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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s průběhem pandemie koronaviru a sou-
visejícími přijatými opatřeními v naší republice si rada 
města stanovila konec května jako milník k dořešení 
otázky pořádání letošních hodů. Rozhodla stejně jako 
v případech konání obdobných akcí, na základě dopo-
ručení ředitele ICKK. Tento je totiž hlavním organizá-
torem a současně garantem nejvýznamnějších akcí ve 
městě. Zejména hodů. Pořádání těch letošních by bylo  
i přes pozitivní vývoj pandemie v naší republice v posled-
ních týdnech stále velice zdravotně rizikovou záležitostí. 
Obvyklá návštěvnost slavnosti v řádu tisíců návštěvníků, 
stovky účinkujících a organizačních pracovníků jsou pro 
členy rady města i mě osobně důvodem k rozhodnutí letos hody nepořádat. Toto stanovisko 
sdílím i přes skutečnost, že jsem se jich za uplynulá desetiletí aktivně účastnil. Jako stárek, 
rychtář, člen národopisného souboru Bítešan a v neposlední řadě i jako jejich spoluorga-
nizátor. Jsem přesvědčen, že tato letošní „vynucená“ pauza dopomůže obyvatelům Bíteše  
k hlubší úvaze, jak jsou na tom sami se svým postojem k hodům a zdali jsou pro konání 
hodů v příštím roce 2021 připraveni přispět i svoji pomocí a aktivitou.

Městský úřad a jeho odbory již pracují bez omezení v plném rozsahu. Podílí se aktuálně 
mimo jiné na práci a záměrech samosprávy města v oblasti správy a oprav majetku města, 
investičních projektů a záměrů ve městě a městských částí, veřejné přepravy osob v rámci 
VDV Krajem Vysočina nebo rovněž přípravy rozšíření strojního a technického vybavení 
bítešských hasičů. 

Ve vedení bítešské zásahové jednotky SDH došlo ke konci dubna ke generační výměně. 
Dlouholetý velitel pan Ludvík Zavřel byl odvolán ze své funkce. Členové rady města mu 
současně poděkovali za dlouholetou obětavou a svědomitou práci na tomto postu. Na jeho 
místo byl jmenován Josef Vlček. Ten ke svému zaměstnání profesionálního hasiče na leti-
šti v Brně, členství v zásahové jednotce SDH města a vedení skupiny mladých bítešských 
hasičů, tímto převzal ještě vlastní vedení zásahové jednotky SDH. Rovněž mezi členy jed-
notky došlo k výměně a jednotka se výrazně „omladila“. Je navíc potěšitelné, že v novém 
složení tato skupina bítešských hasičů umí i v osobní rovině bez problémů komunikovat  
a spolupracovat a hodlá navázat na kvalitní práci svých předchůdců.

Rada města v měsíci květnu obdržela písemné stanovisko developera výstavby obchod-
ního centra při ulici Vlkovská o probíhající přípravě této akce. Předložený harmonogram 
jednotlivých etap příprav by měl zajistit kolaudaci a zahájení prodeje v supermarketu LIDL 
a sousedních retailových prodejnách v prosinci 2021. 
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Rada města rovněž projednala a doporučila k projednání členům zastupitelstva vyhlášku 
o dodržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a ochraně zeleně ve městě a dále 
zrušení vyhlášky města z roku 2008, týkající se z výše daně z nemovitostí na území měst-
ských částí města Velké Bíteše.

V pondělí 8. června se uskuteční zasedání zastupitelstva města. Na jeho programu 
bude dále kromě jiného projednáván střednědobý investiční plán města, který byl po 
předchozím neschválení na únorovém zastupitelstvu zásadně přepracován, dále pak 
rozpočtové opatření města reagující na pandemii a výše uvedený plán, ale také napří-
klad odkupy pozemků pro plánovaný severozápadní obchvat města. Jeho příprava ve 
spolupráci s Krajem Vysočina pokračuje podle plánu tak, aby vlastní stavební práce 
byly na této první dvoukilometrové části obchvatu mezi státní silnicí I/37 směrem 
na Osovou Bítýšku a krajskou silnicí II/379 ve směru na Křoví, zahájeny v polovině 
příštího roku.

V samém závěru měsíce května byly instalovány na území města dopravní značky,  
které od 1. června viditelně změní dopravní režim v některých městských lokalitách.  
Připomínám, že již od února znají obyvatelé města jejich rozsah. Jedná se o rozsáhlejší 
úpravu dopravního značení na ulici Tyršové, v rámci které bude „Ústavák“ nově zprůjezd-
něn jen zespodu od Lánic nahoru k poliklinice. Současně bude začátek jednosměrného 
úseku spodní části ulice Tyršova před lékárnou posunut ještě blíže ke křižovatce před poli-
klinikou. Všechna vozidla, která do tohoto úseku vjedou, budou odjíždět dolů po Tyršové 
ulici směrem na Lánice. Řidiči stále parkují ve městě v rozporu s vyhláškou a nenechávají 
dostatečnou průjezdnou šířku vozovky. Proto další jednosměrka ve městě přibude mezi 
tzv. dvouletkovými bytovými domy U Stadionu směrem k mateřské školce, na spojovací 
komunikaci „U Šibravy“ a v horní části sídliště U Stadionu u dětského hřiště. Dále budou 
na ulicích lokality U Stadionu v oblasti DPN a lokality Za Školou instalovány dopravní 
značky zákazu zastavení. Městská policie po dohodě s vedením města již nebude tak široce 
tolerantní k případům překračování nastavených pravidel v dopravě na území města jako 
dosud. Dodržování nového dopravního značení proto bude od samého začátku června kon-
trolováno městskou a státní policií.

Milan Vlček, starosta 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 se uskuteční v náhradním hodovém 
programu. Zajímavými věcnými cenami bude odměněno 5 vyhodnocených fotografů.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Pondělí 1. června 2020
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN – zrušený
Před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak a záchrannými 
složkami

Úterý 2. června až pondělí 31. srpna 2020
VELKÁ BÍTEŠ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU
výstava k 75. výročí konce 2. světové války
Malý výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

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

Středa 10. června 2020 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury s Lenkou Povodovou

Čtvrtek 11. června 2020 v 17.00 hodin
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA ISLAND – KRAJINA SOPEK A LEDOVCŮ
Přednášku přednese cestovatelka a spisovatelka Saša Ryvolová. Vstup volný.
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Čtvrtek 18. června 2020 v 17.00 hodin
BESEDA K HISTORICKÉMU ROMÁNU 
„HOŘ OHÝNKU, O MOU DUŠI SE UŽ ČERTI PEROU“
Besedou nás provede spisovatel Josef Špidla. Vstup volný.
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

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
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Sobota 20. června 2020 od 12.00 hodin
„KŘIŽÍNKOV BĚŽÍ! POBĚŽ S NÍM…“ 
2. ročník běžeckých závodů pro širokou veřejnost
Registrace od 12.00 hodin děti, od 14.00 hodin dospělí – Hospoda U vodníka Křižínkov, 
Více info na tel. č.: 731 425 676 nebo FB události: Křižínkov běží! Poběž s ním.
Organizuje: Ondřej Plechatý ve spolupráci s obcí Křižínkov

Sobota 27. června 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

PŘIPRAVUJEME: 

Od 18. do 21. července 2020 od 21.30 hodin (po setmění) 
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
Seznam promítaných filmů:
18. 7. „Hodinářův učeň“ – pohádka
19. 7. „Afrikou na pionýru“ – dokumentární film 
20. 7. „Na střeše“ – komedie 
21. 7. „Poslední aristokratka“ – komedie
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 7. září 2020 do 18. září 2020
VÝSTAVA OBRAZŮ JAROSLAVA SKULY
Vernisáž: pondělí 7. září 2020 v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

05ARADEČEK, POETIKA – 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

Čtvrtek 8. října 2020 v 15.00 hodin
MDŽ – TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“  
Zakoupené vstupenky na původní termín 19. 3. zůstávají v platnosti. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Sobota 10. října 2020
VI. ROČNÍK – NO MEN RUN – BĚŽECKÁ ŠTAFETA URČENÁ PRO ŽENY
Více informací: www.nomenrun.cz
Organizuje: NoMen Run, z.s. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Pátek 16. října 2020 v 19.00 hodin 
POUTNÍCI – 50 LET V COUNTRY 
Vstupné: 230 Kč. 
Předprodej v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 1. prosince 2020 v 18.00 hodin
TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
Zakoupené vstupenky na původní termín 30. 3. zůstávají v platnosti. 
Hosté: moderátor, herec, muzikant VÁCLAV KOPTA, italský zpěvák ANDREA ANDREI 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH

Dne 7. května 2020, v předvečer 
75. výročí ukončení druhé světové 
války v roce 1945, položili čle-
nové rady města Velká Bíteš vě-
nec k pomníku padlých na náměstí 
Osvobození. Tento slavnostní akt 
byl symbolickým připomenutím 
této události veřejnosti a vzdá-
ním pocty všem obětem války, 
zejména občanům našeho města.  
S ohledem na trvající nouzový 
stav, občané Velké Bíteše měli ve 
stejném okamžiku možnost vy-
slechnout krátký projev starosty 
města k tomuto výročí prostřed-
nictvím veřejného rozhlasu. Členové rady města položili věnec k pomníku padlých.  |  Foto: Otto Hasoň
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Další věnce členové rady města ze stejného důvodu položili na Masarykově náměstí. 
Nejprve u busty prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Dále pak u pamětní 
desky Josefa Robotky, bítešského občana, generálmajora in memoriam, významné osob-
nosti protifašistického odboje.

Milan Vlček, starosta města

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 8. června v 17.00 hodin koná zasedání 
Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. 482. 

Město Velká Bíteš

TRVAJÍCÍ OMEZENÍ PROVOZU V KNIHOVNĚ

Městská knihovna oznamuje, že výpůjční doba pro veřejnost zůstává i nadále omezena.
V měsíci červnu je výpůjční doba pro veřejnost následující: 
PO: 13.00 – 16.00, ST: 13.00 – 16.00, PÁ: 13.00 – 16.00 hodin
Děkujeme za pochopení.

Městská knihovna Velká Bíteš

ŠKOLY

OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU  
V MATEŘSKÉ ŠKOLE U STADIONU

Na základě rozhodnutí vlády České republiky vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mi-
mořádné opatření, kterým se s účinností ode dne 11. března 2020 zakázala osobní přítom-
nost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách  
a školských zařízeních. Ačkoliv provoz mateřských škol vláda nezakázala, začaly ředitelky 
mateřinek s přihlédnutím ke konkrétním událostem situaci vyhodnocovat a v rámci preven-
tivních opatření proti šíření koronaviru většina z nich provoz školy přerušila.

Snahou zřizovatele naší Mateřské školy U Stadionu bylo zajistit provoz co nejdéle,  
za účelem vykonávání péče o děti zákonných zástupců, kteří byli zaměstnanci bezpečnost-
ních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného 
zdraví a dalších profesí důležitých pro život v nelehkých dnech měsíce března 2020.

Od pondělí 16. 3. 2020, byť jsme nastavili důslednou dezinfekci prostor, ranní filtr 
přebíraných dětí, přizpůsobili denní program novým podmínkám, se však počty dětí 
navštěvujících mateřskou školu neustále snižovaly, děti zaměstnanců výše uvedených 
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profesí v mateřské škole nebyly a ke dni uzavření školy byly počty dětí minimální.  
Od středy 18. 3. 2020 byla navíc nastavena povinnost používání roušek. Problém 
předškolních dětí nosit hygienickým způsobem roušku po celý den byl evidentní,  
dodržet hygienu dýchacích cest i rukou nešlo, také manipulace s rouškami nebyla vy-
řešena. Některé děti si samy roušku nenasadily, problém se sundáváním, nandáváním  
a odložením roušky na nějaké místo vznikal i při dodržování pitného režimu a stravo-
vání. Obecně ale děti musím moc pochválit, roušky na obličeji vydržely mít téměř po 
celý den, obdivovala jsem je, sama jsem s touto povinností zpočátku dost zápasila. 

A tak posléze, v souvislosti s mimořádnými opatřeními týkající se ochrany zdraví oby-
vatelstva, jsem společně se zřizovatelem školy vyhodnotila situaci a rozhodla o přerušení 
provozu naší mateřské školy s účinností od 23. 3. 2020.

Důsledkem mého rozhodnutí byla pro zákonné zástupce nutnost zůstat s dítětem doma, 
a tak jsem mnoha rodičům vyplňovala tiskopisy k žádostem o ošetřovné. 

Primárně je povinností ředitele přidělovat zaměstnancům práci – bylo tedy nut-
ností nastavit personální podmínky a účelně nucené možnosti pracovat ve škole bez 
přítomnosti dětí využít. A tak jsme začali šít roušky, provádět sanitační a dezin-
fekční práce, nátěry a drobné malířské práce uvnitř i vně objektu školy, realizovala 
se údržba a péče o zahradní hrací prvky, vegetaci na školní zahradě, připravili jsme 
květiny pro venkovní výsadbu, začala jsem pořizovat nákup ochranných prostředků 
a dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem pro případ obnovení provozu,  
vyprali a zaklidili jsme některé hračky, plyšové a látkové didaktické pomůcky,  
které nelze denně omývat, vytvořen byl přísný dezinfekční plán. Nucená přestávka 
vytvořila prostor pro realizaci některých plánovaných oprav a změn, proto se ani 
správní zaměstnanci nenudili.

V době, kdy já jsem trávila čas ve škole, kde bylo nezvyklé ticho, žádné hemžení 
dětí, pošťuchování, drobné šarvátky, chybějící stopy po pitném režimu, svačině i obědu, 
stopy písku a bláta po pobytu venku, pláč i smích, domlouvání, zda půjdu domů po  
„O“…a především tu byla velká zima, nikdy bych nevěřila, že si svoji školičku tak spo-
lečně zadýcháme …tedy v době, kdy já jsem se administrativně snažila, aby se život ve 
školce nezastavil, pouze si na chvíli odpočinul, mé kolegyně si v režimu home office při-
pravovaly náměty na nové činnosti pro děti, v rámci samostudia si zlepšovaly informační 
gramotnost, osvojovaly si nové metody a formy vzdělávání, prohlubovaly si dovednosti  
z oblasti environmentální výchovy, předmatematické a předčtenářské gramotnosti,  
zúčastňovaly se webinářů a on-line vzdělávání. 

Distančně jsme zvládli i přijímací řízení pro následující školní rok, i když zásadní pro-
blém, nemožnost motivovat děti, vidět jejich úsměv (asi by byl ale stejně pod rouškou), 
předat jim malý dárek, jsme distančně nevyřešili. 

Předškolní děti není vhodné cíleně učit a zatěžovat je školskými úkoly, nicméně pedago-
gové všech tříd navázali kontakt s rodiči dětí a dálkově jim zasílali inspirativní doporučení 
pro trávení času v domácím prostředí. 
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Současné okolnosti nás donutily na čas změnit nejen svůj zaběhlý rytmus, ale i způsob 
myšlení a z nelehké situace snad vyplynulo i něco pozitivního. My pedagogové často vo-
láme po návratu k původním hodnotám rodiny, a teď tu máme obrovské možnosti, ano, 
bylo to kruté, radikální, často bolestné, ale upřímně – měli jste kdy takový prostor pro to 
být se svou rodinou, přečíst tolik knížek, vidět tolik filmů, uvařit tolik dobrot (anglické ro-
hlíky pekli téměř všichni), trávit tolik času na zahrádce…? ...život offline může být chvíli 
docela fajn. 

Ale zpět do naší Veselé školky - s ohledem na příznivý vývoj ve smyslu poklesu šíření 
onemocnění COVID-19 a na postupné celorepublikové rozvolňování nastavených protie-
pidemiologických opatření jsem po projednání se zřizovatelem, rozhodla o znovuobno-
vení provozu naší mateřské školy od 25. 5. 2020.

Máme za sebou dlouhé nelehké období, jehož cílem bylo minimalizovat riziko nákazy 
neznámým neprozkoumaným virem. Stále vycházíme z jen velmi malého množství in-
formací o tomto viru a ze zkušeností s podobnými onemocněními a jejich způsobu šíření. 
V souladu s doporučením vydaným MŠMT máme vypracován podrobný plán vlastních 
opatření k obnovenému provozu, která jsou v kontinuitě našich možností, hygienických 
a bezpečnostních podmínek. Pro obnovení provozu jsme se snažili nastavit rozumné  
a přiměřené požadavky. V této hygienicky i organizačně náročné situaci máme zá-
jem na tom vytvořit dětem, rodičům i zaměstnancům maximálně bezpečné prostředí 
a současně si vyzkoušet a nastartovat nový přístup k naší práci před začátkem dalšího 
školního roku.

Na základě dotazníkového šetření máme od rodičů zpětnou vazbu a víme, že o docházku 
dětí mají zájem…těšíme se na vás.

Jiřina Janíková, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE  
V DOBĚ OMEZENÍ PROVOZU

Na přelomu února a března, kdy se děti, ale i všichni zaměstnanci a rodiče začali těšit na 
jaro, bylo vše najednou úplně jinak. 

Všechny nás zcela nečekaně zastihla hrozba nové koronavirové nákazy, se kterou ne-
měl nikdo zkušenosti. Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví byla přijata řada mimo-
řádných opatření spojená s vyhlášením nouzového stavu. Tím, že byla tato situace pro 
všechny zcela nová a hrozivá, začali rodiče spontánně odhlašovat své děti z mateřské školy 
v obavách o jejich zdraví, až nakonec 18. 3. 2020 přišli do mateřské školy pouze zaměst-
nanci a jedno dítě. 

Po projednání tohoto stavu se zřizovatelem, bylo nakonec ředitelkou rozhodnuto o uza-
vření obou mateřských škol od 19. 3. 2020, a to až do odvolání.

