. Vybavení krojů 
se průběžně v několika vlnách doplňovalo. Po přelomu tisíciletí klub kultury,  
který kroje pro chasu přes rok uchovává, pořídil novou sadu krojů připomínající 
místní dobový lidový oděv.

Bítešské hody byly velkou konkurencí pro Okresní dožínky konané ve Žďáru nad 
Sázavou. Pamětníci vyprávějí, že měly být hody buď zrušeny, nebo spojeny s dožín-
kami. Hody ale zůstaly samostatné. Termín hodů se vybíral podle výplatního termínu 
v místní továrně. V dnešní době o termínu konání hodů rozhoduje zastupitelstvo 
nebo rada města. Většinou se jedná o týden kolem druhé zářijové neděle, a to vždy 
od středy do středy.

V roce 2008, kdy obec slavila 600 let od udělení plných městských práv, oficiálně 
navštívil Velkou Bíteš v hodovém týdnu i tehdejší prezident České republiky Václav 
Klaus.

Bítešské hody z r. 1927.  |  Foto: Archiv Městského muzea
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Přehled hlavních párů a rychtářů:

ROK HLAVNÍ STÁREK HLAVNÍ STÁRKOVÁ RYCHTÁŘ RYCHTÁŘKA

1964 František Valach Anna Ryparová František Hüpsch Růžena Pelánová

1965 Milan Valach Marie Mazánková Tomáš Pelán Vlasta Fikerová

1966 Vladimír Krupička Sylva Holá Antonín Kelbl Vlasta Fikerová

1967 Miroslav Geisselreiter Eva Krupičková Tomáš Pelán Marie Sedláčková

1968 HODY SE NEKONALY

1969 Josef Smutný Lenka Holá Tomáš Pelán Libuše Nováčková

1970 Vladimír Krupička Eliška Čéšková Tomáš Pelán Jitka Jelínková

1971 Miroslav Šabacký Milada Drápelová Tomáš Pelán Květoslava Fialová

1972 Miroslav Šabacký Milada Drápelová Tomáš Pelán Jaroslava Fikrová

1973 Jiří Paták Sylva Kroutilová Jiří Holánek Helena Holánková

1974 Jiří Prešer Ivana Fialová Tomáš Pelán Štěpánka Hladíková

1975 Stanislav Horký Marie Jelínková Tomáš Pelán Marie Pernicová

1976 Josef Žaloudek Jaroslava Stögerová Tomáš Pelán Jiřina Patáková

1977 Milan Horký Jana Klímová Tomáš Pelán Alena Hladká

1978 Miloš Tuček Libuše Borkovcová Tomáš Pelán Helena Hrušková

1979 Miroslav Loup Hana Holíková Tomáš Pelán Marie Lacinová

1980 HODY SE NEKONALY

1981 Antonín Jízdný Lenka Žáková Josef Jelínek Jarmila Velebová

1982 Jiří Holík Marie Vallová Jaroslav Veselý Oldřiška Vallová

1983 Zdeněk Žaloudek Eva Smutná Tomáš Pelán Jana Požárová

1984 Milan Vlček Eva Smutná Jaroslav Veselý Marie Veselá

1985 HODY SE NEKONALY

1986 Jan Šilhán Ivana Mrňová František Valach Hana Dufková

1987 Miloš Janšta Blanka Sedláková Milan Valach Marie Valachová

1988 Vítězslav Spurný Jana Ivančíková Miroslav Geisselreiter Jiřina Geisselreiterová

1989 Pavel Ráček Jitka Kubíčková Jiří Paták Sylva Patáková

1990 Vítězslav Spurný Ivana Mrňová Stanislav Horký Marie Šoustarová

1991 Vítězslav Spurný Alena Pelánová Josef Žaloudek Jaroslava Janečková

1992 Petr Doubek Jitka Pospíšilová Milan Horký Hana Lukášková

1993 Petr Rous Markéta Pernicová Josef Žaloudek Eva Žaloudková

1994 Pavel Matoušek Martina Němcová Jiří Paták Dana Špačková

1995 Vít Chmelíček Markéta Rozčínská Zdeněk Žaloudek Lenka Žaloudková

1996 Vít Chmelíček Markéta Rozčínská Jiří Holík Marie Holíková

1997 Ladislav Chadim Alena Studená Jiří Holík Marie Holíková

1998 Alois Špaček Kateřina Křížová Milan Vlček Jana Vlčková
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Pokračování příště…
Redakce

