ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Leden 2020
Bítešské trhy se vrací.

Foto: Tomáš Škoda

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na prosincovém zasedání zastupitelstva
byl schválen rozpočet města na rok
2020. V podobě, jak byl vedením města
navržen a zveřejněn na úřední desce před
vlastním zasedáním s jedinou změnou.
Tou bylo avizované vyčlenění částky
jeden milion korun na projektovou přípravu akce rekonstrukce Základní školy
a Praktické školy na Tišnovské ulici.
S touto částkou jsme počítali v konečném návrhu rozpočtu již po předchozím pracovním semináři zastupitelstva.
Tímto jsme jednoznačně odmítli veškeré
„zaručené“ fámy o tom, že město podporuje jenom rekonstrukci mateřské školy
na náměstí na úkor rekonstrukce druhé
bítešské základní školy. Chtěl bych navíc potvrdit, že pokračujeme v přípravě
všech zásadních projektů, které jsme v minulosti zahájili. Realizace rekonstrukce
školky je v současnosti připravována pro období 2020 – 2021, Základní školy
a Praktické školy pak pro období 2021 – 2022.
Byli jsme opakovaně dotazováni některými zastupiteli, jestli máme zpracovanou demografickou studii a tím pádem podklad pro potřebnost nových prostor pro
předškolní mládež. Studii jsme zpracovávali v souvislosti s projektem revitalizace základní školy. Mezitím se podmínky pro výuku dětí změnily zásadně nejen
v případě bývalé speciální školy, ale i v případě základní školy. Zde je možno
v současnosti možno umisťovat ve třídě ne 23 – 25 dětí, jak dosud, ale nově již
18 dětí. Jedním z důvodů je změna chování a návyků dětí a jejich celková zvladatelnost během školního procesu. Pokud bychom se tedy s počtem dětí ve třídě
v obou městských školkách přiblížili dolní hranici normy – tj. 18 dětí ve třídě,
budou nám prostory, které rekonstrukcí školky vzniknou sotva stačit i po rekonstrukci. A to nebereme v potaz přirozený nárůst počtu dětí z existující studie a dále
nárůst bydlení v nových rodinných domech a nové byty ve městě. Argumentace
opozice, že získaných cca 40 nových míst pro děti ve zrekonstruované a rozšířené mateřské škole na náměstí bude sloužit ve své podstatě pouze mimobítešským dětem je nesprávná. Naše priorita je umístění bítešských dětí ve školce.
Nicméně máme zájem i na tom, aby nejbližší okolní samostatné obce, na které se
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dosud nedostává, měli do našeho města možnost děti umístit a tím pádem navázat
do budoucna tyto děti a jejich rodiče na naše město.
Možnosti schváleného rozpočtu vycházejí z výše a nastavení splácení minulých
úvěrů. Pozitivním zjištěním při tvorbě rozpočtu bylo to, že již letos máme asi
šestimilionový nárůst daňových příjmů oproti prvotnímu odhadu rozpočtu pro rok
2019. Tomuto nárůstu mimo jiné již pomáhá daňová výtěžnost z investice do lokality pro výstavbu nových rodinných domů na Babinci.
Během zasedání jsme se dohodli, že zastupitelstvu na únorovém zasedání předložíme střednědobý rozpočtový výhled na dva roky, aby bylo jasné, jaké investice
budeme realizovat a jaké finance k tomu potřebovat. Je jasné, že vše nemůžeme
zaplatit z daňových příjmů. To bylo zcela zřejmé například při schvalování revitalizace základní školy. Považuji za nešťastné, že jsme se u této akce s minulými
koaličními partnery nebyli schopni jednoznačně domluvit, z jakých zdrojů bude
investice hrazena. Shodli jsme se většinově, že revitalizaci chceme, ale bohužel ne na tom, za co ji pořídíme. Uvažovali jsme o prodeji pozemků U Stadionu,
o prodeji bytů U Stadionu a prodeji podílů města na bytech na Jihlavské ulici.
Dodnes, kdy bývalí koaliční partneři již tvoří opozici, řešíme na základě jejich
podnětů v zastupitelstvu otázku financování rekonstrukce školy, respektive úvěrů,
které pro její zajištění muselo město přijmout. V případě budoucích velkých investičních projektů města budeme proto před jejich realizací řešit jednoznačně zdroje
k jejich financování.
Chceme vytvořit strategický plán, který by měl podrobně mapovat investice ještě
na delší dobu, než jsou dva roky. To proto, aby bylo jasné, jaké má město záměry,
co je v současnosti aktuální a co musí počkat. Vedoucí majetkového odboru města
Ing. Rada a jeho lidé již pracují na seznamu budoucích investičních akcí města na
následující tři roky. Mezi prvními byly na seznamu rekonstrukce ulic Nová Čtvrť
a Rajhradská. To jsou akce, které již nemůžeme odkládat.
Zastupitelé na zasedání dále odsouhlasili zvýšení poplatků za ubytování ze dvou
na šest korun, přičemž zákon povoluje až 21 Kč. Jde o přihlášená krátkodobá ubytování osob – tedy hotely, penziony, priváty. Jde nám o to, aby poplatek nebyl trest
za poskytované služby, proto zůstáváme blízko spodní hranice možné zákonné
sazby.
Od příštího roku se zvyšuje rovněž poplatek ze psů. V domech o jednom a dvou
bytech se bude za prvního psa platit 300 Kč, za další po 450 Kč. V domech se třemi
a více byty to bude 1500 Kč a 2250. Senioři mají slevu, v domku je to 150 a 225
korun, na bytovkách 200 a 300 korun. Lidé, kteří psa potřebují – jako invalidé,
nevidomí nebo při výkonu povolání – jsou od poplatků osvobozeni.
Další změnu výši úhrady zastupitelé schválili u poplatků za sběr, odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Zde dochází ke zvýšení z 600 na 800 korun/osobu/rok.
Cena vychází z reálných nákladů za svoz a likvidaci odpadů. Cena se neměnila už
několik let, přičemž náklady rostou. Opět v této souvislosti připomínám, že město
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na sobě i v roce 2020 dále nese náklad ve výši cca 200 Kč/osobu/ rok za sběr
a likvidaci bioodpadů od obyvatel města.
Se změnou legislativy je spojena změna vyhlášky o zacházení s odpady.
Od nového roku budeme například odebírat od občanů ve sběrném dvoře technických služeb na Karlově použité jedlé oleje. Další zásadní změna se týká stavebního odpadu. Ze zákona není stavební odpad součástí komunálního odpadu a občan
nemá nárok na jeho bezplatné uložení. Dosud však existuje v rámci sběrného dvora
městem odsouhlasené bezplatné přijímání stavebního odpadu od obyvatel Velké Bíteše a jejich městských částí. Jednatelem technických služeb jsme byli informováni,
že zejména v letošním roce došlo k nárůstu zneužívání tohoto systému odběru stavební suti na sběrném dvoře. A to při zjištění případů kdy stavební odpad s největší
pravděpodobností nepocházel z Bíteše nebo byl odpad podnikatelských subjektů
deklarován jako odpad obyvatel města. U podnikajících osob je systém poplatků
za stavební odpad, přijímaný ve sběrném dvoře dlouhodobě nastaven a nemění se.
Každý občan města proto bude mít od příštího roku nárok na bezplatné uložení
pouze 500 kg stavebního odpadu za rok. Technické služby mají k zajištění této
služby připraveny identifikační karty pro jednotlivé domácnosti. Spolu s informačními letáky je budou distribuovat začátkem roku.
Rada města v minulém měsíci zřídila jako svoje poradní orgány dvě nepolitické
komise -Stavební a dopravní komisi a dále pak Kulturní komisi. Již dříve jsem avizoval, že zřízení stavební komise má smysl, až bude hotová změna územního plánu
č. 8 a dokončena revitalizace školy. Nyní tato situace nastala. Rozšíření působnosti
komise, oproti minulému volebnímu období, i na oblast dopravní, bylo vedeno naši
snahou nově prostřednictvím této komise odborně posuzovat dopady připravovaných oprav, rekonstrukcí a uzavírek komunikací kraje a státu na město a jeho občany
a stanovovat současně pravidla pro minimalizaci těchto dopadů. Předsedou komise je
Karel Navrátil, členové komise jsou Jan Vrba, Jiří Procházka, Jiří Rauš, Libor Buchta,
Petr Vondrák, Jiří Loup. Tajemníkem komise je referent majetkového odboru Pavel
Bednář. V nově zřízené Kulturní komisi je předsedou vedoucí městského muzea
Ivo Kříž. Členy pak Silva Smutná, Hana Sedláková, Jiřina Janíková, Marcela Doubková, Monika Ulmanová, Jiří Dohnal, František Kratochvíl. Tajemnicí komise je pracovnice ICKK Lenka Plechatá. Komise bude spojovat jednotlivé kulturní organizace,
měla by být víc provázaná s vedením města a jeho občany. Společně si musíme do budoucna ujasnit, jakým směrem se bude kultura ve městě dále ubírat a rozvíjet. Jedním
z cílů komise je nejen spolupracovat na koncepci bítešských hodů, ale například i na
návrhu využití objektu bytového domu, dříve bývalého pivovaru na Masarykově náměstí. Rada města preferuje jeho budoucí využití pro veřejnost, zejména pak pro děti
a mládež. V následujících měsících bychom se proto u tohoto objektu měli shodnout,
co v něm vlastně chceme – knihovnu, rozšíření ZUŠ, technické kroužky nebo zázemí
pro další vzdělávací či kulturní činnost. Na základě této koncepční shody budeme
moci začít projektovat a hledat finanční zdroje na tento projekt.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel
v roce minulém a popřál Vám vše nejlepší do nového roku 2020. Úspěchy v osobním
a profesním životě a pevné zdraví Vám a Vašim blízkým.
S ohlédnutím na uplynulý rok bych sobě i Vám popřál navíc také více slušnosti,
zdravého selského rozumu a soudnosti u lidí, se kterými se budeme v nadcházejícím
roce z osobních nebo pracovních důvodů setkávat.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Středa 1. ledna 2020 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Proslov starosty města Ing. Milana Vlčka, Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 5. ledna 2020 v 16.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – Tišnovský komorní orchestr
Vstupné dobrovolné. Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa 8. ledna 2020 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – SLAVIC TRIO
Zahraje komorní soubor ve složení hobojistka Barbora Trnčíková,
klarinetistka Anna Sysová a fagotista Petr Sedlák.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Čtvrtek 9. ledna 2020 ve 14.30 hodin
VÝROČNÍ SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz diabetiků Velká Bíteš
Čtvrtek 9. ledna 2020 v 17.00 hodin
EXPEDIČNÍ JACHTING – přednáška jachtařského instruktora Tomáše Kůdely
Více informací na https://tomaskudela.cz.
V Městské knihovně ve Velké Bíteši.
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
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Pátek 10. ledna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Tyršova 239, Velká Bíteš.
Současně je možné v těchto termínech navštívit také
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš, Vlkovská 279.
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
Sobota 18. ledna 2020 od 20.00 hodin
PLES MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Moderátor: Karel Hegner,
hlavní kapela: THE PARTY BAND,
předtančení: Martina a Jiří Truhlářovi,
host večera: Katka Vrzalová,
horní foyer: CM Sylván
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 290 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle 19. ledna 2020 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: Jiří Nohel a Antonín Martiník o kůrovcové kalamitě
Základní umělecká škola, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš
Úterý 21. ledna 2020 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB – hrací odpoledne pro děti od 2 let
V Mateřské škole v Lánicích
Organizuje: Mateřská škola Lánice
Středa 22. ledna 2020 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Hostem bude starosta města Ing. Milan Vlček
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek 23. ledna 2020 v 15.45 hodin
„POJĎ HRÁT HOKEJ“
Pro děti od 4 do 8 let a jejich rodiče, pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení,
s sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice, více info na www.hcvelkabites.cz
Zimní stadion, Tyršova 428, Velká Bíteš
Organizuje: HC Velká Bíteš
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Sobota 25. ledna 2020 ve 20.00 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES
Hrají: Pikardi
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: MO Rybářský svaz Velká Bíteš
Úterý 28. ledna 2020 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát ve Žluté třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