Všichni zaměstnanci se do konce března věnovali úklidu obou mateřských škol, jejich 
dezinfekci, třídění různého materiálu, práci na zahradě, ale i drobným údržbářským a dal-
ším pracím. Na to navázaly administrativní, pedagogické a metodické práce. V průběhu 
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uzavření školy byly zasílany dětem a rodičům různé nápady a inspirativní náměty. Pro děti 
v mateřských školách nebylo vzdělávání „na dálku“ povinné, o to více nás těšily reakce 
rodičů. Někteří posílali fotografie z rodin, vypracované pracovní listy, obrázky, ale i přání 
ke Dni matek a Dni učitelů. Tato situace prověřila schopnost oboustranné komunikace 
mezi rodinou a školou.

Jak víte, tak byl i zápis dětí k docházce na školní rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí  
a rodičů. Nelze zastírat, že byl administrativně daleko náročnější, než v jiných letech. Na-
víc nám chyběla možnost popovídat si s rodiči i dětmi, sdělit si různá přání a problémy, 
ukázat dětem prostory školky, zahrady apod. Jsem ale velice ráda, že rodiče tento způsob 
zápisu akceptovali a vše se podařilo společnými silami zvládnout.

S postupem času se některá opatření začala uvolňovat. Na základě dotazníkového šet-
ření u rodičů a po projednáním se zřizovatelem se rozhdlo o znovuotevření mateřských 
škol od 25. 5. 2020. Byla nastavena organizační, hygienická a další opatření, která vychá-
zela z doporučení MŠMT, ale i podmínek školy tak, aby se cítili v bezpečí děti, rodiče,  
ale i zaměstnanci školy. 

Článek do Zpravodaje Velké Bíteše se odevzdává dříve, než jsme mateřskou školu ote-
vřeli. Zůstává proto hodně nezodpovězených otázek. Jak si děti i rodiče zvyknou na nová 

Zahrada MŠ se pro děti stala venkovní učebnou.  |  Foto: Archiv MŠ
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opatření? Bude škola pořádat do konce roku nějaké akce? Bude rozloučení s předškoláky, 
na které se všichni těšili? To dnes nemůžeme přesně říci. Prozatím jsme bohužel zrušili 
všechny plánované výlety, společné akce s rodiči, včetně komunitních setkání z projektu 
Šablony II. 

Budeme bedlivě sledovat a vyhodnocovat situaci a uvidíme, co nám závěr školního roku 
přinese. Čtenářům Zpravodaje, rodičům i dětem přejeme příjemné léto a hodně zdraví.

 
Za kolektiv obou  MŠ Hana Sedláková, ředitelka školy

OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU A 1. STUPNĚ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

I když se některá rozhodnutí vlády a s nimi spojená opatření mohou zdát nereálná, 
nelogická a chaotická, přesto jsou povinná. Naše škola, tak jako všechny základní 
školy, připravovala a zorganizovala návrat žáků do školních lavic. 11. května jsme 
otevřeli školu žákům devátého ročníku, od 25. května se umožnila osobní přítomnost 
žáků 1. stupně a v červnu nás s největší pravděpodobností čeká dle ministerstva škol-
ství realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků 
na 2. stupni, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin. To, co si jako 
škola můžeme představit pod pojmem občasné vzdělávací aktivity prozatím nevíme, 
budeme se však řídit dalšími pokyny, specifikací a určením postupu. 

Stručně se zde pokusím nastínit to, co se týká organizace a realizace květnové vý-
uky s dodržováním všech hygienických opatření na naší škole. Přístup do školy byl 
dle nařízení ministerstva umožněn pouze přihlášeným žákům. Rodiče museli před 
nástupem žáka podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekč-
ního onemocnění. Přihlášení žáci se účastní vzdělávacích aktivit v neměnných skupi-
nách v maximálním počtu 15 žáků. Žáci se nesmí shromažďovat před školou v jinou 
dobu, než je určena dané skupině. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům,  
nikoliv doprovázejícím osobám. Před budovou školy jsou žáci vyzvednuti pedagogem,  
se kterým ve stanovenou dobu vstupují do budovy a dále pak do předem určené třídy 
pro danou skupinu. Školní stravování je zajištěno. Po obědě žáci odcházejí domů,  
popřípadě se účastní odpoledních činností. Žáci devátého ročníku jsou rozdělení do 
tří skupin a obsahem výuky je zejména učivo z předmětů k přijímacím zkouškám, 
cílem je příprava na přijímací zkoušku. Připouští se střídání více vyučujících u jedné 
skupiny žáků. Žáci 1. stupně jsou rozděleni do 18 skupin, které se účastní dopoled-
ních vzdělávacích aktivit. Cílem této části je vzdělávání žáků v obsahu, který reali-
zujeme i v rámci vzdělávání na dálku, a který vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP  
naší školy. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. Odpolední část za-
jišťuje zájmové vzdělávání a účastní se jí 10 skupin. Skupiny jsou neměnné v obou 
částech vzdělávání. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Nepřítomnost 
přihlášeného žáka omlouvá zákonný zástupce.



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

13Červen 2020  |

Hygienická opatření (dle MŠMT):
 1.  Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla stanovená krizovými 

opatřeními, tedy zakrytí úst a nosu ochranným prostředkem a dodržení odstupů 
2 m (není nutné u členů společné domácnosti).

 2.  Žáci se nikde v prostoru kolem a u školy neshromažďují, vcházejí do prostoru 
školy vstupními dveřmi. Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejí-
cím osobám.

 3.  I před školou je v souladu s krizovými opatřeními nutné dodržovat odstupy 2 m 
od sebe (není nutné u členů společné domácnosti).

 4.  Všichni zaměstnanci i žáci školy nosí ve společných prostorách roušky (popř. 
ochranné štíty). V průběhu vyučování je sice doporučeno nošení roušky,  
nicméně o jejím nošení rozhoduje dle potřeby vyučující. Žáci si roušku vždy při 
sejmutí z obličeje odkládají do připraveného sáčku.

 5.  Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 6.  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované ne-

dodržování je (po upozornění zákonného zástupce žáka) důvodem k vyřazení 
žáka ze skupiny.

 7.  Ve třídě musí každý žák po příchodu do budovy školy použít dezinfekci na ruce, 
při vstupu do třídy umýt ruce (použít dezinfekci), dále si ruce myje (dezinfikuje) 
po každém vzdělávacím bloku, případně dle potřeby (před jídlem, po použití 
WC apod.).

 8. Ve třídě je zachován odstup 2 m (každý žák ve své lavici). 
 9.  Ve školní jídelně žáci odkládají roušku pouze při samotné konzumaci jídla a pití 

do vlastního sáčku, obědvají ve vzdálenosti 2 m od ostatních. Před vstupem do 
jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci. Pokrmy vydává personál 
včetně čistých příborů.

 10.  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 
příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 
příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 11.  Pokud žák během pobytu ve škole vykazuje některý z možných příznaků CO-
VID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude informovat zákon-
ného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Myslím si, že i přes všechna úskalí související s postupným otevíráním škol i přes 
původní obavy spojené s reálností či nereálností této situace, se nám podařilo připravit 
otevření školy a organizačně, prostorově i personálně zajistit přítomnost žáků 9. ročníku  
a 1. stupně v souvislosti s dodržováním hygienických opatření a pravidel. Pevně věřím,  
že i tato situace bude pro všechny účastníky vzdělávání, žáky, pedagogy, zaměstnance 
školy i rodiče novou zkušeností a současně i motivací a hnací silou zdolávat překážky  
v dalším období. Přeji nám všem hodně zdraví, energie a brzký příchod lepších časů.

Věra Kroutilová, ředitelka ZŠ
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VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU NA ZŠ A PŠ VELKÁ BÍTEŠ 

Současná situace způsobená koronavirem nám všem přinesla 
spoustu problémů a komplikací, ale také výzev a netušených 
možností. Rodiče teď mají plné ruce práce s učením svých po-
tomků a snaží se dohlédnout na to, aby děti plnily úkoly zadané 

jejich učiteli. Nutno říct, že ani pro nás pedagogy není toto období zcela jednoduché,  
spousta z nás se učí novým věcem a snaží se přijít na kloub moderním technologiím, aby-
chom mohli s našimi dětmi zůstat co nejvíce ve spojení. Jak tedy funguje výuka na dálku, 
příprava pomůcek a vylepšování školního prostředí v naší škole? 

Snažíme se s dětmi v rámci možností udržovat kontakt – voláme si přes telefon,  
zkoušíme videohovory přes messenger, některé třídy se dokonce pravidelně každé ráno se-
tkávají alespoň na obrazovkách počítačů pomocí aplikace Zoom. V některých předmětech 
mají žáci vytvořené skupiny, kde mohou komunikovat nejen s učiteli, ale i se svými kama-
rády, řešit různé úkoly a diskutovat o všem, co je napadne. V rámci projektu vyhlášeným 
MŠMT se nám podařilo zakoupit 10 nových tabletů, které jsme nyní mohli poskytnout 
našim žákům, abychom jim pomohli zkvalitnit výuku.

Pro žáky s těžším postižením jsme vyrobili hmatovou knížku a lapbooky, které jsme 
jim předali, aby měli výuku alespoň trochu zprestřenou. A co si pod slovem lapbook před-
stavit? Jedná se o knihu složenou z interaktivních prvků, která motivuje žáky k učení,  
trénuje jejich paměť, ale rozvíjí i jejich jemnou motoriku. Lapbooky mohou být zamě-
řeny na určité téma, my jsme si však vzali od každého tématu něco, aby naši žáci mohli 
procvičovat dovednosti, které již získali. Děti si tak vyzkouší hmatové pexeso, stínové 
pexeso, mohou třídit barvy, připomenou si znaky ročních období, zopakují si části oblečení 
a jeho vhodný výběr podle počasí a spoustu dalších zajímavých aktivit. Vyrábíme i další 
pomůcky, které tu budou čekat na žáky, až se opět vrátí do školních lavic. 

Hmatová kniha.  |  Foto: Eva Ulmanová
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Kromě zadávání úkolů, vytváření pracovních listů a vyrábění pomůcek jsme se zamě-
řili také na úpravu školy a jejího prostředí. Ve třídách a ve škole obměňujeme výzdobu,  
s příchodem jara jsme také začali pilně pracovat na zahradě, na které se, pokud nám to po-
časí dovolí, také rádi a často učíme. Žáci zde po svém příchodu mohou objevovat všechny 
změny, které se na zahradě během jejich nepřítomnosti udály. Například nový vyvýšený 
záhon z kamenů s okrasnými trávami. 

I přes nepříznivé okolnosti jsme se rozhodli pokračovat v naší celoškolní soutěži Brusin-
kiáda, do které nám žáci a jejich rodiče stále neúnavně posílají splněné úkoly. Ani redakce 
Brusinek nezahálí a v dubnu spatřily světlo světa aprílové Brusinky, tentokrát v netradiční 
elektronické formě, nazvali jsme je tedy Elektrobrusinky. Všechny naše žáky moc zdra-
víme a těšíme se brzy na shledanou!

Eva Ulmanová

VZDĚLÁVÁNÍ NA SOŠ JANA TIRAYE V PRŮBĚHU  
KVĚTNA A ČERVNA 

V době, kdy nebyla povolena prezenční výuka žáků, byly vyráběny na školní 3D 
tiskárně a poté distribuovány ochranné štíty pro učitele naší školy, dále pro zaměst-
nance příspěvkových organizací města Velká Bíteš a především pro nejohroženější 
skupinu obyvatel – seniory v Domově pro seniory a v Domě pečovatelské služby. 
Velké poděkování patří Radce Smekalové a Bc. Jiřímu Ulmanovi, kteří se podíleli na 
výrobě štítů. Situace totiž nebyla vždy jednoduchá s ohledem na zvýšenou poptávku 
potřebného materiálu.

Na základě nařízení vlády ČR byl od 11. 5. 2020 umožněn žákům 3. ročníků učeb-
ních oborů a 4. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač vstup do školy za 
účelem konzultací a přípravy na závěrečnou/maturitní zkoušku. To bylo však podmí-
něno odevzdáním podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění u daného žáka, a to v posledních 2 týdnech. Dále jsou žáci 
povinni dodržovat manuál MŠMT – Soubor hygienických pokynů pro školy a školská 
zařízení (k dispozici na webových stránkách školy). Účast ve škole je dobrovolná, 
ale evidovaná. Žáci jsou rozděleni do malých skupin, aby mezi nimi docházelo k mi-
nimálnímu kontaktu. V rámci vytvořeného harmonogramu jsou učiteli teoretického  
a praktického vyučování připravováni na písemné, ústní a praktické zkoušky – po-
sledně zmíněné budou letos v upraveném režimu. 

Co se týče žáků ostatních ročníků, až do června pokračuje distanční forma výuky.  
Přítomnost žáků ve škole bude možná v jeden vybraný den pro teorii, jeden den pro praxi 
a 30. 6. při převzetí vysvědčení. 

V současnosti lze konstatovat, že učitelé naší školy si s nově vzniklou situací poradili 
skvěle a panuje velice dobrá spolupráce se žáky, kteří jim zasílají splněné úkoly. Učitelům  
i žákům patří pochvala za zvládnutí nové formy vzdělávání. 

Vedení školy SOŠ Jana Tiraye
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ZUŠ V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Ještě na začátku letošních jarních prázdnin si nikdo z nás nedokázal představit,  
že by mohla být přerušena výuka ve školách, včetně těch základních uměleckých. Po ná-
vratu z prázdnin už bylo všechno jinak, protože 12. března 2020 vydalo vedení města Velká 
Bíteš pokyn k přerušení výuky na naší škole. Hned v prvním týdnu po skončení jarních 
prázdnin se nám podařilo zkontaktovat žáky nebo jejich rodiče a domluvit se s nimi na 
distančním způsobu výuky.

Ze začátku jsme byli všichni v nejistotě, co se bude dít, jak bude výuka probíhat,  
jaká bude komunikace s žáky. Podle svého nejlepšího svědomí, svých možností a schop-
ností se každý učitel chopil příležitosti, jak výuku dětem předat a zpříjemnit. K tomu 
jsme využívali telefonické konzultace, e-mail a aplikace jako jsou WhatsApp, Messenger  
a Skype. Musím konstatovat, že se žáci ujali zodpovědně plnění úkolů, které dostávali 
od svých učitelů. Pro každého z nás to byla velká zkušenost, kterou můžeme čas od času 
využít i nadále k doplnění výuky.

Na základě harmonogramu uvolňování ve školství a vydání pokynu MŠMT pro zá-
kladní umělecké školy jsme 11. května 2020 opět obnovili prezenční výuku ve všech obo-
rech. Jsme všichni rádi, že jsme se opět mohli potkat osobně se svými žáky. Doufám,  
že tato situace již nenastane a výuka bude nadále probíhat za osobní přítomnosti žáků, 
protože kontakt učitel-žák je pro naši práci naprosto nezbytný. 

František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Velká Bíteš

KULTURA

ZORKA KRUPIČKOVÁ 80

Jestli si někdo zaslouží samostatnou gratulaci v našem 
Zpravodaji, tak je to zcela určitě paní Zorka Krupičková, 
bývalá učitelka českého jazyka a výtvarné výchovy na 
základní škole ve Velké Bíteši, dlouholetá redaktorka 
našeho Zpravodaje, ale také uznávaná amatérská ma-
lířka. Její s ženským citem vytvořené a s velkou schop-
ností vnímat detaily okolní přírody inspirované kytice  
a krajinky, stejně jako půvabná městská zákoutí i odváž-
nější - zádumčivé až filozofické studie, zná většina z nás.  
„Paní Zorka“ ovládá velice umně také náš mateřský ja-
zyk, jak je patrné z mnoha jejích zasvěcených recenzí 
kulturních událostí v dřívějších číslech Zpravodaje.  Oslavenkyně.  |  Foto: Rodinný archiv
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Velice blízko má i k poesii. Inspiraci k vlastním citlivým veršům nachází u svých oblíbe-
ných českých a moravských básníků. Jubilantka byla dlouhá léta aktivní členkou Sboru pro 
občanské záležitosti a v letech 2003 – 2011 vedla také kroniku města.

Milá paní Zorko, přijměte od nás upřímné poděkování za Vaši dlouholetou obětavou 
práci, kterou jste přispěla k rozvoji bítešské kultury. Současně Vám při příležitosti Vašeho 
jubilea přejeme zejména zdraví, abyste byla ještě dlouhá léta šťastná mezi svými blízkými 
a nás mohla těšit svým uměním.

Redakce Zpravodaje, Informační centrum a Klub kultury 
a členky Sboru pro občanské záležitosti 

Bližší informace o bohatém, aktivním a prací naplněném životě jubilantky získá čtenář 
z následujícího rozhovoru:

Otázky pro mámu…

Byla jsem vyzvána, abych sesmolila něco o své ma-
mince, paní Zorce Krupičkové. Má totiž krásné výročí 
– když si to číslo položíte, je to nekonečno a jezírko 
vzpomínek za ním. 80.

Hned jsem věděla, že to nebude živočichopis… 
Přemýšlela jsem o nějaké legrácce, ke které moje 
matka nemá nikdy daleko. Začala jsem se jí, možná 
trochu přidrzle ptát. Uzemnila mě poetickými vzpo-
mínkami, útržky s vůní tak dávnou, že se doba jejího 
dětství zdá neskutečná… Uvědomila jsem si při tom 
běh času, tu rychlost… Současně mám pocit radosti, 
že je na co vzpomínat, když je život tak naplněný…  
Je dobré si uvědomit, jak se všechno mění, počítat 
s tím. Proto nabízím pár vzpomínek, při kterých se tiše raduji. Krásné narozeniny, mami.

Když si chci vybavit něco hodně dávno, moc se mi to nedaří? Máš nějakou první 
vzpomínku?

...potůček v Chobůtkách s písčitým dnem, vody tak po kolínka, (nesnažte se dnes ta 
místa najít!) na dece dvě holčičky odchycené z veselého cákání a uložené k opalování – 
byly jsme buřtíky – a to se nám tak líbilo, že jsme přece jen chvilku vydržely pod ochran-
nými křídly maminek. Ta druhá holčička byla Helenka.