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 44/2020 KONANÉ DNE 16. BŘEZNA 2020 
 
2/44/20/RM – bere na vědomí informace starosty města o prezentaci plánované vysokorychlostní 
trati na území města Velká Bíteš, která byla uskutečněna státní organizací Správa železnic dne  
25. 2. 2020 na MÚ Velká Bíteš a pověřuje starostu města jednáním v uvedené záležitosti se státní or-
ganizací Správa železnic o možné úpravě projektu následujícím způsobem: umístění terminálu Velká 
Bíteš do původně plánovaného prostoru při dálnici D1 u exitu 162, časová a technická koordinace 
trasy VRT a jihovýchodního obchvatu města.
odpovědnost: starosta termín: 18. 3. 2020

ROK HLAVNÍ STÁREK HLAVNÍ STÁRKOVÁ RYCHTÁŘ RYCHTÁŘKA

1999 Alois Špaček Ivana Vrbová Jiří Paták Eva Žaloudková

2000 Bernard Chmelíček Naďa Musilová Antonín Jízdný Iva Růžičková

2001 Zdeněk Řezáč Šárka Doležalová Milan Vlček Jana Vlčková

2002 Jiří Dohnal Šárka Denemarková Milan Vlček Jana Vlčková

2003 Josef Beránek Eva Fraňková Pavel Krupička Hana Pöckelová

2004 Jindřich Šabacký Klára Božková Vítězslav Spurný Alena Spurná

2005 Pavel Burian Klára Dvořáková Jiří Holík Marie Holíková

2006 Martin Dvořáček Jana Holemá Jiří Blaha Eva Blahová

2007 Ondřej Machola Hana Koubková Ctibor Janšta Milena Janštová

2008 Petr Řezanina Ludmila Raušová Milan Vlček Jana Vlčková

2009 Zdeněk Vlček Lucie Borkovcová Jiří Holík Marie Holíková

2010 Marek Svoboda Markéta Brychtová Pavel Burian Jana Burianová

2011 Michael Kratochvíla Kateřina Urbánková Pavel Krupička Marie Vlčková

2012 Jan Brym Marie Zavadilová Bohumil Jirgl Dana Jirglová

2013 Ondřej Blaha Jana Švagriková Jiří Blaha Eva Blahová

2014 Jan Hotárek Kateřina Pelcová Vítězslav Spurný Alena Spurná

2015 Martin Šmídek Daniela Jirglová Zdeněk Řezáč Jitka Řezáčová

2016 Jiří Kratochvíla Kateřina Ráboňová Zdeněk Řezáč Jitka Řezáčová

2017 Lukáš Veleba Eliška Brázdilová Jiří Dohnal Šárka Dohnalová

2018 Petr Mašek Kateřina Vrzalová Vít Chmelíček Markéta Chmelíčková

2019 Josef Vlček Aneta Prokešová Alois Špaček Ivana Špačková
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3/44/20/RM – zřizuje odbor investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš s účinností  
od 1. 5. 2020.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 5. 2020
4/44/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 43/2020 ze dne 27. 2. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 16. 3. 2020
5/44/20/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové 
organizace za rok 2019 a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schva-
lování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019. 
termín: 30. 4. 2020
6/44/20/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2020
7/44/20/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou a Praktickou školou 
Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1232/20. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2020
8/44/20/RM – schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2020 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, 
U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1416/20. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2020
9/44/20/RM – rozhoduje souhlasit s navrženým termínem zápisu dětí do mateřských škol ve Velké 
Bíteši dne 12. 5. 2020. 
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 12. 5. 2020
10/44/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/3 pozemku p.č. 940/3 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš a id. 1/6 pozemku p.č. 
940/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 
120,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 4. 2020
11/44/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 1180/41 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanove-
nou znaleckým posudkem ve výši 19.120,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 4. 2020
12/44/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021 za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2020
13/44/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
14/44/20/RM – bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velké Bíteše 
za rok 2019.
15/44/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
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16/44/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., 
Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ 25594940 ve výši 149.084 Kč včetně DPH na akci 
„Nasvětlení přechodu pro chodce na silnici II/379 – Tišnovská, Velká Bíteš“ a uzavřít smlouvu o dílo 
nebo předat firmě závaznou objednávku.
Současně Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Technické služby 
Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ 25594940 na pokládku 
nového chodníku v ulici Tišnovská včetně výkopových prací s tím spojených mezi ulicí K Mlý-
nům a Za Školou, dodláždění a předláždění částí chodníků v ulici Tišnovská ve výši 220.765 
Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
17/44/20/RM – rozhoduje vyhovět žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace  
a schvaluje převod drobného dlouhodobého majetku ev. číslo ZS002288 - Rozvaděč 4U 19,  
který je umístěný v budově G-Team do majetku zřizovatele.
odpovědnost: starosta termín: 31. 3. 2020
18/44/20/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na inves-
tiční akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace ul. Sadová – Pod Babincem“ ve výši  
59.000 Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou,  
IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2020
19/44/20/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční 
akci „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Rajhradská“ ve výši 49.000 Kč se Svazem vodovodů  
a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2020