POZVÁNKA NA LEDNOVÉ AKCE V KOSTELE SV. JANA
KŘTITELE VE VELKÉ BÍTEŠI
Slavnost matky Boží Panny Marie – pondělí 1. ledna, mše sv. v 8.00 a 9.30 hodin
Pouť do Netína – sobota 4. ledna, odchod v 8.45 hodin od bítešské fary
Tříkrálový koncert Tišnovského komorního orchestru – neděle 5. ledna v 16.00 hodin
Děti zpívají v minischole – fara, sobota 18. ledna v 15.30 hodin
Odpoledne pro děti plné her – fara, sobota 18. ledna v 16.00 hodin
Farní minitábor v Měříně 30. ledna – 2. února 2020, pro děti z 3. – 9. třídy. Cena 600 Kč,
info na stránkách farnosti.

PŘIPRAVUJEME
Od 4. února do 14. února 2020 v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin
„TAJEMNÉ TÓNY TŘPYTU“ – prodejní výstava
Slavnostní vernisáž v úterý 4. února v 15.30 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p.o.
Sobota 8. února 2020 od 13.30 do 15.00 hodin
KARNEVAL NA LEDĚ
Bohatá tombola, příjemná zábava, chutné občerstvení, masky vstup zdarma
Zimní stadion, Tyršova 428, Velká Bíteš
Organizuje: Spolek rodičů a přátel školy Sadová (SRPŠ)
Sobota 8. února 2020 ve 20.00 hodin
HASIČSKÝ PLES
Centrum kultury, sportu a zájmových činností v Osové Bítýšce.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Pikardi, bohatá tombola,
předprodej vstupenek v restauraci U Halačků od 12. 1. 2020.
Organizuje: SDH Osová Bítýška
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Sobota 8. února 2020 ve 20.00 hodin
REPREZENTAČNÍ PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY VELKÁ BÍTEŠ
K tanci a poslechu hraje Vysočinka a cimbálová muzika Kyničan.
Host večera: Marta Jandová s kapelou, vinný raut, půlnoční překvapení.
Cena vstupenky vč. místenky, tombolenky, občerstvení a vína na stolech je 500 Kč.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: PBS Velká Bíteš
Sobota 15. února 2020 ve 20.00 hodin
SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením „Sportovec města“ pod záštitou starosty města
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace U Raušů
Sobota 22. února 2020 od 20.00 hodin
FARNÍ PLES
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš
Od 24. února do 6. března 2020
„SPOLU“ – VÝSTAVA OBRAZŮ ZORKY KRUPIČKOVÉ,
DŘEVĚNÝCH PLASTIK PAVLA KRUPIČKY A FOTOGRAFIÍ TÁNI FILIPOVÉ
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle 1. března 2020 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S DAVIDEM
Vstupné: 50,- Kč, maska zdarma
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek 19. března 2020 v 15.00 hodin
MDŽ – TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“
Předprodej vstupenek od 6. ledna v TIC, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 240 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek 17. dubna 2020 v 19.00 hodin
05ARADEČEK, POETIKA – koncert
Předprodej vstupenek v TIC, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 190 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Hudební kapela 05ARadeček
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Středa 20. května 2020 v 19.00 hodin
„DVA NAHATÝ CHLAPI“ – divadelní představení
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová
Předprodej vstupenek v TIC, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 420 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Top Art Promotion ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
MÍSTNÍ POPLATKY
Zastupitelstvo města na svém jednání, konaném dne 11. 11. 2019 odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Od roku 2020 se navyšuje sazba poplatku ze stávajících 600,- Kč na 800,- Kč/za osobu/za
kalendářní rok. Tato částka je tvořena:
a) z částky 250,- Kč/za kalendářní rok a
b)	z částky 550,- Kč/za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Zároveň žádáme poplatníky, kteří platí tento poplatek ze SIPO a mají na bankovním účtu
limit k inkasu SIPO, ať si jej navýší.
Dále upozorňujeme poplatníky na změny v Obecně závazné vyhlášce č.4/2019 o místním
poplatku ze psů a na nově vydanou Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu, odsouhlasené zastupitelstvem města na jednání, konaném dne 9. 12. 2019,
s účinností dnem 1. 1. 2020.
Předmětné obecně závazné vyhlášky jsou poplatníkům k dispozici na webových stránkách
města Velká Bíteš (www.vbites.cz), nebo na finančním odboru Městského úřadu Velká Bíteš.
Finanční odbor, Městský úřad Velká Bíteš