Byla jsi jedináček, obletovaný, vymazlený...ne?
Jsem jedináček. Pro děti k závidění a tudíž i k posměchu. Jak já záviděla ostatním na-

opak jejich sourozence! Že jsem se měla? Opřádaná láskyplnou sítí zákazů, péče, napomí-
nání, to nemůžeš, tam nesmíš…

V mladých letech.  |  Foto: Rodinný archiv 
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Pustili tě vůbec za kamarády? Jak jste si hráli?
Byly doby, kdy jsem se na pár chvil vymanila z rodinných pout a odskotačila „na město“. 

Často vždycky v létě po dešti. Na hliněném povrchu na náměstí se vytvořily nádherné hlu-
boké louže. To se to čvachtalo ve vlažné vodě! Budovaly se rybníčky, přehrady a ani jsem 
nebyla „vaděná“, že jsem přišla domů mokrá od hlavy k patě!

Mohla s kamarádkami chodit na „Koupelnu“ bez dozoru, protože jsem se naučila brzo 
plavat. Ten přicházel procházkou až později. Už na kopci nad rybníkem maminku uklid-
nilo moje ječení a pištění – to jsem se radovala ze chvilek svobody. Horší to bylo v zimě.  
Děti sáňkovaly samy, já pod dozorem.

Kromě obvyklých her jsme my, válečné děti, hrávaly hru „na gestapo“. To jsme po vý-
křiku: „Gestapo!“ utíkaly do nejbližší skrýše a poslouchaly, jak někdo klepe a chce nás chytit. 
Nevěděly jsme, co je to gestapo. Pro nás to bylo zlé strašidlo, před kterým se museli schovat.

Bylo něco, co tě bavilo, umožnilo to zapomenout na svět…?
Ráda jsem sedávala doma a četla nebo kreslila. Tady jsem nebyla za jedináčka,  

brejlovce (dlouho jsem byla jediná s brýlemi ve třídě), jediná jsem nechodila do nábožen-
ství (to jsem vždycky čekala za dveřmi na chodbě), jediná jsem tehdy neměla doma tatínka. 
Bylo těch stigmat na mě trochu moc.

Sehnat dobrou knížku za války a po ní nebylo snadné. K narozeninám a o Vánocích 
jsem dostávala dárek nejcennější: novou knížku! Výběr nebyl v poválečných dobách bo-
hatý, takže mě provázel Timur a jeho parta a mým vzorem byla Zoja Kosmoděmjanská.  
Nebýt Helenčina bratra, ani jsem neměla ponětí o Rychlých šípech.

Zlobila jsi? Co jsi nesměla?
Celé dětství bylo orámováno druhou světovou válkou. Starosti rodičů se odrážely  

i v našich životech, i když nevědomky. Takže se množily zákazy: nemluv s nikým cizím, 
nezvedej nic ze země, neber si nic od cizích lidí, tam nechoď, za světla ať jsi doma…

Krabička  přání – zůstalo v ní něco, o co se chceš podělit? Tvé plány…
Moc by jich tam asi nebylo: kéž bych už dostala boty s bruslemi a předala někomu 

„vinťáky“ na klíček, kéž bych měla vlastní kroj, kéž by mě už nikdy nebolely zuby,  
kéž bych nemusila nosit brýle… Mně by se v té krabičce objevovala víc než nesplněná ta 
nesplnitelná přání. Ta bych si tam mohla ukládat dodnes.

My děti jsme tehdy neměly žádná velká přání a sny. O prázdninách jet s rodinou  
„na dovolenou“, byla věc docela mimo naše chápání. Kdo by krmil králíky? Co kdyby 
přišli vojáci…

Představ si:  jsi malá a jdeš na své oblíbené místo...
Je to půda našeho domu a láká mě proto, že tam nesmím. Po dřevěných schodech  

se plížím opatrně a tiše, a pak už nezaměnitelná horká vůně prachu, který se víří každým 
krokem. Tolik nááádherných věcí…krajkové závěsy, staré slunečníky, halenky a šátky!
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A co pokladů se ukrývalo ve staré komodě! Jen šla těžko otevřít. Když se mi to jednou 
konečně podařilo, opatrně jsem vytahala staré kořenky, skleněné mísy, vázy divných tvarů, 
svícny, sklenice a rozestavěla všechnu tu krásu po zemi, abych se mohla kochat. Netušila 
jsem, že se objeví teta Mařenka s košem vypraného prádla. Vůbec se ke mně nechovala 
jako k jedináčkovi.

Čím jsi chtěla být?
V listu paní a dívek Vlasta jsem objevila díky budovatelským fotografiím, že nejlepší 

bude stát se traktoristkou nebo také zednicí. Stojí na lešení, vítr jí čechrá kudrnaté vlasy 
a ona buduje naši osvobozenou republiku… Po čase jsem ze zednice slevila na baletku 
(herečkou jsem být nemohla kvůli brýlím).

Přišla éra pionýrských let, a když jsem maturovala ve svazácké košili na velkomezi-
říčské jedenáctiletce, musela jsem začít uvažovat, co dál. Mým přáním bylo studovat na 
novinářské fakultě. Bylo mi to rozmluveno. A dobře tak. (Tomu rozumím, i tak jsi režim 
nenechala v klidu, a on tebe). A tak jsem se stala učitelkou.

Škola – jak jsi ji vnímala?
Ne, že by to byl můj sen. Ale už v prvních letech praxe jsem si nedovedla představit,  

že bych dělala kdy něco jiného. Vybrala jsem si český jazyk a výtvarnou výchovu.  
Tam jsem získala základy malířské techniky, zájem o výtvarná díla i dějiny umění.

K vlastní tvorbě jsem se nedostávala moc často. Po ukončení studia jsem se přede-
vším zabývala malbou „celoplošných formátů“ (rozuměj: mnohametrových transparentů,  
ve kterých jsem zdravila, slibovala splnění a oslavovala). Po několika letech jsem už nepo-
třebovala ani rozměřování a páchala jsem ty výkřiky štětcem a latexovou barvou rovnou.

Psala jsi básně, ale taky jsi připravovala vystoupení…?
Kromě malování jsem objevila další činnost, která mě velmi bavila. Nemohu napsat 

přímo režisérskou, ale pouštěla jsem se (občas nedobrovolně) do nacvičování různých pá-
sem, tehdy se říkalo „kulturní vložky“. Musela jsem si dávat pozor na uvádění autorů 
(promiňte pánové Mikulášku, Seiferte, Skácele, že jsem vám vymýšlela pseudonymy.  
Byli jste zakázaní.) Mimo tyto akce jsem připravila pásmo Kytička pro Jaroslava,  
k Ježkovu výročí spolu se scénkami z Osvobozeného divadla, večer pod názvem „Zpívej si 
Blues“ s Teperovým Dixieklubem, nebo pásmo Zpěvy sladké Francie, Třešňový kabaret… 
(Já si pamatuji na školní divadlo s vícehlavým drakem a redaktorkou Zorkou Horkou, 
možná si na ně někdo z herců vzpomene?)

Vím, že ses setkala s mnoha známými osobnostmi?
Klub kultury pořádal pravidelně i besedy se zajímavými lidmi. Tak jsem měla možnost 

se setkat s Jaroslavem Vojtou, Ljubou Hermanovou, šéfdirigentem Brněnského národního 
divadla, panem Jílkem, jeho sólisty…(Já vím, že jich bylo daleko víc. Nosila jsi mi podpisy, 
obrázky s věnováním v památníku.).
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Nejvíce na mě zapůsobilo setkání s básníkem Janem Skácelem. Přišel do klubu na 
dvě besedy a mě velmi oslovilo jeho vyprávění. Je to pro mě Kníže českých básníků;  
zaujal to místo před Nezvalem a Seifertem.

Mí hosté vědí, že i v současné době leží vedle počítače Skácelovo souborné dílo se 
spoustou záložek, s pár kapkami barvy na obálce a otevřené na té stránce, z níž se právě 
učím jeho veršům (mám stařičký počítač a dlouho trvá, než se mu podaří se mnou navázat 
kontakt), a tak si spolu s Janem Skácelem říkám:

Poděkujte jak děti za jablko
Za vše co bývalo a znovu kdysi bude
Za to že věrná po dni přicházela noc
Za zarputilé ráno

Poděkujme jak děti za jablko
Za to že příští dávno je už za námi
Že nás měl čas
Jak rybář rybu v síti

Poděkujme jak děti za jablko
A bez výčitek a bez pokorné pýchy
Za radost která pomohla nám přebolet
Za odebraný dar

Poděkujme jak děti za jablko

Vzpomínání bylo hodně, a ještě bude… Díky za ně i za vše co bývalo a ještě bude.

Táňa Filipová  Krupičková

„VELKÁ BÍTEŠ VČERA A DNES“

To je název nové knihy, která představuje současnou i historickou tvář našeho města. 
Knihu na objednávku radnice vydalo nakladatelství Tváře ve spolupráci s historiky 
Martinem Štindlem, Janem Zdubou a fotografem Milanem Šustrem. Jmenovaní autoři 
vybrali pro pamětníky, patrioty i milovníky bítešské historie bezmála padesát záběrů, 
jejichž prostřednictvím nabízejí srovnání minulé a současné Velké Bíteše. 

Historickou tvář města přibližuje široká škála dobových snímků pořízených v letech 
1872 – 1972. Ty se dnes nacházejí nezřídka zapomenuté v nejrůznějších muzejních,  
archivních i v soukromých sbírkách, ale pocházejí ze zaniklých ateliérů Ondřeje Kno-
lla, Rudolfa Skopce a dalších fotografů, kteří si město zvolili za objekt svého zájmu.  
Naopak současnou podobu Bíteše dokumentoval svým objektivem zkušený žďárský 
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fotograf Milan Šustr. Pro své záběry si záměrně vybíral shodná stanoviště starých mi-
strů, aby srovnatelným způsobem zachytil dneš-ní podobu těchto míst. 

Jak moc se liší současná Bíteš od té minulé, můžete porovnat sami. Martin Štindl  
s Janem Zdubou vám pak při orientaci i ve vašem vzpomínání pomohou zevrubným 
komentářem, který k fotografiím připojují. Z připojených popisků se dozvíte nejen 
stáří snímků a historii fotografovaných objektů, ale i zajímavosti o jejich obyvatelích 
či o hlavních vlivech, které proměnily Bíteš historickou v Bíteš moderní.

Pouhé listování knihou je tak vlastně příjemnou a poučnou procházkou. Ta začíná 
na bítešském náměstí, pokračuje vedlejšími ulicemi přes někdejší historická před-
městí až do dnešních okrajových částí. Autoři ve svém výběru snímků neopomněli 
ani na radikální proměny příměstského okolí, do něhož vedle romantických zákoutí 
starých mlýnů patří také rušná dálnice. Nová kniha tak s úspěchem nevyvolává je-
nom vzpomínky na dobu dávno minulou, ale částečně odpovídá i na vážnější otázky, 
do jaké míry, v jakých směrech a díky čemu se Velká Bíteš za posledních stopadesát 
let proměnila.

Knihu „Velká Bíteš včera a dnes“ si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru 
na Masarykově náměstí 5 a v Cukrárně u Zdubů ve Velké Bíteši.

Redakce

„Velká Bíteš včera a dnes“.  |  Foto: Archiv KK
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VÝSTAVA V MUZEU

Městské muzeum ve Velké Bíteši si pro návštěvníky na letošní sezonu připravilo výstavu 
tematicky zaměřenou na 75. výročí konce 2. světové války s názvem Velká Bíteš v období 
Protektorátu. Jak již název napovídá, výstava bude zaměřena život v našem městě v letech 
1939 – 1945. Nahlédnout budeme moci také do posledních měsíců války před příchodem 
východní fronty do Velké Bíteše. Textová část výstavy bude doplněna o sbírkové předměty 
z tohoto období, které během let bítešské muzeum shromáždilo do svého fondu. Zastou-
peny budou především militarie (zbraně, uniformy, vyznamenání) nebo předměty z každo-
denního života, dobová protektorátní propagace a fotografie z Velké Bíteše.

Výstava, pořádaná v malém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5 bude 
otevřena od 2. června do 31. srpna letošního roku. V úterý 2. a ve středu 3. června 
14.00 – 16.00; ostatní dny v běžnou otevírací dobu út – pá 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 ho-
din. Mimo otevírací dobu je možno výstavu shlédnout po předešlém objednání na tel. 566 
789 380; 731 852 112 nebo e-mailem: muzeum.velkabites@seznam.cz. Termíny dovole-
ných o letních měsících budou včas uveřejněné na webu muzeumbites.cz nebo bitessko.
com a v letním dvojčísle Zpravodaje města Velké Bíteše.

Ivo Kříž

POZVÁNKA NA BESEDY DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

ISLAND – KRAJINA SOPEK A LEDOVCŮ

Městská knihovna vás srdečně zve na poutavou cestopisnou besedu se známou spisova-
telkou a cestovatelkou Sašou Ryvolovou.

Pojďte se s námi vydat do čarovné krajiny jezer a duhově zbarvených horských štítů, 
tisíců   vodopádů a spících sopek. Dostaneme se až k místu nejstaršího evropského 
parlamentu Pingvellir a také k největší příkopové propadlině oddělující euroasijskou 
a severoamerickou kontinentální desku. Čekají nás Duhové hory, termální koupele,  
bublající sirná jezírka a bizarní skalní útvary. Užijeme si pozorování velryb v Húsavíku 
i úžasné ledovcové jezero Jokulsarlón s tančícími krami a tuleni. Krátce se zastavíme 
i na Faerských ostrovech s výletem na ostrov Mykinas – největší kolonií papuchalků. 
A to zdaleka není všechno!

Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června v 17.00 hodin v prostorách Městské knihovny 
Velká Bíteš.

BESEDA K HISTORICKÉMU ROMÁNU “HOŘ OHÝNKU, O MOU DUŠI SE  
UŽ ČERTI PEROU“

Rok 1740 patří k nejvýznamnějším mezníkům evropských dějin. V rychlém sledu 
umírají panovníci tří evropských mocností a osud starého kontinentu se vydává na 
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dramatickou cestu válečných konfliktů, jejichž strůjci jsou hnáni vidinou zdánlivě 
snadné kořisti. Právě takovým skutečnostem musí čelit jediná vládnoucí žena na 
českém trůně - Marie Terezie.

Pojďte se s námi vypravit po stopách dramatických evropských dějin 18. století. Před-
náškou Vás provede úspěšný spisovatel Josef Špidla. 

Těšíme se na vás ve čtvrtek 18. června v 17.00 hodin v prostorách Městské knihovny 
Velká Bíteš.

Monika Ulmanová

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí?

Jarní dny nás téměř všechny lákají do 
přírody. A jelikož je letošní období hodně 
atypické, 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 samozřejmě vám fo-
tografie něco připomíná, abyste nám dali 
vědět buď telefonicky na číslo 607 007 
620, anebo písemnou formou na emai-
lovou 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.

Červnová otázka: 
Kde se nachází kaplička zobrazená na  
fotografii?

V květnovém Zpravodaji byla zveřejněna první soutěžní otázka, kde se nachází místo, 
které původně bylo s památnými borovicemi, ale i oválným kamenem na cestě z Bíteše do 
již dnes už neexistující a zaniklé osady Outěchleby. 

Správná odpověď: Místo je nazváno Památná borovice U Korbela, která roste 
nedaleko rybníku Korbel u staré cesty z Nových Sadů k hájence Demáčky a Jestřabí,  

Poznáte známé místo?  |  Foto: Alois Koukola
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která ztratila svůj význam odstraněním dálničního mostu. Cesta je také zajímavá tím,  
že každá rodina z Nových Sadů si podél cesty vysadila svůj strom. Z Velké Bíteše je místo 
nejsnadněji dostupné přes Chobůtky cestou do Nových Sadů. 

Členové redakce Zpravodaje v pondělí 18. května vylosovali ze správných odpovědí dva 
výherce, kterými se stali Lenka Žaloudková a Marcela Čapková. Výhercům, kterým byla 
předána malá pozornost, gratulujeme. 

Redakce

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 34:

V roce 1594 držel dům Martin Břoumek, který roku 1599 prodal za 30 zlatých roli 
a „kus ouvaru, jak sádové kameny, kteréž sobě zasadil, ukazují“. Roku 1605 byl dům 
již vdovy Anny Břoumkové i s osetím na poli, měřicí žita a 2 měřicemi ovsa v ceně 
150 zlatých připsán Klimentu Škarydkovi, který již dříve zdědil polovinu zmíněné 
částky. Druhou polovinu Klíma vyplácel Anně po ročních vejruncích 1 zlatém ještě  
v roce 1617, přičemž jí v roce 1607 převedl 52 zlatých své pohledávky na domě  
čp. 174 na Malé Straně.

Dům čp. 34 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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Roku 1621 zakoupil dům od Škarytky s připrodáním „žita 3 mandely na kousku osetí, 
seno a votavu co v domě jest a s rolimi, kteréž k němu náleží“ v ceně 100 moravských zla-
tých Jiřík Senohrad. Jíra tu dlouho nehospodařil, neboť vejrunky platila od roku 1623 již 
zřejmě vdova Kateřina Senohradská. Ta roku 1627 „z své dobrovolné vůle prodala grunt 
v Lánicích ležící u silnice k Mezeříčí“ v téže ceně kloboučníku Baltazaru Grüss. Přitom 
„osetí ozimého polovici připrodala a prasátko, k tomu na tři klasy jedny hony dílný na Rej-
toku k užívání sobě vymiňuje“ a “strany bytu též ona sobě do roku vymiňuje“. Od Grüsse 
zakoupil roku 1642 dům ve stejné ceně Vít Vaněk, který přikoupil „2 slepice, prase a sena 
nějakou trochu“. Roku 1653 Vaněk skoupil pohledávku na domě od řezníka z Troubska 
Mikuláše Svobody, kterému náležela po rodičích jeho manželky Mandaleny, 85 morav-
ských zlatých za 13 rýnských zlatých 30 krejcarů (11 mor. zl. 40 kr.).