20/44/20/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1874/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 55 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 4. 2020
21/44/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/2 pozemku p.č. 298/2 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 635 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 
120,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 4. 2020
22/44/20/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu, Masarykovo náměstí 85, 
Velká Bíteš ke dni 31. 3. 2020.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 85,  
Velká Bíteš na dobu neurčitou od 1. 4. 2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
23/44/20/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Masarykovo náměstí 84,  
Velká Bíteš k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš ke dni 30. 4. 2020.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2020
24/44/20/RM – schvaluje výši úhrad v Domově pro seniory Velká Bíteš od 1. 4. 2020 dle návrhu 
ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 1. 4. 2020
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25/44/20/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,  
příspěvkové organizace za rok 2019 a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním pro-
tokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2020
26/44/20/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2020
27/44/20/RM – rozhoduje vyhovět žádostem o zahájení jednání s VAS Žďársko ohledně vymístění 
části trasy vodovodní přípojky DN63 na ČOV z jejich soukromých pozemků p.č. 2539/101 a 2538/27 
v k.ú. Velká Bíteš do obecního pozemku p.č. 2538/35 k.ú. Velká Bíteš a prodloužení vodovodního 
řadu. Podmínkou města je uzavření smlouvy s majiteli pozemků o úhradě skutečných nákladů městu 
Velká Bíteš a to v plné výši. Současně bude požadováno, že uvedené práce budou v souladu s projek-
tem „Dešťová kanalizace a komunikace Pod Babincem a K Mlýnům“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2020
28/44/20/RM – rozhoduje přijmout nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. na prove-
dení zpevnění místní komunikace na parcele č. 5597 v k.ú. Holubí Zhoř v délce cca 400 m o šířce  
3 m a současně objednat práce v rozsahu: hloubení cesty (0,5 m), odvoz zeminy, navezení podkla-
dové vrstvy a rozhrnutí materiálu v ceně 229.900Kč s DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2020
29/44/20/RM – schvaluje úhradu materiálu z rezervního fondu Informačního centra a Klubu kultury 
Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace ve výši 26.983,80 Kč dle její žádosti č.j. MÚVB/1732/20. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2020
30/44/20/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 51.909 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu  
o poskytování služeb autorského dozoru.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2020
31/44/20/RM – rozhoduje udělit výjimku z Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na ma-
jetku města Velká Bíteš a současně uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení  
č. 4000229485 a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800096917_1/BVB/P 
ulice Kozí, Velká Bíteš se společností GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 4. 2020
32/44/20/RM – bere na vědomí zápis č. 1/2020 z jednání Kulturní komise Rady města Velká Bíteš. 
33/44/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor sta-
vebníka“ na stavbě „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ za cenu 375.100 Kč včetně DPH  
a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2020
34/44/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Medsol s.r.o., Lužná 591/4,  
160 00 Praha 6 – Vokovice na jeden kus defibrilačního přístroje pro potřeby Polikliniky Velká Bíteš, 
příspěvkové organizace za cenu 66.550 Kč s DPH. 
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 3. 2020
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35/44/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3313 orná půda o vý-
měře cca 1700 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 
cca 1366 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a současně směnit pozemek p.č. 3326/1 orná půda  
o výměře 7477 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3313 orná 
půda o výměře cca 3171 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře 4068 m2 v k.ú. Velká Bíteš. … uhradí městu za rozdíl výměr směňovaných pozemků 
cenu 25,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím i směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14 04. 2020
36/44/20/RM – pověřuje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
člena Zastupitelstva města Velká Bíteš Eduarda Rovenského přijímat v souladu s ustanovením § 11 
a § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství před matričním úřadem 
Velká Bíteš.
Rada města   Velká Bíteš schvaluje užívání závěsného odznaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení) při významných příležitostech a občanských obřadech členem Zastupitel-
stva města Velká Bíteš Eduardem Rovenským.
37/44/20/RM – rozhoduje souhlasit s omezením provozu mateřských škol zřízených městem 
Velká Bíteš dle návrhu ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové  
organizace a návrhu ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace, 
doručených dne 16. 3. 2020.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 17. 3. 2020
38/44/20/RM – bere na vědomí informaci starosty města o dnešním konání koordinační schůzky 
s příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami zřízenými městem Velká Bíteš, s Technic-
kými službami Velká Bíteš spol. s r.o., SDH Velká Bíteš a o přijatých opatřeních k zamezení šíření 
nákazy koronaviru (SARS CoV-2).