PF 2020
Vážení spoluobčané, milí Bítešáci,
uplynulý rok doputoval ke svému konci. Mám ráda, a možná, čím jsem starší, tak o hodně
raději, právě tohle období. Zima nás v něm svým tichým způsobem vede k sobě. Je to čas
každoročního zastavení a reflexe, kdy se probíráme vším, čím jsme si prošli.
Pro mě osobně, a hovořím teď o pracovní pozici, přede mnou zůstává jeden průběžný
úkol. Uložila jsem si už na začátku, že se budu snažit o širší komunikaci mezi zastupiteli,
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o větší vzájemný respekt. Všichni přece hledáme, snažíme se najít správnou cestu k veřejně prospěšným věcem. To samo o sobě jistě vůbec neznamená, že se dokážeme na všem
shodnout. Ale proč narušovat posléze, co jsem třeba sám přímo nepodpořil? To by se nám
stávat nemělo. Musíme mít schopnost tyto věci od sebe oddělit. Přála bych si to, a budu se
dál snažit o konsenzus i v těchto širších souvislostech.
A mé přání pro Vás? Mám jedno úplně lidsky obyčejné. Největším štěstím v životě je
zdraví a rovněž vědomí, že nás má někdo rád. Takoví jací jsme nebo přesto, jací jsme.
Přeji Vám hodně štěstí v novém roce 2020.
Alena Malá

ŠKOLY
OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍM ČASEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE
Vánoční svátky jsou sice již za námi, ale dovolte alespoň malé ohlédnutí za tím,
jak probíhal krásný adventní čas u nás v mateřských školách.
Rozsvícení vánočního stromu
Na první adventní neděli vystoupily děti s krátkým hudebním pásmem u vánočního
stromu na náměstí ve Velké Bíteši. Svými písničkami a básničkami jistě přispěly k navození sváteční předvánoční atmosféry. Za své vystoupení byly odměněny zaslouženým
potleskem a sladkostí od pracovníků Klubu kultury.
Navštívil nás Mikuláš, čert a anděl
Čtvrtek 5. 12. 2019 se stal pro všechny děti v mateřské škole dnem očekávání.
Někdo se na Mikuláše těšil, jiný měl trochu obavy, protože ne každý byl po celý rok po-

Návštěva Mikuláše. | Foto: Archiv MŠ
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slušný. Mikuláše doprovázel milý andílek a čertík, který měl pro jistotu připravený pytel
pro „zlobivé děti“. Mikuláš zhodnotil chování dětí, většinu z nich pochválil, někomu doporučil, aby se polepšil. Všichni přislíbili, že tak učiní a raději zazpívali krásné písničky
a přednesli básničky. Nakonec Mikuláš společně s andílkem děti obdaroval dárečkem.
A čert? Ten naštěstí odcházel z MŠ s docela prázdným pytlem….!
Děti rozdávaly radost babičkám a dědečkům
Na svátek Sv. Mikuláše již tradičně navštěvují děti naší MŠ, studenti SOŠ Jana Tiraye a členky SPOZ Domov důchodců a Domov s pečovatelskou službou ve Velké Bíteši.
Ani letos to nebylo jinak. Společně s andělem, čertem a Mikulášem obdarovali babičky,
dědečky a všechny pracovníky domova dárečkem, ale i krátkým vystoupením. Zazněly písničky a básničky o čertech, Mikuláši, nadcházející zimě, o Vánocích, s babičkami jsme zavzpomínali na pečení cukroví a na závěr společně zazpívali vánoční koledy. Dětské pásmo vyvolalo
na tvářích všech přítomných úsměv a radost a již teď se těšíme na další společné setkání!
Setkali jsme se s rodiči i prarodiči
V předvánočním období se ve školce především
zaměřujeme na rozvíjení citových vztahů dětí ke
svým nejbližším. Proto jsme do školky pozvali
rodiče, sourozence, ale i prarodiče a další příbuzné, abychom mohli prožít společné odpoledne.
Setkání měla rozmanitou podobu. Vyráběly se vánoční dekorace, svícny, lojové koule pro ptáčky,
kreslila přání pro Ježíška, děti zahrály vánoční
příběh či zhudebněnou pohádku. Ze všech koutů
školky se linuly melodie koled a zimních písniček
a všude vládla příjemná nálada.
Navštívili jsme výstavy
K předvánoční atmosféře přispěly určitě také
návštěvy výstav na Klubu kultury Velká Bíteš.
Inspirovali a potěšili jsme se na výstavě SPCCH
(svaz postižených civilizačními chorobami) a voPředvánoční setkání s rodiči. | Foto: Archiv MŠ
ňavé výstavě Svazu včelařů.
Staročeské Vánoce
Před Vánocemi přijela se svým pořadem Staročeské Vánoce paní Veronika Dobrodinská.
Děti, ale i paní učitelky se dověděly mnoho zajímavých informací o tradicích, historii a zvycích,
které se o Vánocích a v době adventu v našich zemích dříve dodržovaly. Na mnohé z nich jsme
už dávno zapomněli. Víte například, proč se dávala pod stůl sekerka, proč se vánoční stromeček
věšel nad stůl špičkou dolů, co je to vrkoč? Děti zaujalo také povídání o zvycích, které se dělaly
na Sv. Barboru nebo Lucii, ale určitě i o tom, co lidé dříve jedli o Štědrém večeru. Společně
jsme si také zatancovali při staročeských písních a děti si nazdobily sušeným ovocem špejle do
vrkočů. Díky tomuto pořadu jsme společně s dětmi některé tradice a zvyky také vyzkoušeli na
společných setkáních u vánočních stromečků ve třídách a také ve svých domovech.
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Staročeské Vánoce v MŠ. | Foto: Archiv MŠ