Později roku 1671 městský úřad prodal dům již po Vaňkovi v ceně stále 100 moravských 
zlatých, a to „i s stodůlkou, kterouž Vít Vaněk vystavěl, s připrodáním 1 kohouta, 3 slepice 
a což od starodávna k němu patří se vším všudy“, Františku Procházkovi. Tehdy nále-
želo z domu 6 zlatých k záduší a pak stejným dílem po 18 zlatých 24 grošech vdově Anně 
Vaňkové a jejím dětem Alžbětě (manžel Matěj Šnejdar), Barboře, Markytě a Kateřině. 
Procházka prodal dům zřejmě se třemi rolemi a stodůlkou již roku 1676, a to Urbanu Do-
pitovi za stejných podmínek, za jakých jej zakoupil. Bylo to s připrodáním „tři sta šindele, 
mandel slámy a polovic ozimního obilí, cokoliv Pán Bůh požehnati ráčí, aby spolu sklidíce 
se rozdělili […] Avšak jsouc [dům] hrubě zpustlý, Jejich Opatrnosti pan purkmistr a páni 
jeho ve všelijakých potřebách obecních po některý čas chrániti chtějí“.

Roku 1712 městský úřad prodal dům s polnostmi i kouskem lesa též v ceně 100 morav-
ských zlatých dále Řehoři Jochovi. O třicet let později, roku 1742, zdědil dům se čtyřmi 
rolemi a zahradou u domu Říhův syn rolník Rudolf Joch. Ten se měl následně postarat  
o svého nejmladšího bratra Vavřince. Roku 1773 „vidíce Opatrnosti Jejich počestný ouřad 
městský, že oba synové [Rudolfa Jocha] jen jdouce světem zde se stavěli a žádný z nich ten 
grunt ujmouti a spravovati nechce a že by tak k zpuštění přicházeti musel. Na žádost vdovy 
Oršily Jochový“ připsali dům jejímu zeti tesaři a rolníku Josefu Jersenskému. Tehdy  
„nářadí a dobytek se právně vyšacoval za 30 zlatých [rýnských]“ a tato částka byla rozpo-
čítána mezi dědice (po 5 zlatých Josefově manželce Alžbětě, Antonínu a Jakubu Jochovým, 
Kateřině a zbytek představoval dluh věřiteli v Brně). Josef Jersenský roku 1804 postoupil 
dům „s tou při něm se vynacházející stodolou, zahradou a se všema rolima a loukami 
[…] jakož i taky jednoho koně, jeden vůz a všechno potřebný rolní nádobí a hospodářské 
nábytky“ synovi rolníku Františku Jersenskému. Ten měl vyplatit sourozence Klimenta 
a Kateřinu každého 200 zlatými tehdy, kdy je budou potřebovat. A také zajistit pro otce 
výměnek, jehož součástí bylo roční vydání 8 mír žita, 2 mír ječmene, 1,5 míry hrachu,  
4 mír brambor „jabloušek“ a 4 mír řepy. Později roku 1840 se stal držitelem domu v ceně 
820 zlatých František Fousek.

Následně roku 1876 proběhla exekuční dražba domu, načež roku 1877 byla uzavřena 
kupní smlouva s Františkem Večeřou. Ten se následujícího roku oženil s vdovou Amálií 
Jeřábkovou, které nechal roku 1879 připsat polovinu domu. František a Amálie Večeřovi 



26 |  Červen 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

vlastnili dům do roku 1890, kdy Amálii byl připsán celý. Roku 1893 jej postoupila novo-
manželům rolníku Františku a Antonii Jeřábkovým. Později roku 1929 byla polovina domu 
převedena na Jaroslava Jeřábka, který roku 1941 obdržel i druhou polovinu.

Prameny: SOkA Žďár n. S., AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 97, 140, 171, 197–198, kn. č. 11788, 
fol. 56–57, 328, kn. č. 11789, fol. 113, 270, kn. č. 11794, fol. 12, kn. č. 11893, fol. 61–65. Katastrální 
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 12.

Jan Zduba

OSTATNÍ

POLIKLINIKA A DOMOV PRO SENIORY VELKÁ BÍTEŠ

Domov pro seniory prožívá nelehké období s nemalým napětím a obavami, co přijde 
zítra. Po celou dobu výskytu onemocnění Covid-19 platí opatření, že klienti i zaměst-

Plán přestavby domu čp. 34 z 20. 6. 1877 se třemi bytovými jednotkami (světnice + kuchyň + síň)  
vypracovaný bítešským stavitelem Františkem Havelkou (SOkA Žďár n. S., AM Velká Bíteš, sig. C 14, č. 52).
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nanci používají náležitou ochranu nosu a úst (rouška) a dbají na zvýšenou hygienu rukou.  
Je prováděna také zvýšená dezinfekce pokojů klientů i společných prostor.

V domově jsme vymezili místnost pro izolaci klientů v případě potřeby zavedení barié-
rového systému péče. Denní aktivity klientů jsou realizovány i nadále, ovšem individuální 
formou, za dodržení všech hygienicko-epidemiologických opatření. Byl zaveden zvýšený 
dohled nad klienty, pravidelné měření teploty a sledování jejich celkového zdravotního 
stavu. Zaměstnanci jsou každých 14 dní testováni na výskyt Covid-19. Všechny výsledky 
byly dosud negativní.

Doufáme, že se konečně blíží i zákaz návštěv. Návštěvy bychom chtěli alespoň 
zpočátku omezit na určité hodiny. Přece jenom jde hlavně o ochranu našich klientů,  
kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou. Pro bližší kontakt klientů s rodinou zařízení 
zakoupilo tablet a klienti se se svými nejbližšími mohou spojit přes internet a komuni-
kovat přes videohovory.

Za celý náš domov děkujeme vám všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podpořili a na-
dále podporujete, pomáháte nám v těchto nelehkých časech. Současně děkuji i zaměst-
nancům domova za zodpovědný přístup k vzniklé situaci, týmovou spolupráci a jejich 
odhodlání.

Březen a začátek dubna byl nelehký i pro provoz ambulancí na poliklinice. Potýkali 
jsme se s nedostatkem ochranných pomůcek. Situaci se podařilo zvládnout díky pomoci 
našeho zřizovatele, města Velká Bíteš, PBS i vás všech, kteří jste nezištně nosili na naše 
pracoviště ušité roušky. Vám všem patří náš veliký dík. Na druhou stranu se nám bohužel 
během minulých týdnů opakovaně stalo, že si lidé dezinfekci, která je určena v objektu 
polikliniky pro její návštěvníky, odlévali ze zásobníků pro svoji potřebu a nosili domů. 
Obracíme se touto cestou na tyto osoby, aby tak nečinily a nekomplikovaly tak ochranu 
zdraví sobě a ostatním návštěvníkům polikliniky. Prosíme návštěvníky polikliniky i pro 
následující období o dodržování doporučení vlády ohledně preventivních opatření v sou-
vislosti s koronavirem.

Nyní se provoz většiny ordinací vrací k běžnému režimu. V budově polikliniky v sou-
časnosti probíhá výměna výtahu. S tímto jsou spojena určitá omezení. Prosíme občany 
o schovívavost. V jednání je také zakoupení nového přístroje na RTG pracoviště a s tím 
spojená modernizace tohoto pracoviště.

Prosíme i nadále o dodržování doporučení vlády.
Petra Veselá, Eva Linhartová

VÍTE, ŽE …

Po úvodním článku s vinařem Petrem Vondrákem z nedalekého Bezděkova,  
bych v dnešním díle rád představil dalšího „vínomilce“ a tím je rodilý Bítešák Ing. Jo-
sef Pelánek. Musím na něj prozradit, že vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně,  
ale většinu svého profesního života strávil v obchodních odděleních firem s různým za-
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měřením. Jelikož je to náročná práce s lidmi, „relaxem“ se pro něj stal vinohrad, kde jak 
podotknul, si vždy prací tzv. vyčistil hlavu. A v jeho sklípku, krásném prostředí klenutého 
sklepního traktu, jsem si mu dovolil položit několik otázek, které poodhalí nejenom fyzic-
kou náročnost tohoto koníčka, ale samozřejmě i tu časovou.

Tak začneme u vinohradu. Jakým způsobem jsi se vůbec jako kluk z Vysočiny  
k vinohradničení dostal?

Není to zase až tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Kolem roku 1985 se 
moje sestra přivdala do Novosedel na Moravě. Je to čtvrtá největší vinařská obec v České 
republice a má přes 414 ha vinic. Vždy, když jsem přijel na návštěvu, pomáhal jsem šva-
grovi na jeho vinicích a ohromně mě to bavilo. Většinou lidi baví spíš jen víno a sklep,  
ale v mém případě to byl i vinohrad a výroba vína jako taková. Je to taková tvůrčí práce  
a v té době pro mě byla neskutečně exotická. Vždyť hrozny jsme tenkrát znali jen z ob-
chodů se zeleninou a ovocem. Časem jsem se oženil a pořídil vlastní vinice. Potom už jsme 
tam jezdili pracovat společně i se ženou a dětmi.

Kolik máš hlav?  
Já tedy mám jednu, ale pokud myslíš těch révových, tak přesně to samozřejmě 

nevím, i když jde o poměrně častou otázku. Je to totiž tak, že máme vinice roz-
prostřené v několika tratích na celkové ploše 1,8 hektaru. Když vezmu šířku řádků  
a vzdálenost hlav mezi sebou, tak to matematicky vychází na těch kouzelných tři ti-

U vinného sklípku na Babinci.  |  Foto: Rodinný archiv
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síce tři sta třicet tři hlav na hektar, což je tedy téměř 6000 na celé ploše. Ale předloni 
jsme vysazovali dvě nové vinice, letos budou poprvé rodit, a tam už jsme vysazovali  
v užším sponu. To jsou řádky 2,5 metru od sebe a jednotlivé hlavy po osmdesáti cen-
timetrech. Teď se preferuje hustší výsadba, aby se réva donutila jít více do hloubky 
pro vodu a živiny. 

Jak je to s prací ve vinohradu?
Popravdě, je to práce pro celou rodinu a ještě často vypomáhají kamarádi.  

Vlastně celoroční práce začínající už v lednu stříháním, vytahováním réví, mulčová-
ním. Musí se pospravovat sloupky, utáhnout drátěnky a vyvázat očištěné loňské leto-
rosty. Pak nastanou tak tři týdny klidu podle počasí a podle toho, jak se stíhá práce 
předtím. Někdy je to taky tak, že dovazuješ a už ti raší očka, tak že už ty tři týdny ne-
máš. Následují tzv. zelené práce - čištění kmínků a všeho co obrůstá odspodu, podlom 
a zastrkování letorostů, aby to neolámal vítr. Potom se ožíná, to už je červenec a srpen, 
a konečně je tu září a přichází první vinobraní, které probíhá prakticky každý víkend 
až do konce října. Mladé vinice musíme 3x za rok okopat, mezitím se stříká, při tom 
všem je potřeba udržovat meziřadí, což je kultivace, mulčování, sečení trávy a tak dál. 
No je toho celkem dost….

To znamená, že v pátek odjíždíš do vinohradu a v neděli se těšíš do práce?
No, někdy to tak opravdu je…. 

K jakým vinařstvím se řadíš?
Možná to bude znít trošku nadneseně, ale s výměrou 1,8 ha patříme k té druhé polovině 

těch větších. Donedávna jsme ještě část produkce hroznů prodávali dalším vinařstvím,  
ale posledních několik let už zpracováváme všechny hrozny sami. 

Čtenáře jistě bude zajímat, jaké víno pěstuješ a vyrábíš?
Musím říct, že kromě odrůdy Irsai Oliver mám všechna vína ve sklepě z našich vlastních 

vinic. Jen tak si dokážu pohlídat celý proces výroby od hroznu až po láhev.
Když začnu odrůdovou skladbou vinic, tak co do množství máme nejvíce Sauvignon, 

Veltlínské červené rané, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, trochu Chardonnay a červené 
Svatovavřinecké s Frankovkou. Před třemi roky jsme vysadili na dvou vyklučených sta-
rých vinicích nové odrůdy Solaris, a Cabernet Cortis. Obě jsou to velmi rané odrůdy,  
které dozrávají již v srpnu a jsou vysoce odolné proti chorobám révy. Všechny naše vinice 
zařazujeme do systému integrované produkce. 

Co to znamená?
Když to řeknu zjednodušeně, tak je to takový předstupeň „bio“ a tyto dvě odrůdy se nám 

pro tento systém velmi hodily. Je to o tom, že se chceme chovat šetrně a zodpovědně k půdě 
a k přírodě, abychom ji s čistým svědomím mohli předat dalším generacím.
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Co špačci? Jak chráníš vinohrad před jejich nájezdy?
Ve vinicích jsou instalovaná plynová děla, která v nastavených časových úsecích 

imitují výstřely. Ti největší vinaři si platí i brigádníky, většinou myslivce, kteří plaší 
špačky skutečnými výstřely a zároveň hlídají vinice proti zlodějům. Samozřejmě 
těch možností ochrany je víc, zkouší se například akustické plašiče se zvuky dravců,  
nebo různé atrapy dravců. 

Jaké množství vína ročně vyrábíš?
Momentálně se pohybujeme kolem pěti tisíc litrů ročně. Samozřejmě toto už není 

pouze na vlastní spotřebu a větší část míří do prodeje. Více vyrábíme bílého, asi 4/5,  
ale poslední dobou se malinko oživuje i poptávka po červeném, z čehož mám docela ra-
dost. Se „zasvěcenými“ komentáři, že na Moravě nelze vyrobit dobré červené víno já roz-
hodně nesouhlasím.

No a ještě otázka, ten tvůj krásný sklep…jak vznikl? 
Bylo mi jasné, že dřív nebo později budu chtít víno dělat tady v Bíteši. Před tím jsem 

ho měl na dvou místech a nebyl to vůbec ideální stav. V roce 2005 jsem už na Babinci 
vlastnil pozemek. A začátkem května toho roku nám Honza Denemarek vybagroval ob-
rovskou jámu na sklep. Z Novosedel od švagra jsme dovezli jeden „ramenát“ - šablonu na 
klenbu. Podle ní táta udělal další dvě, celé jsme to pobili latěmi a vzniklo takové „kopyto“,  
na které se už potom při stavbě rovnou pokládaly cihly. Po dvou metrech, den po dni, jsme 

Vnitřní prostory vinného sklípku.  |  Foto: Rodinný archiv
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se posouvali vpřed a dávali tu vlastní klenbu dohromady. Záměrně jsme použili staré cihly. 
Chtěli jsme, aby to hned nové bylo vlastně staré. Cílem bylo vytvořit tu správnou atmo-
sféru moravského sklípku, zde na Vysočině. Sklep je 7m široký a 14 metrů dlouhý.

Kolik na stavbu padlo cihel?
To nevím, ale bylo jich moc. Už se mi o nich i zdálo. Celé léto jsme jezdili, sháněli, 

čistili a vozili cihly z bouraček. Zapojena byla celá rodina – manželka, děti i mí rodiče.

Měl jsi nějakého stavebního odborníka?
Sklep mi projektoval můj šikovný spolužák ze základní školy Ing. Zdeněk Šilhan, ale ani 

on, ani nikdo z oslovených firem s tím neměl praktické zkušenosti. Takže při vlastní stavbě 
se objevovaly stále nové a nové háčky a otazníky, které jsme museli denně řešit.

Bylo to náročné, ale nakonec se to povedlo a po čtyřech měsících intenzivní práce jsme 
měli hotovo. 

Tímto děkuji Pepovi Pelánkovi za velmi příjemný rozhovor a chci popřát hodně 
úspěchů v pěstování a výrobě vína. Vás, kteří tento nápoj milujete a zdejšího vinaře 
jste ještě nenavštívili, bych chtěl pozvat do sklepa nacházejícího se na Babinci, neje-
nom na ochutnávku, ale i na nákup skvělých vín. 

V příštím prázdninovém dvojčísle navštívíme Velkobítešské včelaře a to konkrétně 
pány inženýry Josefa Janštu a Zbyňka Schwarzbacha. 

Josef Jelínek

NÁVRATY K PRAMENŮM

Je to už 6 let,
co jsme na kolech objevovali prameny našich nejbližších potoků: Bítýška, Bílý potok, 
Jasinka, Chvojnice, Libochovka, Halda, Bobrava. Nebylo to jednoduché. Zapomeňte,  
jak praví básník, na pramen, který vytéká z křišťálové studánky, v hlubokém lese,  

Tabulky pro pramen Bílého potoka a Bítýšky už byly na místech.  |  Foto: Karel Smolík
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v tmavém kapradí, kolem s rudým vřesem. Realita byla většinou jiná, hledání, dotazování 
místních, terén, nakonec rozhodnout z více možností, který je ten pravý. Místo pramene 
jsme upravili a označili tabulkou z nerezu, které nám sponzorsky nastříhalo Němcovo 
železářství. Šest let uteklo jako voda. Přírodní vlivy, těžba dřeva, stavby, lákavý nerez,  
to vše mohlo tabulky poznamenat. Letos v dubnu jsme provedli jejich kontrolu.

Jak to dopadlo? 
Kupodivu dobře. Všechny tabulky jsou na místě, až na pramen Libochovky. Tato tabulka 

byla umístěna u železničního mostu, který je v současné době v rekonstrukci. Je možné, 
že ji stavaři přechodně uskladnili, aby se stavbou nepoškodila. Čas ale přesto dělá svoje, 
ne tolik na tabulkách, jako na pramenech. Spadané listí, větve, tráva. U pramenů je ale po-
znat, že se najde ochotná ruka pramen ošetřit. Poděkování všem. Hezkou úpravu pramenů 
provedly obce Heřmanov u Bílého potoka a Rudka u pramene Bobravy. Jsou tam i lavičky 
a informační tabule.