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 45/2020 KONANÉ DNE 23. BŘEZNA 2020 
 
2/45/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 44/2020 ze dne 16. 3. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 23. 3. 2020
3/45/20/RM – bere na vědomí informaci starosty města o připravované změně na pozici velitele 
Jednotky SDH města Velká Bíteš.
4/45/20/RM – z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem (SARS CoV-2) přijímá následující 
opatření:
1. zrušuje konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v řádném termínu dle Jednacího řádu 
Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 14. 4. 2020.
odpovědnost: starosta města termín: 27. 3. 2020
2. zakazuje konání jednání komisí Rady města Velká Bíteš a výborů Zastupitelstva města  
Velká Bíteš v objektech ve vlastnictví města Velká Bíteš do odvolání.
odpovědnost: starosta města termín: 23. 3. 2020
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3. pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové  
organizace přípravou návrhu opatření ke zrušení Bítešské pouti 2020 a Bítešských hodů 2020.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 14. 4. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 46/2020 KONANÉ DNE 30. BŘEZNA 2020 
 
2/46/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 45/2020 ze dne 23. 3. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 30. 3. 2020
3/46/20/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o zplnomocnění ke zprostředkování a správě pojistných 
smluv se společností GrECo International s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4,  
IČ: 45793107 dle předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2020
4/46/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 
00 Praha 9, IČO: 26177005 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na stavbu: „ Město Velká Bíteš – Oprava 
komunikace v místní části Holubí Zhoř za cenu 1.046.041,09 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2020
5/46/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2020
6/46/20/RM – bere na vědomí zápis z 2. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 2/2020 – CO-
VID 19 a zápis z 3. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 3/2020 – COVID 19.

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sečení trávy, tel. č.: 608 065 337

Suché palivové dřevo, tel: 608 065 337

Nabízím k pronájmu nebytové prostory v přízemí domu č. 135 na Masarykově náměstí ve 
Velké Bíteši. Jde o 140 m2 (nyní banka MONETA). Bezbariérový přístup. Volné od konce 
dubna 2020. Tel. 737 397 109 nebo 603 738 767.

Hledám spolupracovníky do týmu pro práci řízenou z domu. Přivýdělek při studiu,  
mateřské či zaměstnání. Volná pracovní doba, zajímavé finanční ohodnocení, per-
spektivní obor. Zaškolíme Vás, minimální věk 18 let, znalost práce na PC nutností.  
http://www.prijemextra.cz/pavlickova79

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

VZPOMÍNÁME

8. května 2020 uplyne 30. výročí 
od úmrtí p. Jaroslava Jelínka, 
kdo jste ho znali a nezapomněli, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina Jelínkova a Součkova

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 
Uzávěrka pro červen 2020: 15. května 2020. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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