Zpívání u betléma a vánoční nadělování
Těsně před Vánocemi se sešli děti a zaměstnanci z celé mateřské školy a společně
si všichni zazpívali koledy u vyřezávaného betléma ve vestibulu MŠ Lánice. Tento krásný
betlém, který v době adventu přispěl k výzdobě i předvánoční atmosféře mateřské školy
nám i letos zapůjčil a nainstaloval pan Pavel Mašek, za což mu patří poděkování.
Děti se pak sešly u vánočních stromečků ve třídách, kde na ně čekaly nové hračky
i knížky. Pochutnaly si na cukroví, které k Vánocům patří a také vyzkoušely některé zvyky.
Sportovní dopoledne ve sportovní hale TJ Spartak
Děti i paní učitelky po vánočních a novoročních svátcích budou určitě potřebovat více
pohybu, a tak se opět těší hned na začátek nového roku 2020 na sportovní dopoledne ve
sportovní hale TJ Spartak.
Vážení čtenáři, přejeme vám všem do nového roku 2020 mnoho zdraví, štěstí, splněných
přání a osobní, pracovní i rodinné pohody.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Preventivní programy
Počátkem listopadu proběhly ve všech třídách na druhém stupni preventivní programy
rizikového chování. S Centrem prevence ze Žďáru nad Sázavou, které nám prevenci zajišťuje, spolupracujeme již druhým rokem a musíme konstatovat, že programy jsou přínosné
nejen daným tématem, ale slouží i k poznávání a stmelování kolektivů.
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V letošním roce jsme se v různých ročnících zaměřili na tato témata: bezpečné
užívání internetu a rizika s ním spojená, vztahy ve třídě, soužití chlapců a děvčat,
tolerance, návykové látky a závislosti, finanční gramotnost, hospodaření s penězi
a nebezpečí zadlužení.
Preventivní programy proběhly i ve 4. a 5. ročníku na prvním stupni, kde se děti seznamovaly s tématy hodnoty věcí, vandalismem, vztahy ve třídě, vzájemnou spoluprací
a nasloucháním.
Uvědomujeme si, že v současné době jsou naše děti vystaveny mnohým nebezpečím,
před kterými bychom je měli varovat a pokusit se je na ně připravit. I proto v preventivních
programech chceme pokračovat i v následujících letech.
O AIDS, sexu, lásce a věrnosti
Tak zněl název přednášky a besedy, kterou absolvovali žáci devátého ročníku na počátku
listopadu. Tohoto nelehkého tématu se ujal p. Tomáš Řehák z organizace Abatop z Hlinska,
která se zabývá prevencí rizikového chování. Organizace se zaměřuje především na snížení
rizika nákazy HIV/AIDS a jiných pohlavně přenosných chorob, omezení užívání návykových látek. Program se snaží vést k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů,
k vzájemné úctě, věrnosti a odpovědnému přístupu k sexu z hlediska zdraví.
Prvňáci v Balinách
Žáci 1. A a 1. B vyrazili se svými učitelkami v pátek 15. listopadu do ekocentra Baliny.
Díky vybranému programu „Krása dřeva“ se dozvěděli mnoho zajímavostí a především
si se dřevem vyzkoušeli pracovat. Jako odměnu si domů odvezli vlastnoručně vyrobenou
dřevěnou kostku.
Slavnost Slabikáře
Jednou z dalších příjemných akcí ve spolupráci s devátými ročníky byla „Slavnost Slabikáře“, která se uskutečnila ve středu 27. listopadu. Prvňáčci koncem listopadu uměli
již tolik písmenek, že nastal ten správný čas na pasování na čtenáře a slavnostní předání
Slabikářů. Starší spolužáci jim jako dárek přinesli záložky, které pro ně vyrobili v hodinách
praktických činností. Doufejme, že se čtení pro ně stane radostí!
Okresní kolo starších a mladších žáků ve florbalu
V úterý 26. listopadu proběhlo v Bystřici nad Pernštejnem okresní kolo starších žáků
ve florbalu. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev rozlosovaných do dvou skupin. Naše družstvo postoupilo z druhého místa ve skupině do semifinále, kde se střetlo s místní favorizovanou základní školou. První část zápasu jsme statečně odolávali náporu protihráčů,
ale po několika rychle obdržených brankách jsme utkání prohráli. Celkově jsme se umístili na pěkném 3. místě.
Obdobně jako starší žáci na okresním kole si počínali naši žáci prvního stupně.
Ve středu 27. listopadu vyrazili reprezentovat naši školu do Velkého Meziříčí, kde
měli bojovat o postup do krajského kola. V systému hraném každý s každým sehrálo
naše družstvo 4 zápasy s bilancí 4 výhry a umístilo se na skvělém 1. místě. Všechny
zápasy jsme odehráli s vysokým gólovým výsledkem v náš prospěch a zaslouženě jsme
postoupili do krajského kola.
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Prohlídka školy pro seniory
Ve středu 27. listopadu jsme v naší škole přivítali milou návštěvu z řad Senior klubu
Velká Bíteš. Důvodem návštěvy byla prohlídka nově zrekonstruované budovy 1. stupně,
které se zúčastnilo téměř čtyřicet návštěvníků. Naše milé hosty paní ředitelka Mgr. Věra
Kroutilová krátce seznámila se současností školy, zmínila nejpodstatnější informace,

Seniorklub navštívil Základní školu. | Foto: Marcela Doubková

které se týkaly samotné rekonstrukce, a poté společně prošli celou budovu. Všichni společně zavzpomínali na školní léta, na třídy a prostory, které se v průběhu let velmi změnily.
Celá prohlídka proběhla v klidné a přátelské atmosféře. Všem zúčastněným patří velký dík
za příjemně strávené odpoledne.
Okresní kolo starších a mladších žákyň ve florbalu
Ve čtvrtek 28. listopadu proběhlo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo starších žákyň ve
florbalu. Na tento turnaj si zajistily účast i žákyně naší školy po vítězství v okrskovém kole.
Děvčata zde odehrála 4 zápasy a o jedinou branku jim utekla bronzová medaile, skončila
tedy na 4. místě. O den později se ve Velkém Meziříčí konalo okrskové kolo mladších žákyň. Zde naše méně zkušená děvčata skončila na 7. místě.
Inkové v Brně
Ve čtvrtek 28. listopadu se místo odpoledního vyučování uskutečnila exkurze žáků osmých a devátých tříd na unikátní výstavu konanou na brněnském výstavišti pod záštitou
prezidenta Peru. Nese příznačný název – Poklad Inků.
Výstava zaujme originály zlatých předmětů pocházejících z říše Inků, ale i dalších jihoamerických civilizací. Nezajímavé ovšem nebyly ani exponáty související s našimi zeměmi – třeba ukázka zlata, z něhož je z velké části vyrobená koruna českých králů.
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Na Bítešském jarmarku
V pátek 29. listopadu se v Kulturním domě ve Velké Bíteši uskutečnilo vystoupení
pro žáky naší školy v rámci XVIII. ročníku folklorního pořadu „Na Bítešském jarmarku“. Žáci si poslechli lidové písně, zhlédli tance, hry a zvyky v podání národopisného souboru Bítešan a Bítešánek.
Nechyběla ani oblíbená soutěž pro žáky, tentokrát na téma Evropa. Porota
u dvou dvoučlenných týmů hodnotila např. znalosti o evropských zemích,
ukázky napodobení tanců, aktivity na spolupráci či zručnost v badmintonu.
Zábavné byly ukázky tanců: rakouského, skotského, slovenského čardáše či ruského tance na píseň Kalinka.
Páťáci v Planetáriu a Technickém muzeu
Žáci pátých ročníků absolvovali ve středu 4. prosince vzdělávací program „Cesta
Sluneční soustavou“ v Planetáriu Brno. Poté se přemístili na prohlídku Technického
muzea v Brně spojenou se vzdělávacími programy a návštěvou Technické herny.
Mikulášská nadílka
V období adventu si připomínáme různé zvyky. K těm nejznámějším patří obchůzka
Mikuláše, čertů a andělů. Ani my jsme v naší škole na tuto tradici nezapomněli.
Ve čtvrtek 5. prosince zavítali žáci devátých tříd na návštěvu do prvních tříd za svými
malými spolužáky.
Předvedli jim nacvičené pásmo, vyzkoušeli si děti z dovedností, které se od září ve
škole naučily, poptali se na školní výsledky, nejenom Mikuláše zajímalo i chování dětí.
I čerti se pochlubili tím, co umí. Na závěr je obdarovali perníčkem a dalšími sladkostmi či drobnými dárečky.
Návštěva PBS Velká Bíteš
I letos obdrželi žáci devátého ročníku pozvánku k návštěvě PBS Velká Bíteš, konkrétně se jednalo o divizi přesného lití a divizi letecké techniky.
Nejprve si žáci prohlédli prostory, v nichž probíhá odborný výcvik učňů a studentů.
Seznámili se s obory, které mohou na SOŠ J. Tiraye studovat, a byly jim představeny
různé stroje a nástroje, s nimiž žáci během studia a učení pracují.
Poté si žáci prošli téměř všechny důležité součásti již zmíněných divizí a seznámili
se s jejich výrobním programem. V poslední části exkurze deváťáci nejprve vyhodnotili, jak pro ně byla návštěva zdejšího strojírenského podniku přínosná a jak splnila
jejich očekávání. Nově získané znalosti zúročili v připravené křížovce. Děkujeme za
pozvání a milé přijetí na PBS.
Vánoční rozdávání radosti
Po první adventní neděli se děti ze 3. A těšily ze vzájemné spolupráce se svými
rodiči při tvoření na „Vánočních dílničkách“. Ochotné maminky pomohly dětem
s přípravou a společné výrobky neměly jedinou chybičku.
Po úspěšném dopoledni s rodiči se v úterý 10. prosince ještě třeťáci vypravili potěšit
společným vyráběním seniory v Domově důchodců ve Velké Bíteši. Celá akce se moc
zdařila a všichni si společné chvíle s radostí užili.
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Předvánoční bazar a Vánoční jarmark
Letošní advent se v naší škole nesl v duchu příprav na dvě důležité dobročinné akce
– „Předvánoční bazar“ a „Vánoční jarmark“.
Kvůli bazaru stály děti prvního i druhého
stupně doma před nelehkým rozhodováním,
která z jejich již nepotřebných hraček, knih
či dekorací by mohla být součástí dobrého
skutku a za drobný poplatek udělat radost
jinému kamarádovi. Děti byly velmi štědré,
Vánoční jarmark. | Foto: Archiv školy
a tak se sešlo neuvěřitelné množství předmětů, které během úterý 10. a středy 11. prosince změnily za velké radosti své majitele.
Na bazar navázali žáci prvního stupně ve čtvrtek 12. prosince „Vánočním jarmarkem“,
kdy na vánočně vyzdobených chodbách naší rekonstruované budovy otevřeli pro veřejnost
své obchůdky s vlastnoručně vyrobenými vánočními dekoracemi z nejrůznějších materiálů. Byli jsme velmi mile překvapeni velkým počtem štědrých nakupujících, kteří si udělali
v předvánočním shonu čas a přišli své děti a vnoučata v jejich dobročinném úsilí podpořit. Mezitím se ve školní jídelně odvíjelo pásmo vánočního vystoupení, kde mohli rodiče
a prarodiče nasát při poslechu koled správnou vánoční atmosféru.
Zástupci školního parlamentu odhlasovali, že letošní bohatý výtěžek z „Předvánočního
bazaru“ a „Vánočního jarmarku“ poputuje na účet pro neziskový spolek rodičů dětí s onkologickým onemocněním ONKA, který působí již sedmým rokem při Klinice dětské
onkologie FN Brno. Jsme velmi rádi, že se nám obě akce vydařily nad naše očekávání
a děkujeme všem, kteří nás v našem úsilí podpořili.
Eva Hudcová