Výlet k prameni právě na kole je příjemná aktivita, ale i pro ty, kteří kolo nemusí,  
je to hezký výlet autem, kus cesty dojít pěšky. Je to trochu i dobrodružství, možná se vám 
stane, že pramen napoprvé hned nenajdete. Určitě si nedáte pokoj a co nejdříve tam vyra-
zíte znovu.

A budete-li chtít pomoci, přibalte si na cestu lopatku nebo i srp.

Potoky a vodní zákon
Varuji vás, neklikejte na internetu „vodní zákon“. Nekonečné čtení, fůra vysvětlujících 

vyhlášek a komentářů. Uvedu jen čtyři ustanovení:
 –  prameny jsou součástí povrchových vod, společně s vodami spodními, nejsou před-

mětem vlastnictví a ani součástí pozemku
 – každý může odebírat povrchové vody pro vlastní potřebu

Tabulka pramene Haldy přežila i kůrovce, dříve byla v lese.  |  Foto: Jiří Baláš
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 –  o „drobné vodní toky“ se starají majitelé příslušných pozemků (obce, organizace, 
občané). O stavby na vodních tocích (jak je definuje stavební zákon) se starají jejich 
majitelé, pokud nejsou stavbou, pak majitelé příslušných pozemků

 –  dohled nad plněním povinností nad všemi vodními toky, od jejich pramene až po 
jejich konce mají správci Povodí, v našem případě Povodí Moravy

Určitě je hodně dotazů. Já jsem to pochopil tak, že když by se mně stala nějaká nehoda 
při přejezdu neudržované lávky přes nějaký potok, pokud nebyla postavena se stavebním 
povolením nebo ohlášením, bude mít problémy majitel pozemku, pokud bylo stavební po-
volení nebo ohlášení, pak stavebník. Vodní zákon také říká, že každý může podél každého 
vodního toku volně procházet.

Návraty k přírodě
Žijeme v „ajťácké době“ (vysvětlení pro ty starší: IT – čte se „aj tý“ – informační techno-

logie). Data se na nás valí ze všech stran. Všechno víme, a když to nevíme, tak to obratem 
„vygúglujeme“ na chytrém telefonu. Na kůrovce a koronaviruse ale nemáme.

Z toho mediálního šumu začínáme být unaveni. Potřebné osvěžení hledáme v přírodě, 
navíc plné zajímavých stop lidské činnosti. Ale zpět k našim potokům. Všechno má svůj 
začátek a konec. Začátky potoků, prameny jsme objevili, nabízí se lákavá výzva vydat se 
k jejich koncům. Mám to projeté a věřte, je tam fůra krásných věcí. Celou pouť našich 
potoků uvádím. 

Bobrava: Rudka – Rosice – Radostice – Želešice – Popovice – Svratka
Chvojnice: Košíkov – Krokočín – Hluboké –K ralice – Oslava
Halda: Svatá hora – Milešín – Rozseč – Níhov – Kutiny – Libochovka

Se starostou Svin jsme v r. 2014 označili pramen Bítýšky.  |  Foto: Karel Smolík
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Bítýška: Sviny – Ořechov – Bítýška – Nové Sady – Velká Bíteš – Bílý potok
Jasinka: Křeptov – Holubí Zhoř – Jasenice – Naloučany – Oslava
Bílý potok: Svatá hora–Osová-Vlkov– Křoví– Šmelcovna – Veverská Bítýška – Svratka
Libochovka: Křižanov – Kunratice – Horní a Dolní Libochová – Meziboří – Žďárec – Ku-
tiny – Říkonín – Chytálky – Dolní Loučky – Loučka

Na závěr si přece jen neodpustím tu Sládkovu „Křišťálovou studánku“. Doufám, že jsem 
na internetu odkliknul ten správný odkaz.

Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí a vúkol rudý vřes.
Tam ptáci, laně hodí pít, pod javorový kmen,
tam víly chodí v župánku, ty odvážnější bez.

Přeji hezké zážitky na kole, hlavně šťastné návraty domů.
Karel Smolík

BÍTEŠSKÁ STOPA V CERNU – NEJVĚTŠÍM SVĚTOVÉM 
VĚDECKÉM PRACOVIŠTI

CERN je zkratkou francouzského názvu (Conseil Européen pour la recherche nuc-
léaire) Evropské organizace pro jaderný výzkum se sídlem v Ženevě.

Její impozantní urychlovač jaderných částic, uložený v kruhovém tunelu s obvodem 27 
km v hloubce asi 100m pod povrchem, patří mezi největší a nejsložitější světová vědecká 
pracoviště. Ve funkci elektronického inženýra tam pracuje sedmadvacetiletý Dominik 
Koukola, absolvent elektrotechnické fakulty Technické univerzity ve Vídni, kterého jsme 
požádali o rozhovor:

Dominiku, pověz nám něco o sobě!
Narodil jsem se českým rodičům v rakouském Hollabrunu a vyrůstal nejprve  

v Schönbornu, kde táta pracoval na golfovém hřišti. Maminka pochází z Březského  
a táta z Velké Bíteše.

Počátkem devadesátých let využili možnost krátkodobého pracovního pobytu  
v Rakousku, který se neplánovaně prodloužil. Začínali od nuly, bez předchozích zna-

Panoramatický pohled na Ženevu.  |  Zdroj Wikipedie
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lostí německého jazyka. To, jak zvládali 
překonávat všechny obtíže v cizí zemi,  
je něco, co mě dodnes inspiruje. Když 
mně bylo pět let, ztratil jsem z ničeho 
nic tátu. Byla to velká tragédie v mém 
životě, ale s obrovskou podporou mé 
rodiny se mi ji podařilo překonat. Tato 
podpora mě provázela celým dosavadním 
životem, umožnila mně dělat mnoho věcí 
a jsem za to moc vděčný. I když jsem 
strávil většinu času v Dolním Rakousku,  
Česko bylo vždy blízko. Pravidelné ná-
vštěvy rodin ve Velké Bíteši, v Březském 
i v Křoví, v létě, o Vánocích a Velikono-
cích, mně vždy připomínaly můj původ.

Školní vzdělání a sport
Prošel jsem rakouským školním sys-

témem, podobným českému. Po čtyřech 
letech základní školy jsem přestoupil na 
gymnázium v Hollabrunu. Vždycky mě 
bavil fotbal. Jedna z mála vzpomínek,  
které mám na svého tátu je, jak hrával fot-
bal. Od malička jsem chtěl také jako taťka 
hrát v místním klubu. Mamka mě vozila na 
tréninky i na zápasy a investovala do mě 
mnoho času a energie, obzvlášť když mně 
umožnila hrát vyšší soutěž za regionální 
klub, kam jen jedna cesta trvala téměř ho-
dinu. Můj sportovní talent se zdárně rozví-
jel a ve čtrnácti letech jsem měl možnost 
jít studovat na fotbalovou akademii, ale po 
dlouhém uvažování jsem se rozhodl pro 
střední technickou školu v Hollabrunu – 
obor elektronika. Tam začalo moje vzdě-
lávání v tomto oboru, které jsem pak pro-
hloubil na Technické univerzitě ve Vídni. 
Vždy mě zajímaly i jiné obory, a flexibilní 
univerzitní systém ve Vídni mně umožnil  
i druhé studium na půl úvazku v oboru  
podniková ekonomie.

Dominik na pracovišti.  |  Foto: Rodinný archiv

Studentské koleje v Hongkongu.  |  Foto: Rodinný archiv
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Během studia na střední škole jsem absolvoval spoustu praktik: v obilním silu jsem ode-
bíral vzorky obilí, dělal jsem opraváře v továrně na hranolky, nakládal palety v logistickém 
skladu pro McDonald aj.

  
Zahraniční studium

Lákalo mě také studium v zahraničí. Poprvé jsem měl tuto možnost v rámci výměnného 
pobytu ve Švýcarsku, na technické univerzitě ETH v Curychu. Pak jsem využil druhou 
možnost a strávil jsem jeden semestr na univerzitě HKU v Hongkongu. Byl to pro mě 
velký „kulturní šok“ a musel jsem se jistou dobu aklimatizovat. Vidět architekturu města  
z nejvyššího mrakodrapu světa bylo impozantní, zvlášť když jsem vyrostl na venkově.  
Bydlel jsem na třicetipatrových kolejích, kde žilo více studentů než lidí u nás na vesnici. 
Oba studijní pobyty byly plné zážitků a pomohly mně poznat svět i sebe sama. 

Jak jsi se dostal do CERNu?
CERN je Evropská organizace pro jaderný výzkum, a v rámci své činnosti nabízí také 

praktikum pro studenty. Každý rok získá tuto možnost více než 600 studentů z celého světa.
Během svého pobytu v Hongkongu jsem se o této příležitosti dověděl a podal si žádost. 

Po několika týdnech jsem dostal pozitivní odpověď a pozvání na video-interwiev. Termín 
spadl do týdnu studijního volna, které jsem využíval cestováním a poznáváním Číny. Bě-
hem svého putování po centrální Číně jsem se tedy připravoval na zmíněný „video-po-

Detektor urychlovače.  |  Foto: Archiv Cernu
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hovor“, který se uskutečnil v městě Si-anu, které je sídlem terakotové armády. Nakonec 
všechno dobře dopadlo a zanedlouho jsem nastoupil na praktikum ve švýcarské Ženevě, 
kde se nachází sídlo CERNu.

Jakou činnost vykonáváš?
CERN zkoumá složení hmoty a zabývá se hledáním odpovědi na základní otázky:  

Co je hmota a jak hmota vznikla? Hlavním zařízením je velký hadronový urychlovač LHC, 
který se nachází v hloubce kolem 100 m pod zemí, v 27 kilometrů dlouhém, kruhovém 
tunelu. Je to nejenom největší urychlovač částic, ale také největší strojní zařízení na světě. 
Paradoxem je, že tato největší „mašina“ urychluje neuvěřitelně malé částice hmoty, které 
nejsou viditelné ani pod tím nejdokonalejším mikroskopem.

Cílem je urychlit tyto částice na rychlost blízkou rychlosti světla, a ty pak proti sobě 
srazit. V centru srážky částic panují po kratičký okamžik poměry, blízké stavu vesmíru po 
velkém třesku. Vznikají další částice, které můžeme studovat, a které nám poskytují nový 
pohled na nejniternější tajemství přírody.

Začínal jsem jako praktikant v oboru elektroniky a nyní pracuji jako elektronický 
inženýr na jednom z detektorů, přesněji na jeho nejvnitřnější části, která měří tra-
jektorie částic. Z této trajektorie se dá vypočítat hybnost částice, která je důležitá pro 
další výzkum. Tato vnitřní část detektoru je složena z více než 10 000 elektronických 
čipů a senzorů. Je to podobná technologie, jaká se používá v digitální kameře, pouze 
je mnohem více specializovaná a optimalizovaná na operace v extrémních podmínkách 
v blízkosti centra kolize.

Nyní vyvíjíme novou generaci čipů a já testuji v laboratoři první prototypy. 

Moje práce spočívá v hledání způsobu, jak testovat různé funkce, kterým budou čipy 
podrobeny v detektoru. To není vůbec jednoduché, protože podmínky v blízkosti místa 
kolize těch nejmenších částic hmoty jsou jedinečné v celém hmotném světě. Potom ty testy 

Schéma urychlovače v Cernu.  |  Zdroj: Žďárský deník
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sám provádím a analyzuji jejich výsledky. Pracuji v týmu, ve kterém je zapojeno několik 
univerzit z celého světa. Pořádáme pravidelné videokonference, na kterých si vyměňujeme 
nové poznatky a výsledky své práce. 

Zajímavosti o urychlovači tvýma očima
Nejzajímavější z hlediska fyzikálních a technických aspektů je skutečnost, že takový 

obrovský projekt jako je CERN může vůbec fungovat. Ale i organizace lidí je ohromující. 
Přes deset tisíc jich pracuje každý rok na „campus Cernu“, ale ještě mnohem víc je jich 
zapojeno na univerzitách a výzkumných institutech po celém světě. Každý přispívá svým 
dílem a v Cernu se to všechno soustřeďuje. Přesné plánování všech činností je jedním  
z důvodů úspěšné činnosti tohoto složitého vědeckého pracoviště.

Během tohoto základního výzkumu se objevují nové technologie budoucnosti,  
například první webová stránka vznikla právě v Cernu. 

Zajímavosti z místa ubytování
Práce je velmi náročná a občas připadne i na víkendy, ale když máme volno,  

tak se můžeme odreagovat v krásné okolní přírodě. Nacházíme se totiž nedaleko švýcar-
ských a francouzských Alp, které nám skýtají ideální podmínky pro letní i zimní sporty.  
Ze svého pracoviště vidím nejvyšší horu Evropy Mont Blanc.

Stále hraji také svůj oblíbený fotbal. S kolegou se účastníme Hobby ligy v Ženevě,  
kde hrajeme proti jiným firmám a organizacím jako OSN, Rolex aj. Jinak je zdejší život 
taková francouzská a švýcarská směs, což se projevuje v konzumaci sýru a čokolády.

Opatření proti koronaviru
Je to podobné jako v celé Evropě. Veřejný život je velmi omezený, a protože CERN je 

mezinárodní organizace, jsou uvolňování velmi opatrná. Většina provozů je přerušená a na 
„kampusu“ se vykonávají jen ty nejnutnější práce. Všechno ostatní se dělá tzv. „z domu“. 
Jako reakci na pandemii poskytl CERN část kapacity svého počítačového výkonu pro si-
mulaci koronaviru a vyvinul také nový plícní ventilátor. 

Plány do budoucna
Vrátit se na univerzitu a pokračovat v dalším studiu.

Děkujeme za rozhovor a přejeme Ti mnoho úspěchů v práci i ve studiu. 
Redakce

POLOŽIT ZÁKLADY NA SKÁLU

Od března jsme se museli naučit fungovat v nouzovém stavu, zvyknout si nosit roušky, 
dezinfikovat a být opatrní v souvislosti s možnou nákazou novým typem viru. Děti přestaly 
chodit do školy, mnozí dospělí do práce. V médiích se neustále objevují počty nakažených, 
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zemřelých, ale i vyléčených lidí z nemoci způsobené koronavirem. Někteří v sobě obje-
vili skrytý talent v podobě kreativních nápadů pro šití a zhotovování různých typů roušek  
a mnozí je bezplatně vyráběli pro potřebné. Objevila se vlna solidarity a vděčnosti vůči 
pracovníkům, kteří jsou vystaveni riziku nákazy mnohem více, než ostatní, a touha pomá-
hat nemocným a lidem z rizikových skupin. Vztahy v rodinách i v širších skupinách prošly 
zatěžkávací zkouškou. Některé situace stmelila, jiné rozdělila. Řada lidí pociťuje obavy  
z možného onemocnění, někdo má obavy z vývoje ekonomiky nebo ztráty zaměstnání. 
Ráda bych vás povzbudila tím, že i v dnešní nejisté době, že je tady Někdo, kdo je „nepo-
hnutelnou skálou“, o kterou se můžeme opřít.

Lukášovo evangelium 6. kapitola, verše 47– 49: Každý, kdo ke mně (k Ježíši) přichází 
a slyší má slova a činí je – ukáži vám, komu je podobný. Je podoben člověku stavějícímu 
dům, který kopal do hloubky a položil základy na skále. Nastala povodeň, na ten dům 
se přivalila řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel  
a neučinil tak, je podoben člověku, který postavil dům na zemi bez základů. Když se na něj 
přivalila řeka, ihned se zřítil; a zhroucení toho domu bylo veliké.“ 

Přeji vám pevné zdraví, pokoj do srdce a moudrost pro další dny. 

Věra Pokorná za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši 

HASIČI ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A V PROTIFAŠISTICKÉM 
ODBOJI NA ŽĎÁRSKU  

Druhá světová válka v Evropě oficiálně skončila před 75 lety 8. 5. 1945 kapitulací 
Německa. České hasičstvo cítilo hned na počátku německé okupace, že národní nesvo-
boda je horší nežli smrt, a proto se také hned začalo formovat v boji proti nespraved-
livému útlaku nacistů. Roku 1941 bylo sděleno zahraniční vládou československou,  
že se spoléhá na pomoc hasičstva v případě kapitulace Německa. Vedoucí Českoslo-
venského hasičstva pracovali tajně v dohodě se zahraničním odbojem a informovali 
vždy včas a obratně podřízené složky. Dne 15. 5. 1939 se na základě výnosu minis-
terstva vnitra stává nejvyšší složkou v protektorátu Svaz českého hasičstva v Čechách 
a na Moravě se sídlem v Praze. Zároveň byly ustaveny dvě zemské jednoty a vydány 
jednotné stanovy. Dne 7. 9. 1939 obeslala Zemská hasičská jednota v Čechách všechny 
sbory nařízením pod č.j. 12.076, ve kterém přikazovala, aby z řad hasičů byli vyškrt-
nuti všichni členové neárijského původu – tedy Židé. Toto nařízení mělo být prove-
deno „ihned“ a jeho „provedení hlášeno neodkladně služební cestou Zemské hasičské 
jednotě.“ Nařízením vlády protektorátu Čechy a Morava č. 30 ze dne 18. 2. 1940 se 
požární ochrana v protektorátu staví na nové základy. Řízení PO přísluší ministerstvu 
vnitra, kde je jmenován hlavní hasičský ředitel a v krajích pak krajští ředitelé. Každá 
obec musí mít hasičstvo. Na základě tohoto nařízení vznikly hasičské sbory v obcích 
- 1940 Kovářská, Uhřínov; 1941 Chlum, 1942 Lhotky, Pernštejn, Špinov; 1943 Borov-
ník, Horní Radslavice, Hrbov, Katov, Hrbov, Lhotka, Borovník-Rozseč, Rousměrov, 
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Horní Radslavice. 8. 7. 1940 ukládají ZHJ sborům povinnost označit zbrojnice dvoj-
jazyčnými nápisy. V letech 1941 a 1942 byly rozpuštěny skoro všechny národní orga-
nizace a české spolky. Nadále fungovali jen hasiči, které nutně potřebovala válečná 
mašinérie. Až do konce války se jim podařilo, přes všechny perzekuce, udržet velení 
v českých rukách, z nichž řada byla dobrými vlastenci. Roku 1942 pamatovalo vedení 
hasičstva na železnou zásobu benzínu pro revoluční hnutí. Roku 1943 byl v hasičstvu 
vydán ústřední rozkaz o obstarání oleje pro motorové stříkačky, neboť tehdy německá 
armáda zápasila s nesmírným nedostatkem olejů. Dne 16. 7. 1943 vydal SČH oběž-
ník, ze kterého je zřejmé, že hasičstvo bylo často zneužíváno k jiným úkolům (pátrací 
akce, kontroly cestujících apod). Mračna nad československým hasičstvem se stahují, 
přichází varování z ústředí a také skutečně dochází k zatýkání ve vedení České zemské 
hasičské jednoty v Praze, poté i v okresních hasičských jednotách. 24. 4. 1944 vydává 
ministerstvo hospodářství a práce přípis, kterým se omezuje možnost přemísťování 
členů hasičských sborů, aby nedocházelo k oslabování zásahových skupin. V září roku 
1944 byl rozpuštěn Svaz českého hasičstva. V II. pololetí roku 1944 začíná ve velkém 
zatýkání funkcionářů SČH pro účast v odboji. Hořely železniční vozy s municí nebo 
jiným důležitým nákladem. Pražský rozhlas pobídl svým hlášením čekající hasičské 
bojovníky o jedné hodině z 5. na 6. 5. 1945. Hasičstvo se vrhlo do zápasu, třeba nerov-
ného, s odvahou a chutí a zachránilo národu značný majetek hmotný, ale také mnoho 
lidských životů. Vůdci největší odbojové organizace na území protektorátu „Rady 
tří“ (R3) - armádní generál Vojtěch Boris Luža (velký přítel hasičů), prof. Josef Grňa  
a představitel ilegální hasičské organizace Josef Císař si byli dobře vědomi výhodného 
postavení českého hasičstva v Protektorátě Čechy a Morava. Nacisté museli trpět ha-
siče a dokonce jim pomáhat v jejich organizaci. „R3“ proto navázala s vedením Svazu 
hasičstva kontakt a spolupráci v rozsáhlé podzemní a protifašistické činnosti. Byl to 
velmi prozíravý čin, který získal okamžitě dobře vojensky organizovanou složku, která 
se dobrovolně zavázala sloužit bližnímu svému v nebezpečí, a tím byl oheň, povodeň 
a největší rána, která mohla náš mladý stát postihnout – okupace. Tak se podzemní 
činnost rozšířila někdy i nevědomky do té nejzazší vesničky, prostě tam, kde byli čeští 
občané, neboť tam byli i hasiči. Po obsazení republiky 15. 3. 1939 vznikaly ilegální or-
ganizace – především Obrana národa, která v té době získávala do svých řad členy pro 
odboj proti německým okupantům. Odborný učitel Jaroslav Sýkora z SDH Nového Ve-
selí se jako antifašista zapojil do této odbojové činnosti. Za tuto činnost byl ve středu 
15. 1. 1941 společně se 6 občany zatčen, vyslýchán na gestapu v Jihlavě a následně  
1. 10. 1942 deportován do vyhlazovacího tábora Osvětim. Od roku 1941 byl za hasič-
skou ilegální činnost víc jak 2 roky vězněn v koncentračním táboře v Bayreuth Franti-
šek Šebek, dlouholetý jednatel SDH Nové Město na Moravě. Řídící učitel v Mostištích, 
jednatel okresní hasičské jednoty č. 19 Velké Meziříčí a náčelník hasičského sboru  
v Mostištích František Blecha vězněn. Věznění se nevyhnul i František Veverka z SDH 
Sejřek. Členové SDH Vojnův Městec Josef Cimpl, Jan Polívka a Stanislav Koumar 
byli zapojeni do partyzánské brigády Mistra Jana Husa. V koncentračním táboře byli 
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vězněni Vincenc Zvolánek a Jan Bálek (ruský legionář, na následky věznění po válce 
zemřel). Členové SDH Zámek Žďár Jan Havelka, František Růžička, Václav Mička  
a přispívající členové Josef Straka, Karel Straka, Ladislav Břečka, Antonín Landsman 
byli za ilegální protifašistickou činnost odvlečeni do koncentračních táborů a věznic. 
V roce 1943 byl rozpuštěn sbor v Horních Loučkách velitelem četnictva z důvodu,  
že hasiči odmítli sloužit fašistickému režimu. Podle nařízení starosty obce bylo zří-
zeno pouze jedno družstvo, které v případě potřeby mělo likvidovat požár. V letech 
1943 - 45 byl do odboje zapojen náčelník František Dobiáš z SDH Německé (Sněžné). 
V srpnu 1944 byl zatčen gestapem zástupce starosty SDH Pavlov Štěpán Drápela  
a odvezen do koncentračního tábora Terezín. Do místního hasičského odboje se zapojil 
i František Peringer z SDH Rozsochy. Měl podíl na záchraně lidí a vesnice Albrech-
tice, kdy zde byla ve mlýně u Holečků 15. 7. 1944 odhalena vysílačka, jejíž rodinu 
to stálo po dvouměsíčním mučení 27. 9. 1944 Mauthausenu život v plynové komoře. 
Členové SDH Štěpánov nad Svratkou M. Štourač, F. Večera a O. Nečesánek praco-
vali v odbojových skupinách a pomáhali partyzánským oddílům na Vysočině. Ladislav 
Čížek z SDH Žďár dovážel partizánům hasičskou sanitkou léky. Při osvobozování 
města Žďáru pomáhal společně se synem Luborem s nasazením života s ošetřováním 
zraněných. V roce 1944 se někteří členové SDH Písečné, Dolní Čepí a Krásné zapojili 
do partyzánské činnosti. Mnozí členové SDH Pivonice byli na samém konci války 
vězněni v Kounicových kolejích v Brně. V revolučních květnových dnech roku 1945 
se většina hasičských sborů aktivně zapojila do likvidace četných požárů, do strážní 
služby i závěrečných bojů s nepřítelem. V květnu 1945 po odchodu německých vojsk 
a průchodu sovětské a rumunské armády sbírali hasiči odhozenou munici. Při této čin-
nosti zahynul velitel SDH Věchnov Arnošt Bednář *1912 při výbuchu miny.

V době okupace bylo v českých zemích uvězněno celkem 2088 hasičů, z nichž 1042 
bylo umučeno, nebo popraveno.

Své životy položili za doby okupace:
Petr Sedlický, zemřel ve vězení v Jihlavě; Albín Mikunda z Radostína nad Oslavou,  

*1. 8. 1893 řídící učitel, 18. 6. 1942 popraven v Brně Kounicových kolejích; Bohuslav 
Kříž z Velké Bíteše, *21. 2. 1882 ředitel Zemské odborné školy hospodářské, přispívající 
člen, popraven zastřelením 22. 6. 1942 v Brně Kounicových kolejích; Karel Jelínek *1. 10. 
1919 a Emil Hladík *15. 10. 1902 z Dolních Borů, popraveni pro nedovolené držení zbraní  
30. 6. 1942 v Brně Kounicových kolejích; František Maloušek z Kadolce, *11. 10. 1905 
řídící učitel, velitel sboru, ubit při výslechu gestapem 11. 7. 1944 v Jihlavě; Antonín Štou-
rač z Pivonic, *5. 6. 1888 popraven za účast v odboji 10. 8. 1944 Vratislav; Petr Uhlíř  
z Pikárce; František Klíma *4. 12. 1904, Antonín Sýkora *15. 4. 1903 a František Smažil 
*17. 8. 1901 z Bobrůvky, popraveni zastřelením 18. 8. 1944 v Praze-Pankráci za pomoc 
sovětským zajatcům; Josef Ondráček z Janoviček, zemřel po útěku z totálního nasazení ve 
Vídni 9/1944; Eduard Čiháček, starosta v Rozsochách, zemřel na následky mučení ve věz-
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nici v Jihlavě 4/1945; Josef Vilím * 1890 a František Drtil * 1903 z Polomi, zastřeleni při 
zásahu gestapa v Polomi 1. 5. 1945; Rudolf Beran, vedoucí dorostu, zastřelen ve věznici 
v Brně 1945; Josef Smejkal *1897 a Adolf Krátký *1903 ze Skleného, zastřeleni ruskými 
partyzány pro domnělou zradu 19. 4. 1945; František Kovář a Jan Dobiáš z Unčína, zastře-
leni hlídkou SS na silnici k Ubušínu 6. 5. 1945; Miroslav Ambrož z Veselí, *27. 4. 1926 
zavražděn Němci za držení zbraně 6. 5. 1945 v Dalečíně; František Malík ze Skleného, 
zastřelen Němci 9. 5. 1945; Josef Havlíček z Křižanova *1910, náčelník sboru, zahynul 
při bombardování 9. 5. 1945; František Obr ze Strachujova, *1887 jednatel a samaritán 
sboru, veterán ruských legií, partyzán zraněn při přestřelce s kolonou německých vojáků 
6. 5. 1945, zemřel 20. 5. 1945; Emil Krčil a Adolf Jílek z Ubušínku, zastřeleni pro vý-
strahu ustupující německou armádou 8. 5. 1945; František Ondra z Ubušína, * 13. 6. 1891 
vzdělavatel sboru, ruský legionář, padl v odboji 8. 5. 1945 v Ubušíně; František Kolbábek 
a Petr Kolbábek z Věchnova; Josef Pala z Jimramova, zemřel 7. 5. 1945 na následky těž-
kého zranění při ozbrojeném povstání v Jimramově; Josef (Peťa) Skalka z Krásněvesi, býv. 
náčelník a jednatel sboru, četař v záloze, partyzán, účastník povstání ve Velkém Meziříčí, 
padl při přestřelce na Záseckém kopci 9. 5. 1945; Josef Pánek z Krásného, těžce raněn 9. 5. 
1945 při přestřelce s ustupujícími Němci, zemřel 1. 6. 1945 v nemocnici v Poličce.

V koncentračních táborech zahynuli:
Bedřich Fabián z Věchnova, *1905 zastřelen 1942 Mauthausen; František Kadlec z Bys-

třice nad Pernštejnem, *12. 10. 1887 řídící učitel, 12. 3. 1942 Osvětím; Karel Brady-Metzl 
z Nového Města na Moravě, *28. 5. 1898 obchodník, činný člen, 14. 7. 1942 Osvětim; 
Karel Fuchs, z Velké Bíteše, *6. 2. 1901 obchodník, činný člen, 13. 8. 1942 Osvětim; Josef 
Boháček z Německého (Sněžné), *25. 3. 1887 statkář, starosta OHJ č. 17, 1943 Düsendorf; 
Čeněk Hlaváček z Brťoví, *1880 rolník, starosta sboru, umučen 9. 3. 1945 ve Flosenburgu; 
Jaroslav Křenek z Kundratic u Rozsoh, *19. 3.1922 umučený 10. 4. 1945 v Mathausenu; 
Jaromír Blecha z Moštišť, *25. 2. 1923 úředník Hasičské pojišťovny, zastřelen při po-
chodu smrti z Flossenbűrgenu do Dachau 24. 4. 1945; Petr Uhlíř *17. 9. 1908 starosta obce  
18. 8. 1944, Otmar Štursa *7. 7. 1895 lesní technik 18. 8. 1944, Jaroslav Zeman  
*18. 12. 1916 student 20. 6. 1941, Jan Novák *19. 10. 1919 obchodní příručí 24. 12. 
1944, Alois Broža *21. 12. 1909 strojník 7. 5. 1945 a Antonín Šustáček *26. 9. 1929 žák  
13. 6. 1945, všichni z Pikárce umučeni.

Při potlačení povstání 7. 5. 1945 odpoledne ve Velkém Meziříčí byli zastřeleni členové 
hasičstva:

JUDr. Bohuslav Ptáček z Velkého Meziříčí, *9. 11. 1910 úředník velkostatku; Hubert 
Špinar z Velkého Meziříčí, *10. 12. 1909 lesní asistent; František Jelínek z Velkého Mezi-
říčí, *2. 11. 1901 šofér; Jaroslav Dvořák z Vídně, *27. 2. 1924 rolnický syn.

A mnozí další.
ČEST JEJICH PAMÁTCE

David Dvořáček
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I PŘES COVID-19 SE V PBS RÝSUJE ÚSPĚŠNÝ ROK 2020

Aktuální situace v PBS do značné míry kopíruje vývoj  
v celé ČR. Dochází k uvolňování opatření a firma se postupně 
vrací do stavu před pandemií. Otázkou zůstává, jak dramatické 
budou dopady na jednotlivé trhy a tržní segmenty, do kterých 
podnik dodává své produkty a služby. Důležitý bude rovněž 
další vývoj onemocnění.

Pandemie koronaviru výrazně ovlivnila letecký průmysl na 
celém světě. Velký počet společností, ať už aerolinek, či vý-
robců dopravních letounů, čelí propadu poptávky a jsou nuceni 
propouštět svoje zaměstnance. Vzhledem k tomu, že PBS do-
dává svoji produkci především do segmentu bezpilotního létání, 
není negativní vliv zdaleka tak výrazný. Naopak v PBS posi-
lují některá oddělení a hledají nové kolegy např. do konstrukce,  
technologie, do obchodu nebo na marketingové oddělení.

Vedení společnosti postupně uvolňuje preventivní opatření. Aktuálně je např. možné 
realizovat jednání jak v areálu podniku, tak v rámci celé ČR. Uvolňují se opatření pro vjezd 
dodavatelů a odběratelů. Stále však platí omezení pro obchodní cesty do zahraničí. Ome-
zený je i nadále provoz jídelny a nadále probíhá zvýšená dezinfekce společných prostor, 
např. šaten ve výrobě. 

„Na začátku koronavirové pandemie jsme se museli vypořádat s náhlým odchodem  
zaměstnanců na nemocenskou, OČR, či jinou formu absence. Byla to reakce na obavu  
z neznámé nemoci a také logická reakce na uzavření škol a školek. I přes dočasný výpadek 
části zaměstnanců jsme však dokázali zajistit plnohodnotný chod podniku, a především 
vyrobit a dodat většinu nasmlouvaných kontraktů. Jsem velmi rád, že jsme v této zkoušce 
obstáli. Také jsme si ověřili, že v případě krize fungujeme v PBS jako sehraný tým. Patří za 
to velký dík všem, kteří se na tom podíleli,“ říká o aktuální situaci v PBS Milan Macholán, 
generální ředitel podniku. 

Dlužno dodat, že PBS do preventivních opatření investovala téměř 2 miliony Kč. 
Ochranné prostředky poskytlo vedení podniku také místním organizacím, které to v danou 
chvíli nejvíce potřebovaly. 

„I přesto, že je aktuální situace již relativně stabilizovaná, celkový účet za problémy 
a náklady vzniklé v souvislosti s touto situací zdaleka není finální. Oslabení poptávky  
v oblasti dopravního průmyslu pociťuje slévárna, která dodává turbínová axiální a radi-
ální kola pro turbodmychadla. Ponížili jsme také odlévání kolenních náhrad pro ortope-
dický průmysl v důsledku omezení tohoto typu operací. Významně nám vzrostly některé ná-
kladové položky, např. na dopravu zboží a materiálu. Někteří naši subdodavatelé omezili 
výrobu nebo zdražili produkty či služby. Na druhou stranu máme na letecké divizi již nyní 
rok 2020 zcela zaplněný zakázkami. Celkový výsledek letošního roku v PBS se rýsuje velice 
pozitivně,“ doplňuje Milan Macholán.
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Letošní rok měl být také ve znamení oslav 70 let PBS Velká Bíteš. Velmi mě mrzí, že jsme 
museli zrušit řadu akcí nejen pro naše zákazníky, ale také pro zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky. Nesetkali jsme se např. s bývalými zaměstnanci, nemohli jsme si společně za-
sportovat na akci PBS sportuje a také některé další plánované akce jsou s otazníkem.  
Věřím ale, že si to vynahradíme v budoucnu. Dovolte, abych Vás touto formou vyzval  
k oslavě našich narozenin alespoň v on-line světě. Organizujeme např. sérii soutěží.  
Vítěze té první, o nejlepší historickou fotku PBS, vylosuji už 1. 7. 2020. Těšit se můžete na 
atraktivní ceny, mezi nimi mobilní telefon v hodnotě 10 000 Kč, kterým budete moci fotit 
novodobé, věřme, že veskrze pozitivní fotky. 

Přeji všem hodně zdraví a těším se na viděnou. 
Milan Macholán

INFORMACE Z ITW PRONOVIA

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s probíhající pandemií koronaviru bychom Vás chtěli informovat o aktuálním dění 
v ITW PRONOVIA. Ve Velké Bíteši zaměstnáváme 1000 osob, a proto si uvědomujeme míru 
zodpovědnosti, kterou máme nejen vůči okolí a svým zaměstnancům, ale i jejich rodinám.

Abychom minimalizovali rizika spojená s šířením nákazy, jsme již od března zavedli 
desítky preventivních opatření, počínaje zajištěním ochranných a desinfekčních prostředků 
pro všechny naše zaměstnance, povinností nosit roušky, popř. ochranné štíty, omezení pro-
vozu jídelny, pravidelné desinfekce společných prostor, zákazu vstupu návštěv, celozá-
vodní odstávkou, separací výrobních směn a oddělení a konče umožněním práce z domova 
u těch pracovních pozic, jejichž povaha to umožňuje. Aktuální vývoj situace sledujeme  
a každý den na něj reagujeme.