PODĚKOVÁNÍ ZA MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

na Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, příspěvková organizace
Za celou naši školu bych chtěla velice poděkovat dobrovolníkům z MONETA Money
Bank, kteří nás i tento rok přijeli trošku postrašit a obdarovat mikulášskou nadílkou.
Děti byly z Mikuláše a jeho doprovodu nadšené a jako poděkování si připravily básničky
a písničky. Balíčky pro děti byly přichystány
za finanční podpory firmy GoodData s. r. o.,
Brno-Veveří, které také patří naše poděkování. V novém roce se budeme se těšit na další
setkání a spolupráci.
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Mikulášská nadílka. | Foto: Eva Ulmanová

Eva Ulmanová
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VÁNOČNÍ BESÍDKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A PRAKTICKÉ
ŠKOLE VELKÁ BÍTEŠ, P.O.
Dva týdny před Štědrým dnem jsme se ponořili do vánoční atmosféry na naší besídce. Děti si s paními učitelkami připravily bohatý
program a snažily se předvést rodičům i ostatním návštěvníkům co
nejlepší výkon. Starší žáci recitovali básně s vánoční a zimní tematikou, za zvuků afrických bubnů jsme si
zazpívali píseň Světové Vánoce, děti předvedly dramatické pásmo – Proč se Ježíšek
narodil a nechyběly ani další písně jako
Sněží, Stojí vrba košatá nebo Ryba rybě.
Besídka byla zakončena společnou závěrečnou písní „Nad horama vyšla hvězda“.
Doufáme, že jste si besídku užili alespoň
tak jako my. Místy byla možná trošku znát
tréma z tak velkého obecenstva, ale tu nám
Vánoční besídka v KD. | Foto: Eva Ulmanová
jistě odpustíte, protože pro mnohé děti to
bylo vůbec poprvé, že vystupovaly před tolika lidmi a všichni svoje vystoupení pilně trénovali a těšili se, až je před svými rodiči předvedou. Pokud byste si ji chtěli připomenout,
můžete si prohlédnout fotografie na webových stránkách školy.
Eva Ulmanová

ZPRÁVY ZE SOŠ JANA TIRAYE
ŠKOLENÍ OD SPOLEČNOSTI ROSO COSMETICS
Dne 8. 11. 2019 se na SOŠ Jana Tiraye konalo školení,
které zajistila společnost Roso Cosmetics. Této akce se zúčastnili žáci 1., 2. a 3. ročníku oboru Kadeřník. Jako modelku
si paní Kateřina Sekulová (technoložka zmíněné firmy) vybrala žákyni 2. ročníku, u níž předvedla techniku mikro melír.
Poté nám ukázala spoustu nových přípravků, např. barevné regenerační masky, které si žákyně mohly vyzkoušet.
Školení bylo zakončeno předáním certifikátů.
Ukázka techniky mikro melír.
Foto: Archiv SOŠ

Ilona Kopřivová, učitelka odborného výcviku

PIŠQWORKY 2019
Letos se žáci SOŠ Jana Tiraye již počtvrté zúčastnili oblastního turnaje celorepublikové
týmové soutěže pIšQworky, která proběhla 12. 11. 2019 na Gymnáziu Žďár nad Sázavou.
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Oblíbená strategická hra je pořádána spolkem Student Cyber Games od roku 2008. Je určena žákům
druhého stupně základních škol
a středních škol. Do soutěže se
dosud zapojila více než polovina
všech českých středních škol, a tak
se jí pravidelně účastní tisíce žáků.
Je pořádána pod záštitou MasaryZe soutěže. | Foto: Archiv SOŠ
kovy univerzity v Brně.
Naši školu reprezentovali žáci 1. a 2. ročníku oboru Mechanik – seřizovač – jmenovitě
Aleš Batelka, Tomáš Hanzl, Radek Pitour, Milan Smejkal a Štěpán Strašák. Žáci byli rádi,
že si zasoutěžili a procvičili logické uvažování. Chtěla bych jim poděkovat za účast.
Leona Romanová, učitelka

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V BRNĚ
Dne 29. 11. 2019 se vydali žáci maturitních ročníků a čtyři pedagogové Střední odborné školy Jana Tiraye do Brna, aby v Mahenově divadle zhlédli dopolední představení
s názvem Saturnin. Děj je inspirován stejnojmennou knihou, která patří k oblíbeným
humoristickým románům. Hra měla premiéru již v roce 2015, režie se ujal Jakub Nvota

Žáci před budovou Mahenova divadla. | Foto: Archiv školy
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a dramatizace Martin Vačkář a Ondřej Havelka. Během 3 hodin obecenstvo bavily příhody
pána a jeho sluhy, které přítomné diváky vtáhly do období první republiky. Svou roli při
tom sehrála i živě hrající kapela Melody Gentlemen. Velkou zásluhu na působivé a skvěle
odehrané činohře měl především Saturnin. Ten byl ztvárněný Martinem Siničákem - nositelem Ceny Thálie za rok 2013.
Po zhlédnutí představení byli účinkující právem odměněni bouřlivým potleskem, neboť
inscenaci nechyběl humor, radost a jejich maximální nadšení. Herci tak splnili hlavní myšlenku autora knihy Zdeňka Jirotky, který řekl: „Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je,
když se lidé zapomínají radovat ze života“.
Činohru hodnotili velmi kladně nejen pedagogové, ale i zúčastnění žáci. Ti se už nyní
těší na příští návštěvu Mahenova divadla.
Veronika Zachovalová, učitelka

ŽÁK SOŠ JANA TIRAYE PŘEVZAL VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ
Letošní mezinárodní strojírenský veletrh, který jsme navštívili
dne 10. 9. 2019, byl pro nás nejen zdrojem nových informací
ze strojírenského světa, ale především možností opět soutěžit
v programování CNC obráběcích
strojů. Soutěž pořádal Svaz strojírenské technologie v rámci MSV
v Brně již pojedenácté. Letos se
jí zúčastnilo celkem 146 žáků
z 34 odborných škol z celé České
republiky. Soutěž probíhala v doOcenění žáka SOŠ v rámci soutěže MSV v Brně. | Foto: Archiv školy
poledním a odpoledním bloku
v závislosti na počtu přihlášených pro každý řídicí systém. Žáci 4. ročníku maturitního
oboru Mechanik-seřizovač soutěžili v systému Heidenhain (Martin Šrámek, Martin Požár,
Jakub Vochyán a Jiří Paták) a v systému Siemens (František Lokos a Josef Smažil).
Žáci naší školy ve velmi silné konkurenci zazářili a v obou programovacích systémech
dosáhli výborných výsledků – největší úspěch měl Jakub Vochyán. Ve velice krátké době
správně naprogramoval zadanou součást tak, aby se dala vyrobit na CNC obráběcím stroji.
Získal třetí místo, a tak se zúčastnil předání ocenění pro nejlepší mladé programátory
CNC obráběcích strojů, které proběhlo 3. 12. 2019 na Ministerstvu průmyslu a obchodu
v Praze. Ocenění bylo Jakubovi předáno ministrem průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlem
Havlíčkem, Ph.D., MBA. Na této slavnostní události byl přítomen také ředitel školy
Ing. Bc. Josef Chytka a učitel odborného výcviku Bc. Jiří Ulman. Dané ocenění je velmi
významné nejen pro zmíněného žáka, ale i pro školu.
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Touto cestou bychom chtěli poděkovat Jakubovi Vochyánovi a ostatním žákům,
kteří se soutěže v rámci MSV zúčastnili. Poděkování patří i všem učitelům, kteří se
podílejí na přípravě žáků strojních oborů.
Jiří Ulman, učitel ODV