Vzhledem k úplnému uzavření nebo omezení provozu našich zákazníků – všech vý-
znamných evropských i světových automobilových společností – a s tím spojenému po-
klesu odbytu našich výrobků jsme také od dubna využili režimu částečné nezaměstnanosti, 
který nám umožnil zachovat maximální počet pracovních míst v této těžké době. V tomto 
režimu je zaměstnavatel ze zákona povinen vyplácet zaměstnancům 60% jejich mzdy 
za čas, který zaměstnanec neodpracuje. Poselství od našeho generálního ředitele Scotta 
Santiho z USA ale bylo jasné – v první řadě se v tomto čase postarejte o své zaměstnance. 
Proto jsme se rozhodli našim zaměstnancům za neodpracovaný čas vyplatit náhradu mzdy 
ve výši 90%, aby se díky této nečekané situaci nedostali do potíží. 

Rádi bychom poděkovali všem našim zaměstnancům za to, že dodržují nastavená pra-
vidla, i když je to mnohdy frustrující, tak ochrana zdraví nás všech je naší prioritou. Také 
děkujeme všem spoluobčanům, kteří pomáhají svým zodpovědným a aktivním přístupem 
ve formě pomoci ostatním, ať už šitím roušek, nebo dobrovolnictvím a podobně. 

Přejeme všem do dalších časů hlavně zdraví a pozitivní energie.

Markéta Polehlová, HR Manager
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SPORT

INFORMACE Z TJ SPARTAK

S postupným uvolňováním opatření státu ve všech oblastech veřejného života došlo  
i na sport.

Od 11. 5. jsme mohli při dodržení hygienických pravidel zahájit provoz v hale a činnost 
některých oddílů. Znovuotevření haly, po jejím dvouměsíčním odstavení, pro nás zname-
nalo úklid všech prostor a hlavně dezinfekci. Nakoupili jsme prostředky k dezinfekci rukou 
i cvičebních pomůcek. Rozmístili jsme je po objektu a osobně dali k dispozici vedoucím 
všech oddílů, které postupně zahájily svou činnost. Od 11. 5. jsou v plném běhu oddíly do-
spělých, tedy oddíly Zdravotního tělocviku, zájmového volejbalu, sálové kopané a florbalu 
mužů. Stolní tenis zahájil v tomto týdnu individuální přípravné tréninky. Oddíly s dětmi  
a mládeží do 15 let začaly trénovat o týden později, v týdnu od 18. 5., ale jen ty, které o to 
mají zájem. Svou činnost tak zahájil oddíl juda, stolní tenis a volejbal přípravka a kadetky. 
Ostatní oddíly, podle slov jejich vedoucích zatím svou činnost nezahájí, nebo se s námi 
jejich vedoucí zatím nespojili.

Podmínkou pro zahájení činnosti oddílu je osobní schůzka s vedoucím, kde oddíl do-
stane pro svou činnost dezinfekci a budou s ním probrána pravidla pohybu v hale. Ne vše 
je ještě povoleno a je potřeba, aby o tom byli vedoucí informováni. K dispozici máme 
dostatek všech čistících prostředků, sportovcům při vstupu do haly lze změřit teplotu po-
mocí bezdotykového teploměru. Snažíme se, aby v našich prostorách k případnému šíření 
nákazy nedošlo, a věříme, že i nedojde.

Bohužel karanténa a další omezení vedly ke zrušení naplánovaných akcí, ať to byly tur-
naje ve florbalu, volejbalu, stolním tenise i LABARA Cup v Judu. Zrušeny byly i závody 
sportovní gymnastiky a také Den dětí v hale. Pro některé akce se budeme snažit najít jiný, 
pozdější termín.

Pevně doufáme, že se situace uvolněním opatření nezhorší a nebudeme se muset k ome-
zení činnosti vracet.

Ne nadarmo se říká „Ve zdravém těle, zdravý duch“, tak ať to platí pro všechny naše 
malé i velké „sportíky“ a také i pro všechny občany města.

Petr Světlík, předseda TJ Spartak Velká Bíteš

KDO JE ELIŠKA ZE SPARTAKU?

Eliška Kremplová, rozená Krejčová, je bítešská rodačka, která absolvovala místní zá-
kladní školu, a poté úspěšně odmaturovala na Obchodní akademii v Brně, obor zahraniční 
obchod. Po maturitě odcestovala téměř na dva roky na zkušenou do rakouského Inns-
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burcku. Od 13 let hraje basketbal. Stal se její vášní natolik, že ho aktivně hraje dodnes –  
i když už „jen“ krajský přebor za brněnskou Masarykovu univerzitu. Má za sebou účast 
v první lize České republiky za Tišnov, extraligy za Brno, ale také první Bundesligy  
v Rakousku za Innsbruck. Kromě basketbalu a dvou synů má mnoho dalších zájmů,  
ať je to jízda na kole, lyžích, motorce, čtyřkolce, běhu či farmaření. Již druhým rokem 
trénuje volejbalovou přípravku dívek a pevně doufá, že od září tohoto roku začne trénovat 
i basketbal pro první stupeň dívek i chlapců. 

V TJ je nyní na pozici administrativní a organizační pracovnice, kde pomáhá s agendou 
TJ a měla by být i kontaktní osobou pro veřejnost a také pro vedoucí oddílů.

Petr Světlík, předseda TJ Spartak Velká Bíteš 

NA SLOVÍČKO…. S MARKEM ZÚBKEM

Fotbalovým příznivcům toto jméno je velmi známé. Jedná se nejenom  
o bývalého fotbalového reprezentanta, který prošel všemi kategoriemi národ-
ního týmu, odehrál v české nejvyšší soutěži 359 utkání, v nichž dal dvanáct gólů  
a v roce 1996 zvítězil v anketě Fotbalista roku v kategorii „Talent roku“,  
ale i současného sportovního ředitele, šéftrenéra mládeže, jednatele a trenéra  
A týmu mužů FC PBS Velká Bíteš.

Marku, jak ovlivnila vlna koronaviru fotbal v Bíteši?
Fotbal je samozřejmě součástí každodenního života občanů, to znamená, jak korona 

ovlivnila občany, tak ovlivnila i fotbal. Fotbal se hraje kvůli tomu, aby na něj přišli diváci. 
To v současnosti není možné a vlastně kvůli pandemii jsme nemohli ani trénovat a ani jsme 
nemohli odehrát zápasy a fotbal v Bíteši se jako všude umrtvil. 

V současnosti v rámci rozvolňování se snažíme fotbal znovu nastartovat, nejenom 
mužský, ale převážně mládežnický, kvůli kterému fotbalový klub v Bíteši hlavně slouží.  
Chci říct to, že tým mužů je vyvrcholením práce celého klubu a je to taková výstavní skříň, 
ale ten základ toho klubu je vždy v mládeži. 

Takže vidíš ten základ práce hlavně s mládeží? 
Obce a města investují do sportovních týmů peníze, aby se to vrátilo v rámci sportovní 

zdatnosti dětí a mládeže. To znamená, že v tuto chvíli jsme nastartovali tréninky mládeže 
a postupně se vše vrací do normálu.

Jakým způsobem budou tréninkové jednotky prováděny?
Od 11. 5. je omezen počet osob na sportovišti a to 100, což znamená, že žádný tým ja-

kékoliv kategorie nemá problém s počtem. Jedinou překážkou je, že fotbalisté nemohou do 
kabin. Ale to nebrání tomu, aby trénink probíhal ve všech kategoriích standardně.
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Jak bude probíhat tréninková  a zápasová příprava v jednotlivých kategoriích? 
Vedoucí trenéři u jednotlivých kategorií již mají rozvrženy tréninkové jednotky,  

a co se týče zápasů, tam svaz doporučil, pokud si týmy domluví přátelské zápasy, tak nesmí 
využívat šatny a každý si tedy musí vyřešit logistické věci. Co se týká soutěží, tam zatím 
ještě není stanovené datum. Teď, když se budeme bavit o mužském fotbale, tréninky mužů 
začaly od úterý 19. 5. Je předpoklad, že soutěže začnou jako minulý rok někdy v polovině 
srpna. V současné době tréninky budou udržovací a hlavní část přípravy začne začátkem 
července už i s přípravnými zápasy.

Uvidí fanoušci do prázdnin nějaký přátelský zápas? 
U A týmu určitě ne. B družstvo doplněné některými hráči prvního týmu se zúčastní tur-

naje čtyř družstev a to Čechie Zastávka, FK Zbraslav a FC Rapotice a posledně jmenovaný 
tým sehraje na domácím trávníku 20. června s naší „Benfikou“. Finále se bude hrát o týden 
později a bude upřesněno kde. A tým sehraje v červenci doma následující zápasy. V so-
botu 4. července přivítáme doma HFK Olomouc, v sobotu 18. července přijede dopoledne  
B tým Jihlavy a potom až 1. srpna v sobotu uvidí fanoušci v 10.15 hodin hráče Bohunic. 

Trenéři A týmu Marek Zúbek a asistent Patrik Loup.  |  Foto: Archiv FC
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A teď z jiného ranku. Jak jsi spokojen s prací funkcionářů oddílu a trenérů u jednot-
livých družstev?

Za ten rok, co v klubu působím, jsem měl možnost všechny členy poznat blíž.  
Stal jsem se i šéftrenérem mládeže a v současnosti se budu zaměřovat ve velké míře 
na mládež a momentálně ještě nemohu odpovědět, jak jsem spokojen. Každý máme 
své limity a je to potřeba nastavit tak, aby klub šel dopředu a byla za námi vidět 
vykonaná práce.

Jaké výkonnostní cíle jsou stanoveny pro jednotlivá družstva v následující sezóně?
U mládežnických družstev výkonnostní plány nejsou. Tam záleží na výchově mládeže 

a výsledky v těchto kategoriích jsou podružné. Je tam třeba, aby jednotlivý trenéři vedli 
kluky tak, aby se nám to co v největší míře vrátilo v podobě, kdy mladí fotbalisté se budou 
posouvat z jednotlivých kategorií až do mužů. A to bude nejlepší vizitka práce mládežnic-
kých trenérů.

Co nás čeká za každoroční mládežnické turnaje?
28. srpna připravujeme turnaj starších přípravek. Další turnaj je velký turnaj mladších 

žáků, který se uskuteční 28. a 29. září. V současnosti probíhají jednání s možnými účast-
níky, protože každoročně zde startují týmy z několika států. Z těch velkých jmen máme 
přislíbenu účast například Slávie Praha.

Jak se díváš na možné ekonomické potíže firem v návaznosti na sponzorských mož-
nostech ve velkobítešské kopané?

Je pravdou, že krizový scénář vždy zamává s penězi v klubech a problém je v tom, 
že ty peníze nebudou utlumeny v tu danou chvíli, ale objeví se za delší dobu, a to za půl 
roku, za rok. Na druhou stranu je tady město, které nám velice vychází vstříc. Stará se  
o sportovní činnost, potažmo fotbalovou ve městě, a to znamená, že se stará hlavně o svoje 
obyvatele. Takhle to vnímám a je to dobře, protože kultura a sport jsou podporovány jak 
panem starostou, tak celým vedením města a poděkování patří i všem ať malým, či velkým 
sponzorům. 

No a závěrečná otázka. Jaké jsou osobní přání a plány do budoucna?
No přání to nevím, no a ty plány… V současnosti opravujeme a rekonstruujeme část ka-

bin a travnaté tréninkové hřiště. Mojí vizí je, abychom se stabilizovali v divizi, abychom se 
stabilně pohybovali v horní části tabulky, též stmelili kádr a postupně zapracovávali mladé 
hráče z mládeže. Musíme si udělat základy k tomu, abychom mohli v budoucnu přemýšlet, 
zda by Velká Bíteš třeba nemohla hrát o soutěž víš.

Marku děkuji za rozhovor a přeji Ti, aby tě práce ve fotbalovém oddíle bavila, naplňo-
vala a samozřejmě, aby dosažené výsledky největšího sportovního klubu města, jehož jsi 
nedílnou součástí, byly co nejlepší…. 

Josef Jelínek



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

49Červen 2020  |

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

Připravili jsme si pro vás „malý“ seriál o Tradičních bítešských hodech, o tom, 
jak to s těmi našimi hody vlastně je. V první části – v květnovém Zpravodaji jsme 
představili něco málo o historii i s přehledným seznamem hlavních párů a rychtářů 
od roku 1964 do roku 2019. Bítešské hody se nekonaly v roce 1968, 1980 a 1985. Už 
teď je jisté, že se bohužel z důvodu koronavirové epidemie v letošním roce hody konat 
nebudou. Jedná se tak o čtvrtý případ v novodobé historii. 

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

Ve druhém pokračování vám představíme hlavní aktéry hodů: 

Chasa
Chasa je seskupení mládeže, které se stará o hladký průběh hodů. Je nepsaným pravi-

dlem, že její členové mají dokončenou základní školu a jsou svobodní. Jsou to mladí lidé 
se smyslem pro humor, kteří navazují na tradice a věnují se přípravě slavnosti.

Jejím hlavní úkolem je vybrat a připravit máju, hlídat ji přes noc, zvát občany města 
na hody, tancovat během hlavního hodového programu a bavit se. Příprava hodů začíná 
již začátkem prázdnin, během kterých chasa absolvuje několik společných akcí. Prů-
měrný počet členů chasy je 48. Je to vždy číslo dělitelné osmi, protože tancují v tzv. 
kolonách, v každé jsou vždy čtyři páry. Dříve mezi podmínky patřilo, že oba taneční 
partneři musí pocházet z Velké Bíteše, později tuto podmínku musel splňovat alespoň 
jeden z páru. V současnosti se tato pravidla tolik nedodržují.

Koncem prázdnin si členové 
chasy mohou od Klubu kultury 
vypůjčit kroj, pokud ho nevlastní. 
Chasa se strojí do krojů dva-
krát, a to v neděli před hody na 
bohoslužbu a na zvaní občanů 
Velké Bíteše, a o týden později 
na hlavní hodový program. Dříve 
některé dívky v chase nosily na 
hlavě červený šátek a jejich part-
neři klobouky.

Dívky (stárkové, nesprávně 
stárky) přes prázdniny vyrábějí 
pro své stárky tři rozety – ko-
lečka sešívaná z různobarevných Hodový program z r. 2019.  |  Foto: Martin Pištěk
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pentlí, ke kterým je připevněno několik dalších volně visících pentlí. Jednu velkou rozetu 
na vestu, v průměru asi deseticen¬timetrovou, ke které je připevněno tolik pentlí, kolik je 
jejímu stárkovi let, a dvě menší na nohavice. Někdy dělá stárková pro stárka rozetu i na 
demižon. Vyrábění rozet je drahá věc a zabere hodně času. Mládenci (stárci) nosí v hlavní 
hodový den demižony naplněné vínem.

Složení chasy se každým rokem mění - starší odcházejí a přicházejí mladší. Noví čle-
nové chasy jsou povinni zaplatit nováčkovskou daň v podobě vína. Dříve bylo za „stárky“ 
a „stárkové“ označováno pouze několik málo párů v první koloně, kteří úzce spolupraco-
vali s hlavním stárkem. Dnes se již ustálilo, že se tak nazývají všichni členové chasy.

Hlavní stárek a stárková
Hlavní, první nebo vrchní stárek je volen chasou a je zodpovědný za celý průběh hodů. 

Mezi jeho povinnosti patří: spolupracovat s Klubem kultury, sehnat minimálně 32 lidí,  
aby utvořili čtyři kolony a nacvičit s nimi tance, vytvořit harmonogram akcí pro chasu, 
zajistit videodokumentaci hodů, poskytnout rozhovory do místních pe¬riodik, vybrat  
a připravit s chasou máju, zajistit bezpečné postavení máje, spoluvytvořit pozvánku na 
hody, spoluorganizovat rozmístění kolotočů na náměstí, za¬jistit hodové víno, vyrobit 
takzvané „glejty“, tj. symbolická povolení provozovat hodové sklípky, a mnoho dalšího.

Důležitý úkol hlavního stárka je zajistit rychtáře s rychtářkou. Rychtář se oslovuje pře-
devším z bývalých hlavních stárků nebo z lidí doporučených cha¬sou. Dále musí hlavní 
stárek domluvit hodového písaře, policajty, cikány a kata. Důležitou oporou v plnění jeho 
povinností je jeho stárková.

Hlavní stárek vyvolává několikrát během hodů pokřik, při kterém se střídá s chasou: 
Chaso, čí só hode? – Naše! – A čí ještě? – Rychtářovy! – A čí ještě? – Rychtářky! – A čí 
só dluhe? – Naše! – Kdo jich platí? – Rychtář! – A kdo ještě? – Rychtářka! – Pař – ba! – 
Pař – ba! – Pař – ba! A následně celá chasa zajuchá. Pokřik dříve nezněl tak často, jak je 
tomu dnes.

Dříve se hlavní stárek odlišoval od ostatních stárků mimo jiné tím, že měl největší rozetu 
s nejdelšími pentlemi. Dnes jsou všechny rozety hodně podobné a hlavní stárek se většinou 
pozná tak, že jako jediný ze stárků nosí klobouk.

Rychtář a rychtářka
Nejčestnější funkci vykonává rychtář s rychtářkou a jsou také největší autoritou hodů. 

Starají se o chasu a prožívají spolu některé společné akce. Jejich úkolem je zajistit dva až 
tři konšelské páry.

Ve středu před postavením máje rychtář přebírá na radnici hodové právo, symbol jeho 
úřadu a moci, které po celou dobu hodů opatruje. Dříve bývalo používáno originální středo-
věké právo z hovězích šlach a kůže, později bylo nahrazenou dřevěnou atrapou zdobenou 
koženkou a bužírkami. Dnes se používá přesná replika originálního práva. Právo je během 
roku uloženo u starosty na radnici. O rychtáři, rychtářce a právu se hovoří v paragrafech, 
které vám představíme v jednom z dalších pokračování tohoto „seriálu“. 
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Na hodovou neděli je rychtářský pár oblečen v krojích. Rychtářka má na hlavě 
bílý čepec, rychtář by měl mít kožešinovou čepici, ale kvůli teplému počasí vět-
šinou nosí klobouk. V hodovém průvodu jezdí ve vlastním kočáře taženým párem 
koní. Na pódiu sedí u rychtářského stolu, kde mají víno, koláče a další občerstvení.  
Když rychtář tančí, drží vždy v ruce právo, aby nebylo ukradeno. V tom případě by 
se musel dotyčnému zloději vyplatit v „békuvni“ velkým množstvím hodového vína. 
Rychtářka se při programu většinou slovně neprojevuje, ale u chasy má stejnou váž-
nost jako rychtář.

V určitém období roli rychtáře vykonával předseda městského národního výboru, 
rychtářka se střídala. Chasa si ale odhlasovala, že si rychtáře budou volit sami.  
V dnešní době oslovuje rychtáře s rychtářkou, většinou manželský pár, hlavní stárek. 
Poslední dobou je hledání rychtáře nelehkým úkolem, ale vždy se nějaký najde.

Konšelé
Kromě rychtáře za rychtářským stolem na hodovou neděli sedí konšelé. Jsou to 

dva nebo tři páry oblečené v historických kostýmech z různých slohových období. 
Představují radní z náměšťského, osovského nebo rajhradského panství. V hodo-
vém průvodu jezdí stejně jako rychtář kočárem s koňmi. Rozhazují lidem čokolá-
dové rychtářké dukáty, dříve drobné haléře. V hlavním hodovém programu sehrávají  
s písařem satirické scénky.

Dříve konšelé představovali „moudré a opatrné“ bítešské radní. Jejich ženský doprovod 
byl nazýván fraucimor.

Písař
Moderátorem dění na pódiu v hodovém programu je písař. V případě každého neočeká-

vaného dění by měl zasáhnout. Čte zdravice a paragrafy, udržuje kontakt s diváky a uvádí 
jednotlivá vystoupení. Mluví nářečím – „betešštinou“. Paragrafy jsou smyšlená pravidla 
pro diváky a aktéry hodů, které se každý rok mírně upravují. Před začátkem hodů musí 
doladit detaily s konšely a policajty při sehrávání hu¬morných scének.

Písař je oblečen v historickém kostýmu a na krku má medaili. Podle paragrafů musí být 
expert na víno a musí ochutnávat všechny tekutiny kromě minerálek a vody. Je nadřízený 
policajtům, kteří ho obsluhují.

Písař je skutečná historická postava, která v dávných dobách vykonávala svou funkci.

Policajti, cikáni a kat
V neděli jsou pod májou aktivní také hodoví policajti - předem domluvená sku-

pina lidí, kteří jsou převlečení do historických kostýmů. Ti udržují všeobecný pořádek,  
hlídají rychtářovo právo a kontrolují dodržování paragrafů. Jeden z policajtů vždy drží 
písařovi knihu s paragrafy, další mu donáší víno a ostatní hlídají u schodů na pódiu. 
Když se chase nebo někomu z aktérů něco nelíbí, pouze zavolá „policajt“ a jeden  
z policajtů ihned přiběhne.
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Cikáni kromě vybírání peněz od 
návštěvníků v hodovém průvodu, 
v čemž jsou velice úspěšní, dělají 
nepořádek na hodovém pódiu. Ka-
ždý rok kradou zajíce pověšeného 
na máji a organizovaně narušují 
celý hodový program. Zabránit 
krádeži se snaží právě policajti, 
kteří cikány honí.

Kat spolu s policajty spouští ho-
dový zvon na vyhlédnutý taneční 
pár. Pokud někoho chytne, dotyčný 
se musí vykoupit v „békuvni“. Kat 

při sobě vždy nosí sekeru a těší se na rychtářův rozsudek, že má cikán za ukradení zajíce 
podlehnout trestu smrti. Dříve kat na pódiu porážel berana - tento zvyk se neudržel.

Pokračování příště…
Redakce

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 47/2020 KONANÉ DNE 14. DUBNA 2020 
 
2/47/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 46/2020 ze dne 30. 3. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 14. 4. 2020
3/47/20/RM – bere na vědomí stanovisko Správy železnic k představení záměru VRT Praha – Brno 
doručené dne 27. 3. 2020 pod č.j. MÚVB/1956/20 a pověřuje starostu města svoláním jednání se 
Správou železnic za účelem vyjasnění vedení trasy železnice dle požadavku města.
4/47/20/RM – bere na vědomí informace starosty města o stavu rekonstrukce krajské komunikace  
v ulici Rajhradská před zahájením výběrového řízení na zhotovitele akce.
5/47/20/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace  
o konání zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 
6/47/20/RM – schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěv-
kové organizace za rok 2019 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu  
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 5. 2020
7/47/20/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2020

Nedělní program na hodovém pódiu.  |  Foto: Tomáš Škoda
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8/47/20/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 3/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2020
9/47/20/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy na ulici K Mlý-
nům ve Velké Bíteši č. 9090004377 se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400 s předpo-
kládanými náklady ve výši 189.603 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2020
10/47/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš na dobu neurči-
tou od 1. 6. 2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
11/47/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4691 orná půda  
o výměře cca 400 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným 
nabytím pozemku uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 6. 2020
12/47/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat část pozemku p.č. 2215/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok na 
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2020
13/47/20/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o právní pomoci mezi městem Velká Bíteš 
a advokátem, IČ: 66248272.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2020
14/47/20/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina smlouvu o výpůjčce části pozemků, na kterých 
leží stávající autobusové čekárny:
místní část Jáchymov část parcely p.č.1774 o výměře 6m² v k.ú. Záblatí část parcely p.č.1776  
o výměře 6 m² v k.ú. Záblatí místní část Košíkov  část parcely p.č. 278 o výměře 6m² v k.ú. Košíkov 
a následně zajistit převod uvedených částí pozemků včetně pozemku pod autobusovou čekárnou část 
parcely p.č.132/5 o výměře 6 m² v k.ú. Pánov do majetku města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
15/47/20/RM – rozhoduje změnit s účinností k 1. 5. 2020 Ceník úhrady za zřízení věcného břemene 
na majetku města Velká Bíteš takto:
Změna č. 1/2020:
Silniční pozemky:
–  z původní sazby 2.000,- Kč/bm bez DPH při podzemním vedení sítě ve vozovce, chodníku nebo 

přilehlé krajnici oddělit uložení podzemní sítě v přilehlé krajnici a stanovit sazbu na 800,- Kč/bm 
bez DPH – v případě veřejně prospěšné stavby se tato sazba snižuje o 50 % částky vypočítané dle 
Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš

–  u sazby za uložení sítě v silničním pozemku bez dotčení vozovky nebo krajnice, v příkopu a silnič-
ním pomocném pozemku přiléhajícímu ke komunikaci ve výši 800,- Kč/bm bez DPH – v případě 
veřejně prospěšné stavby se tato sazba snižuje o 50 % částky vypočítané dle Ceníku úhrady za 
zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš.

Uložení sítě do pozemku se posuzuje vždy podle jeho skutečného stavu, nikoliv podle údajů evido-
vaných v katastru nemovitostí.
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V případě potřeby města připoložit v plánovaném výkopu chráničku či jinou síť snížení sazby u obou 
uvedených případů na 10% částky vypočítané dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na 
majetku města Velká Bíteš.
U smluv uzavřených před účinností této změny může žadatel požádat o stanovení jednorázové 
úhrady v souladu s Ceníkem úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš ve 
znění jeho změn.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2020
16/47/20/RM – stanoví úřední hodiny pro veřejnost na Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 
21. 4. 2020 takto: pondělí 8.00 –11.30, 12.30 –17.00, středa 08.00 –11.30, 12.30 –17.00 hodin
odpovědnost: tajemnice termín: 21. 4. 2020
17/47/20/RM – jmenuje vedoucím odboru investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš, s účin-
ností od 1. 5. 2020. 
odpovědnost: rada města termín: 1. 5. 2020
18/47/20/RM – stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Velká 
Bíteš v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 1. 6. 2020 na 28 zaměstnanců.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 6. 2020 
19/47/20/RM – rozhoduje přijmout cenové nabídky a objednat do sálu KD Březka u společnosti 
ITTC STIMA, spol. s r.o., IČO: 4522941, Pelhřimov 85 ks židlí v celkové ceně 99.353,10 Kč včetně 
DPH a současně u společnosti MOIRY, s.r.o., IČO:25574159, Březka objednat 15 ks stolů v celkové 
ceně 91.355 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
20/47/20/RM – bere na vědomí zápis č. 3/2020 z jednání Stavební a dopravní komise Rady města 
Velká Bíteš a ukládá odboru majetkovému předložit radě města souhrnné informace k obchvatu města. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 4. 2020
21/47/20/RM – bere na vědomí informaci odboru majetkového o projektu „Zkapacitnění objektu 
MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“.
22/47/20/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvou o překládce sítí elektronických komu-
nikací č.VPI/MJ/2020/524 firmy CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 se 
závazkem ve výši 385.294,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2020
23/47/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy, IČ: 41549015 na realizaci akce „Obra-
tiště autobusů v místní části Jestřabí – sjezd na parcelu č. 57/1“ ve výši 124.988,98 Kč včetně DPH 
a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2020
24/47/20/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 01 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě  
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12538786 se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem: F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 5. 2020
25/47/20/RM – bere na vědomí zápis ze 4. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 4/2020 – 
COVID 19.
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26/47/20/RM – bere na vědomí ekonomický přehled akcí pořádaných Informačním centrem a Klu-
bem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací za rok 2019.
27/47/20/RM – bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru v Ludvíkově, konané dne 22. 2. 
2020. 
28/47/20/RM – bere na vědomí přehled pronajatých nebytových prostor ve vlastnictví města Velká 
Bíteš.
29/47/20/RM – rozhoduje zajistit sjízdnost komunikace parc. č. 2539/1 v k.ú. Velká Bíteš provizorní 
úpravou přístupové cesty k rodinnému domu č.p. 643.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2020
30/47/20/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s dárcem Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 
57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, č. O02954.0019, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru 
ve výši 25.000 Kč, v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2020
31/47/20/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s dárcem První brněnskou strojírnou Velká Bí-
teš, a. s. Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš, IČ: 00176109, jejímž předmětem je poskytnutí věcného 
daru v hodnotě 17.328 Kč, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2020
32/47/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče THT Polička, s.r.o., Starohradská 
316, 572 01 Polička, IČ: 46508147 na akci „Pořízení cisternové automobilové stříkačky JSDH Velká 
Bíteš“ a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo ve výši 6.770.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 4. 2020
33/47/20/RM – bere na vědomí opatření Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, pří-
spěvkové organizace z důvodu situace kvůli koronavirové nákaze k 13. 4. 2020 a informace o prů-
běhu zápisu dětí do mateřských škol ve Velké Bíteši na školní rok 2020/2021.
34/47/20/RM – rozhoduje udělit nájemci pozemků v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteš na základě 
nájemní smlouvy ze dne 10. 11. 2008 ve znění jejích dodatků souhlas s podnájmem předmět-
ných pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 48/2020 KONANÉ DNE 27. DUBNA 2020 
  
2/48/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 47/2020 ze dne 14. 4. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 27. 4. 2020
3/48/20/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 
2019 a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní zá-
věrky této příspěvkové organizace za rok 2019. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2020
4/48/20/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2020
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5/48/20/RM – schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,  
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: 31. 5. 2020
6/48/20/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2020
7/48/20/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 
86, příspěvkové organizace do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové  
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace  termín: 5. 5. 2020
8/48/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu 
neurčitou od 1. 7. 2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
9/48/20/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 4/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 7. 5. 2020
10/48/20/RM – bere na vědomí zápis z 5. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 5/2020 – 
COVID 19, zápis z 6. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 6/2020 – COVID 19 a zápis ze  
7. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 7/2020 – COVID 19.
11/48/20/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti se společností 
E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice, IČ: 25733591, který se týká změny uspořádání prostoru pro umístění dobíjecí stanice na 
pozemku p.č. 226, k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2020
12/48/20/RM – doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2019 k rozvaho-
vému dni 31. 12. 2019 a pověřit odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této 
účetní závěrky. 
odpovědnost: odbor finanční termín:  8. 6. 2020
13/48/20/RM – bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš  
a převedení částky 94.433,25 Kč z hospodářské činnosti na rozpočtový účet města (položka 4131).
14/48/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
15/48/20/RM – bere na vědomí použití prostředků investičního fondu Základní školy Velká Bíteš, 
příspěvkové organizace na nákup síťového úložiště pro zálohování dat školy. 
16/48/20/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš,  
příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2367/20. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2020
17/48/20/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Základní školy a Praktické školy 
Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2381/20. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2020
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18/48/20/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Základní umělecké školy,  
Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2409/20. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2020
19/48/20/RM – schvaluje Organizační řád Městského úřadu Velká Bíteš v předloženém znění  
s účinností od 1. 5. 2020.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 5. 2020 
20/48/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 3324 orná půda o výměře cca 
2647 m2, části pozemku p.č. 2440 ostatní plocha o výměře 1300 m2 a pozemku p.č. 3074 orná půda 
o výměře 3456 m2 v k.ú. Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
21/48/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4685 orná půda  
o výměře cca 1376 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným 
nabytím pozemku uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 6. 2020
22/48/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3269 orná půda o vý-
měře cca 2923 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související 
s koupí části uvedeného pozemku. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 6. 2020
23/48/20/RM – rozhoduje otevřít Městskou knihovnu Velká Bíteš od 4. 5. 2020 a změnit výpůjční 
dobu takto: pondělí 13.00 –16.00 hodin, středa 13.00 –16.00 hodin, pátek  13.00 –16.00 hodin
odpovědnost: knihovnice termín: 4. 5. 2020
24/48/20/RM – rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové 
organizaci výjimku z počtu zapsaných dětí pro 4 třídy na školní rok 2020/2021 na počet 25 dětí 
na jednu třídu. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2020
25/48/20/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, 
příspěvkové organizace do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a ma-
teriální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 5. 5. 2020
26/48/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti PROJEKTY B.H., s.r.o.,  
Valouškova 575/11, 635 00 Brno-Bystrc, IČ: 02103800 na vícepráce stavby „Speciální škola Velká 
Bíteš, rekonstrukce a přístavba“ za nabídkovou cenu 47.553,- Kč s DPH a současně rada města  
rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2020
27/48/20/RM – bere na vědomí informaci starosty města o odvolání z pozice velitele Jednotky SDH 
města Velká Bíteš k 30. 4. 2020 a o jmenování na pozici velitele Jednotky SDH města Velká Bíteš  
k 1. 5. 2020. Rada města Velká Bíteš vyslovuje poděkování za dlouholetý výkon funkce velitele 
Jednotky SDH města Velká Bíteš.
28/48/20/RM – bere na vědomí rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR č. 1190400126 
o poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Košíkov – novo-
stavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“.
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29/48/20/RM – rozhoduje souhlasit s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu ke stavbě „Cen-
trum obchodu a služeb Velká Bíteš – ul. Vlkovská“, kde stavebníkem je společnost OC HRADBY 
s.r.o., K terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469. Celková plocha pro odnětí je 
4 357 m2 na pozemcích parc. č. 4618/5, 2295/21, 4630/1 a 4624. Všechny dotčené pozemky stavbou 
se nacházejí v k.ú. Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2020
30/48/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 3311 orná půda o výměře 
2 216 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3310 orná půda  
o výměře cca 474 m2 a část pozemku p.č. 3299 orná půda o výměře cca 296 m2 v k.ú. Velká Bíteš 
do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že městu bude uhrazen doplatek za rozdíl výměr směňo-
vaných pozemků ve výši 25,- Kč/m2. Město Velká Bíteš uhradí veškeré náklady související se 
směnou pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 6. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 49/2020 KONANÉ DNE 4. KVĚTNA 2020 
 
2/49/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 48/2020 ze dne 27. 4. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 4. 5. 2020
3/49/20/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s dárcem, IČ: 45494339, jejímž předmětem je 
poskytnutí věcného daru v hodnotě 63.823 Kč. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 5. 2020
4/49/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny p.č. 4684/3 orná půda o výměře 1 237 m2,  
p.č. 4683/3 orná půda o výměře 1 991 m2, p.č. 4682/2 orná půda o výměře 2 849 m2, p.č. 4680/2 orná 
půda o výměře 3 715 m2 v k.ú. Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2020
5/49/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku a objednat u společnosti VM REKOSTAV, 
s.r.o., Nádražní 530/27, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 46971971 realizaci dodávky materiálu, pokládky 
kabeláže a instalaci sloupů pro 8 LED svítidel VO v rámci stavby: „Košíkov, lokalita jihovýchod – 
Stavba komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu RD“ v celkové výši 253.091 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
6/49/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti AXEC, s.r.o., Palackého tř. 93,  
612 00 Brno-Královo Pole na rozšíření MKDS o kamerový bod ve městě za částku 146.461,80 Kč 
bez DPH. 
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2020
7/49/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti AXEC, s.r.o., Palackého tř. 93,  
612 00 Brno-Královo Pole na záfuk miktrotrubiček v rámci metropolitní sítě města v úseku od křižo-
vatky Lánice/Jihlavská po budovu HZS za částku 38.109 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2020
8/49/20/RM – bere na vědomí zápis z 8. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 8/2020 – 
COVID 19.
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VZPOMÍNÁME

Dne 12. června 2020 by se dožil 90 let pan Jan Janíček. 
 Zároveň v tomto roce uplyne 10 let od úmrtí paní  

Olgy Janíčkové.

Kdo jste je znali, věnujte jim prosím tichou vzpomínku.
Syn Aleš a Olga s rodinami

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sečení trávy, tel. č.: 608 065 337

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

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

Hledám spolupracovníky pro obchodně poradenskou činnost v oboru wellness.  
Přivýdělek při studiu, mateřské či zaměstnání. Volná pracovní doba, zajímavé fi-
nanční ohodnocení. Získáte zaškolení. Požadavky: věk 18 let +, znalost práce na PC.  
http://www.prijemextra.cz/pavlickova79

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 červenec/srpen 2020: 18. června 2020. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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