PREZENTACE SOŠ JANA TIRAYE
Střední odborná škola Jana Tiraye, příspěvková organizace Velká Bíteš prezentuje nabízené obory studia nejen v rámci Dní otevřených dveří, které se tradičně konají v prosinci
a lednu, ale také na festivalech vzdělávání
v blízkém okolí.
Žáci osmých a devátých tříd se při výběru
střední školy stále častěji inspirují návštěvou
veletrhů vzdělávání, kde se mohou dozvědět
mnoho informací. Ředitel Ing. Bc. Josef Chytka
zastupoval naši školu na Veletrhu středních škol
a profesí aneb škol ve škole, který se uskutečnil dne 5. listopadu 2019 v prostorách Základní
školy Tišnov. Pro žáky i rodiče zde byly připraveny přednášky a workshopy. Týkaly se využití
Festival vzdělávání. | Foto: Archiv školy
sociálních sítí pro práci i podnikání, webové
aplikace Regio Advisor, trhu práce a rad, jak si zvolit vhodnou střední školu. Na veletrhu
bylo prezentováno přibližně 30 středních škol z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.
Dne 12. listopadu 2019 se v Jupiter klubu ve Velkém Meziříčí konal Festival vzdělávání
Velké Meziříčí za přítomnosti radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina
Ing. Jany Fialové, MBA. Ve srovnání s dalšími veletrhy vzdělávání byl rozšířen o aktivity
pořádané organizací MOST Vysočiny, o.p.s. a v rámci jejího projektu „MAP II rozvoj
vzdělávání v ORP Velké Meziříčí“ (financovaného z prostředků Evropské unie). Realizována byla také přednáška Zdeňka Krpouna na téma Virtuální sociální sítě v dětství a dospívání. Novinkou v programu se stal veletrh knižních nakladatelství s prezentací didaktických pomůcek pro vzdělávání. Naše škola zde byla představena zástupkyní pro praktickou
výuku Bc. Ludmilou Pecinovou, ředitelem Střediska praktického vyučování Bc. Alešem
Janíčkem a pedagogy Bc. Alenou Jašovou a Ing. Milošem Minaříkem.
V tomto roce SOŠ Jana Tiraye poprvé figurovala na Festivalu vzdělávání Žďár nad Sázavou, který se konal dne 14. listopadu 2019 v Klubu kultury za spolupráce Okresní hospodářské komory Žďár nad Sázavou. Školu reprezentovala zástupkyně pro teoretickou výuku,
Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková, Ph.D., MBA. Festival se řadí mezi největší svého druhu
v Kraji Vysočina. Kromě prezentace středních škol jsou zde také zastoupeny úspěšné firmy
z regionu, které prioritně zaměstnávají žáky po dokončení jejich studia. Na festivalu bylo
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možné se seznámit s firmami a středními školami (90 vystavovatelů). Všichni účastníci obdrželi Festivalové noviny, ve kterých byly charakterizovány jednotlivé střední školy v regionu
a jejich propojení s danými firmami (tudíž se v nich objevila i naše škola).
Chcete-li se dozvědět více informací o Střední odborné škole Jana Tiraye ve Velké Bíteši, zavítejte na Den otevřených dveří, který bude pořádán dne 10. 1. 2020 v době 14.00
– 17.00, nebo se v příštím roce přijďte podívat na festivaly vzdělávání v Tišnově, Velkém
Meziříčí či Žďáře nad Sázavou. Budeme se těšit na setkání s vámi.
Vedení SOŠ Jana Tiraye, příspěvková organizace Velká Bíteš

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Rádi bychom pozvali širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se koná dne
10. ledna 2020 v době od 14.00 do 17.00 v budově Střední odborné školy Jana Tiraye
Velká Bíteš, Tyršova 239. Současně je možné navštívit i Středisko praktického vyučování
PBS Velká Bíteš, Vlkovská 279.
Těšíme se na setkání s Vámi!

KULTURA
PŘÁNÍ ŘEDITELE KLUBU KULTURY
Vážení občané a čtenáři Zpravodaje,
na konci roku většina z nás rekapituluje, co všechno se podařilo a dává si nová předsevzetí,
co v následujícím období musí udělat, nejenom pro svůj klid a duševní pohodu, jak v osobním,
tak i v pracovním životě. Málo si však uvědomujeme, co je velmi důležité a jak praví modrost:
„zdravý člověk má milion přání a nemocný pouze jedno“, tak v dnešní stresem protkané době
zkusme ten věčný spěch přibrzdit a více se věnujme sami sobě, blízkým, rodině.
Rád bych vám z celého srdce popřál po celý následující rok, nejenom to velmi důležité
zdraví a štěstí, ale i pokoru, respekt a úctu k druhým. Všichni cítíme, že jsou na nás kladeny
stále větší nároky převážně v zaměstnání a málokdo si v pracovním týdnu zajde do divadla,
do kina nebo na koncert. Byl bych velmi potěšen, kdybyste si v následném období udělali
časový prostor a přišli za námi nejenom do kulturních sálů, výstavních síní, ale i na přednášky, či s pracovníky Klubu kultury cestovali po naši krásné zemi. Za sebe i svoje kolegy
vám mohu slíbit, že se budeme snažit pro vás připravit atraktivní a rozmanitý program tak,
abyste se v našem krásném městě a regionu cítili v následujícím roce spokojeně. Pevně
doufám, že i v politické sféře začneme jako občané Velké Bíteše hledat společnou cestu,
která bude posouvat životní úroveň tam, kde si ji všichni přejeme.
Josef Jelínek
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První adventní neděli 1. prosince v 17.00 hodin jsme za účasti p. starosty města
Ing. Milana Vlčka, faráře římskokatolické církve Bohumila Poláčka a ředitele Klubu kul-

Vystoupení žáků ze ZUŠ. | Foto: Otto Hasoň

tury Ing. Josefa Jelínka rozsvítili vánoční strom na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
Se svým vystoupením se zúčastnili také žáci ze základní umělecké školy a děti z Mateřských škol Lánice a U Stadionu. Za ozvučení i osvětlení děkujeme Aloisi Špačkovi
a Milanu Vodičkovi.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V HOLUBÍ ZHOŘI
Vůně perníčků, punče a svařáku nás všechny nalákala v sobotu 30. listopadu na naše
„náměstíčko“ v Holubí Zhoři, kde jsme rozsvítili vánoční stromeček. Děti vystoupily
s koledami, které pilně cvičily ještě před začátkem adventu, aby vytvořily tu pravou vánoční atmosféru.
Marcela Ondráčková

TURNAJ V MARIÁŠI
Dne 7. prosince se v Holubí Zhoři v kulturním domě uskutečnil 21. ročník MARIÁŠOVÉHO TURNAJE. Turnaje se zúčastnilo 85 hráčů. Po odehrání všech turnajů bylo vyhlášeno pět nejlepších hráčů, kteří získali hodnotné ceny. Turnaj skončil vyhlášením bohaté
tomboly, kde mohli věcné ceny vyhrát nejenom nejlepší hráči mariáše.
Marcela Ondráčková
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ve čtvrtek 5. prosince chodil už od rána po Velké
Bíteši opět Mikuláš, anděl a čert. Tato trojice jako
první navštívila Mateřskou školu na Masarykově
náměstí, Mateřskou školu v Lánicích a Mateřskou
školu U Stadionu. Děti byly statečné, zazpívaly
Mikulášovi písničky nebo řekly básničku. Zlobivé
děti slíbily, že se polepší. Nakonec všechny děti
dostaly malou sladkou odměnu.
Mikuláš ani letos nezapomněl na starší obyvatele
a jako každý rok společně zavítal s čertem i andělem
na Domov důchodců a Dům pečovatelské služby ve
Velké Bíteši. Tam je doprovodily i děti z mateřské
školy z Lánic ze třídy Soviček. Mikuláš s andělem přítomným rozdal malé balíčky a společně si
s dětmi za hudebního doprovodu svých učitelek
Mikuláš ve Velké Bíteši. | Foto: Silvie Kotačková
paní Janštové a Michalové zazpívali pár čertovských i vánočních písní a určitě tak zpříjemnili svojí návštěvou den obyvatelům domova.
Nakonec děti seniorům rozdaly malé keramické ptáčky, které samy vytvořily. Touto
cestou letošnímu Mikuláši, andělovi i čertovi moc děkujeme za jejich trpělivost a skvělý
výkon.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ZÁJEZD DO OLOMOUCE

U Katedrály sv. Václava. | Foto: Josef Jelínek
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V úterý 10. prosince uspořádalo Informační centrum a Klub kultury zájezd do předvánoční Olomouce. Po příjezdu do města jsme se s průvodcem
Štefanem Blaho prošli po staré části města, navštívili historické centrum a katedrálu sv. Václava,
která je díky svým věžím dominantou města. Nejvyšší jižní věž měří 101 m a je tak druhou nejvyšší
kostelní věží v ČR a nejvyšší na Moravě. Je v ní
také umístěn největší moravský zvon sv. Václav.
V interiéru se mimo jiné nachází i relikviář
s ostatky sv. Jana Sarkandera. Po prohlídce katedrály jsme navštívili vánoční trhy, které jsou
umístěny na Horním a Dolním náměstí. Bohužel
jsme přišli o možnost vidět a slyšet olomoucký
orloj, který je součástí severní fasády radnice
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a v současné době je v rekonstrukci. Před odjezdem domů jsme ještě jako takový malý
bonus navštívili poutní místo Svatý kopeček u Olomouce.
Ráda bych touto cestou poděkovala i „našemu“ řidiči Aleši Ráčkovi, který nás bezpečně
dovezl tam i zpět, a všem účastníkům za pozornost. Těší nás, že jsme tímto zájezdem mohli
přispět k jejich předvánoční pohodě. V zájezdech budeme i nadále pokračovat - těšit se
můžete na Kutnou Horu, Prahu, Vídeň a další.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

OHLED ZA PROSINCOVÝM KONCERTEM BHP
První půlka letošní koncertní sezóny
půlkruhu je za námi a já vám přináším
krátké ohlédnutí za vystoupením Kudláčkova tria. Tentokráte jsme se sešli
v poněkud menším počtu, ale i tak byla
atmosféra večera příjemná. Trio hrálo
ve složení Pavel Wallinger – housle,
Martin Švajda – violoncello a Renata
Lichnovská – klavír. Na úvod vystoupila žákyně ZUŠ Alice Sedmíková ze
třídy Martina Švajdy a krásně nám zaKudláčkovo trio v KD. | Foto: Otto Hasoň
hrála skladbu Sýček neodletěl z klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku od Leoše Janáčka. Je vždy radost slyšet na našich
koncertech šikovné a pracovité žáky naší ZUŠ. Poté jsme již uvítali protagonisty koncertu
a ti nám zahráli Klavírní trio d moll op. 27 od Vítězslava Nováka. Martin Švajda se i tentokrát osvědčil jako výborný moderátor. Vědět něco o skladbě, kterou posloucháme, je vždy
přínosem a člověk pak vnímá pozorněji a kolikráte je pak dílo mnohem sdělnější. Jako
další jsme si vyslechli skladbu Bohuslava Martinů, a to jeho Klavírní trio C Dur č. 3, po
kterém následovala přestávka. Druhou půlku koncertu pak vyplnilo rozsáhlé Klavírní trio
H dur op. 8. Zajímavostí tohoto díla je, že tento původně raný opus Brahms po 35 letech
výrazně přepracoval a vzniklo tak zcela nové dílo. Snad asi nemusím zdůrazňovat, že provedení skladeb bylo na skvělé úrovni, jak ostatně od umělců tohoto formátu očekáváme.
Jednotlivé protagonisty večera jsme již na našem pódiu uvítali v předešlých sezónách
a bylo pěkné je slyšet nově v tomto uskupení.
Děkuji všem, kteří koncert navštívili a doufám, že se všem líbil. Ještě bych vás rád
krátce pozval na lednový koncert BHP, na kterém uvítáme mladé umělce souboru Slavic trio, které hraje ve složení hoboj, klarinet a fagot. Jistě nás čeká barevný večer plný
krásných tónů těchto dechových nástrojů! Sejdeme se mimořádně ve středu 8. 1. 2020,
ale o tom již více v pozvánce Michaely Hanzelkové.
Ondřej Sedlák
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BÍTEŠSKÉ TRHY SE VRACÍ
Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
pro občany Velké Bíteše připravili Bítešské trhy, které se konaly zatím 2x,
a to 6. listopadu a 4. prosince ve středové části Masarykova náměstí. Tyto
trhy se uskutečnily bez problémů a na
základě spokojenosti i ohlasů veřejnosti bychom rádi pokračovali s trhy
i v roce 2020. Přesné termíny pro tento
Bítešské trhy na Masarykově náměstí. | Foto: Tomáš Škoda
rok jsou zatím v jednání, ale teď už víme,
že další nejbližší Bítešské trhy bychom chtěli uspořádat již v měsíci únoru.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

EXPEDIČNÍ JACHTING
Oceán, plachetnice zmítající se ve vlnách
a zenový rytmus dne a noci. Osm členů posádky a jedno mimino na cestě na Kapverdy.
Lidé, kteří byli poprvé v životě na moři
a poznali, jaké to je ušetřit spoustu zásob
nebo několik dní nesundat z nohou holínky.
Tak to byla expedice na Kapverdy.
Ale co je vlastně expediční jachting? A musíme kvůli tomu do Afriky?
Opravdu jde plout i s malými dětmi? Na
tyto a mnohé další otázky vám odpoví
jachtařský instruktor a dobrodruh Tomáš
„Jachting“. | Foto: Archiv T. Kůdely
Kůdela, se kterým se mimo jiné podíváte
na výbuch sopky nebo si z bezprostřední blízkosti prohlédnete velrybu. To vše v Městské knihovně ve Velké Bíteši 9. ledna v 17.00 hodin. Více informací o přednášejícím
naleznete na https://tomaskudela.cz.
Monika Ulmanová

POZVÁNKA NA XV. FARNÍ PLES
Termín letošního farního plesu připadá na sobotu 22. 2. 2020 – skoro samá dvojka.
Nabízí se tedy připravit si pro návštěvníky hned několik zdvojení. Co třeba dvě taneční
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vystoupení farní mládeže? Už nyní můžeme prozradit, že jedno vystoupení nacvičuje
Katka Jeřábková s děvčaty ze staršího farního tábora a druhé vystoupení připravuje
spolu s farní mládeží náš oblíbený taneční mistr Michal Hanzelka. A aby těch dvojek
nebylo málo, tak se opět můžete těšit na milou moderátorskou dvojici ve složení Anička
Jirglová a Tomáš Burian. Minimálně dvě krásné písničky nám zazpívá Katka Vrzalová.
Svoje umění nám předvedou také žáci z místní ZUŠ – tentokrát nám zahraje dechový
orchestr pod vedením Štěpána Růdy. Již tradičně se pobavíme při oblíbené pomerančové
soutěži, vylosujeme bohatou tombolu a zakončíme ples při tanci besedy.
Předprodej vstupenek a místenek bude zahájen v pondělí 6. 1. 2020 na portále bitessko.
com nebo v TIC Velká Bíteš. Neváhejte a včas si vstupenky zarezervujte. Nezapomeňte
sledovat i farní facebook, kde bude probíhat soutěž o vstupenky.
Těší se na vás pořadatelé farního plesu

SLAVIC TRIO – POZVÁNKA NA KONCERT BHP
Na prvním koncertě v novém roce přivítáme komorní soubor Slavic trio, zapsaný na Listinu mladých umělců Nadace Českého hudebního fondu.
Trio v roce 2018 založili úspěšní mladí čeští hudebníci, hobojistka Barbora Trnčíková, klarinetistka Anna Sysová a fagotista Petr Sedlák. Všichni
tři jsou stipendisté Akademie komorní hudby,
se kterou pod vedením uměleckého vedoucího Tomáše Jamníka vystoupili například v Rudolfinu.
První samostatný koncert absolvovalo Slavic trio
v červenci 2018 pod vedením dvou členů Berlínské filharmonie, flétnisty Egora Egorkina a fagotisty Václava Vonáška. Následně pracovali s profeSlavic trio. | Foto: Archiv souboru
sorem Štěpánem Koutníkem, Janem Součkem a na
londýnské Royal College of Music s fagotistkou Sarah Burnett. V roce 2018 vyhrál soubor
1. cenu na mezinárodní soutěži komorních souborů v italském Chieri a v listopadu 2019 se
stal laureátem soutěže komorních souborů Nadace Bohuslava Martinů v Praze.
Barbora Trnčíková (*1995) se nám v Bíteši představila v minulé sezóně spolu s klavíristkou Kristýnou Donovalovou. Posluchačka HAMU ve třídě Liběny Séquardtové hraje
na hoboj od 11ti let. V roce 2017 absolvovala roční studijní stáž na Conservatoire National
Superieur de Musique ve francouzském Lyonu a v roce 2019 na londýnské Royal College
of Music. Získala 1. cenu a titul absolutního vítěze na soutěži Pro Bohemia Ostrava 2016,
na mezinárodní soutěži v italském Chieri 2013 a na soutěžní přehlídce konzervatoři 2012
v Teplicích. V letech 2013 –2015 byla členkou Orchestru Mladých Evropské Unie (EUYO),
s nímž absolvovala řadu koncertních turné po celé Evropě. Je stipendistkou Akademie ko-
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morní hudby, členkou Orchestrální akademie České Filharmonie a PKF a členkou komorních souborů Slavic Trio a Alinde Quintet. Od ledna 2020 nastupuje na pozici 1. hobojistky
Filharmonie Brno.
Anna Sysová (*1996) hraje na klarinet od 12ti let. Od roku 2014 je studentkou brněnské
JAMU ve třídě Milana Poláka a Víta Spilky. V roce 2018/2019 absolvovala studijní stáž
na Guildhall School of Music v Londýně ve třídě Andrewa Marrinera a od letošního roku
studuje na švýcarské Haute Ecole de Musique de Lausanne. Anna je vítězkou několika soutěží u nás i v zahraničí: Concorso per Clarinetto Carlino 2015, International Competition
for Woodwinds in Wroclaw 2004, Markneukirchener Wettbewerb 2014 a Czech Clarinet
Art 2014. Na mezinárodní soutěži Pražského jara v roce 2015 se probojovala do semifinále
a získala cenu Olega Podgorného. Anna je nadšenou komorní hráčkou, stipendistkou Akademie komorní hudby a od roku 2018 také německé nadace Villa Musica Rheinland-Pfalz. Je členkou souborů Kalabis Quintet a Slavic Trio, byla členkou Orchestrální akademie Filharmonie Brno. Zúčastnila se několika turné Gustav Mahler Jugendorchester
a Orchestru mladých Evropské Unie EUYO.
Petr Sedlák (*1994) se od 6 let učil hře na zobcovou flétnu, později na fagot. Studoval
na HAMU u Františka Hermana, Jiřího Seidla a MgA. Hudečka. Je laureátem Mezinárodní
soutěže dechových nástrojů Brno (2013, 2015) a soutěže Pro Bohemia Ostrava. V koncertní sezoně 2016/2017 byl členem orchestrální akademie Filharmonie Brno a od roku 2016
je stipendistou Akademie komorní hudby. V létě 2018 absolvoval turné s Orchestrem mladých Evropské Unie EUYO. Mimo hry na fagot se věnuje také dirigování, v současnosti
je studentem Royal College of Music v Londýně a hostujícím hráčem v BBC Symphony
Orchestra a Royal Philharmonic Orchestra. Petrova studia velkoryse podporuje nadace
Bakala Foundation a Ministerstvo kultury ČR.
Přijďte se po tradičně radostném Tříkrálovém koncertu s Tišnovským komorním orchestrem zaposlouchat do tónů znějících i díky podpoře Nadace Český hudební fond. Těšíme
se na viděnou v novém roce: ve středu 8. ledna 2020 v 19.00 hodin v kulturním domě.
Michaela Hanzelková

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. 29:
V roce 1594 držel dům Rambousek, v roce 1606 Ambrož Krejčí. Po něm dům zpustl,
nejspíše před rokem 1620, kdy tuto část Lánic postihl rozsáhlý požár. K obnově došlo
až roku 1711, kdy městký „ouřad jest prodal grunt od mnoha let pustý“ za 50 morav-
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Dům čp. 29 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

ských zlatých Augustýnu Machotkovi. Ten, aby dům vystavěl, byl na 4 roky osvobozen
od jeho splácení a placení daní či platů, načež „po vyjití toho času povinnosti všeliké při
městě zabejvati povinnen bude“. Již roku 1714 „ouřad na místě milostivé vrchnosti prodal
grunt Ambrožovský od Augustýna Machotky vystavěný“ ve stejné ceně zámečníku Matěji
Hajnému. Machotka přijal od Hajného 12 rýnských zlatých (10 mor. zl. 20 kr.) zřejmě za
náklady na výstavbu, čímž byl z domu vyplacen.
Roku 1736 zakoupil dům po Matěji Hajném v téže částce syn Šimon Hajný. Ten zemřel
v roce 1742, načež se malých dětí ujala zřejmě jeho sestra Marina, která se následujícího
roku vdala za vdovce Josefa Vocílku z Nových Sadů. Ten zemřel rovněž zanedlouho v roce
1747. Vdova Vocílková v roce 1749 neměla žádnou roli, jen zahradu u domu o rozloze půl
měřice (0,11 ha). Téhož roku se vdala za vdovce Jiříka Vrabce, kterému byl dům připsán
až roku 1757. Ze závdavku 12 zlatých, které otec Matěj Hajný kdysi vyplatil, bylo odečteno
5 zlatých vynaložených Marinou na pohřeb své matky a 7 zlatých náležejících švagrové
vdově po Šimonovi Johaně. V návaznosti na to následujícího roku 1758 „dle uznání a vejpovědi Jejich Opatrnosti pana primátora, pana purkmistra a pánů radních Jiřík Brabec in
termino 14 dní svůj domek v Lánicích prodati a sobě kupce hledati měl, tak tehdy předstoupil
jest před počestnej ouřad [švec] Antonín Fiala a přednesl, že on Anton Fiala za ten domek
22 zlatých hotových peněz dáti jse obligiroval“, a tak mu byl domek v ceně 50 moravských
zlatých připsán. A „co taky Jiřík Brabec na zimu zasel, to taky kliditi má“.
Později roku 1775 nechala již vdova Barbora Fialová připsat dům s polnostmi a lukami svému nastávajícímu zeti tkalci Janu Bokrovi a nastávající jeho manželce Františce.
K domu se tehdy vázala pouze pohledávka 50 zlatých obecních vejrunků. Asi roku 1801
zdědila dům již vdova Františka Bokrová a po ní jej se zahradou a loukou při domě
a s dvěma jitry rolí (1,15 ha, v tratích Pod Křivou cestou, Na Křivánčích a Dýmačkách,
Nad sádky k lesu v Zástavách a Přední Loučky) zdědil roku 1810 jejich starší syn a též
tkadlec František Bokr. „Když ale skrze nastálé těžké časy, obzvláštně skrze dvojí ne-
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přátelské ležení, pak těžké nemoce ona matka, jakožto držitelkyně toho gruntu, ještě do
větších dluhů skrze ten čas jejího hospodářství padla, v kterýmžto časy taky cera Filipína
v nedospělosti zemřela“, měl František splatit celkem 842 zlatých 16 ¾ krejcarů dluhů.
Některé dluhy byly úročeny 5 % (např. z bítešského kostela z vypůjčených 70 zl. činil úrok
za 2 roky 7 zl., dědicům Františka Šmejsrdle z vypůjčených 30 zl. náležel úrok za 8 měsíců
1 zl.), případně 2,5 % (u Václava Holoubka z vypůjčených 203 zl. činil úrok za 2 roky
10 zl. 18 kr.), u dalších procentuální výše úroku není zřejmá. Téhož roku se František Bokr
oženil s Johanou Svobodovou, jejímž věnem byla pohledávka v tišnovské sirotčí pokladně
ve výši 500 zlatých.
Tkadlec Bokr roku 1818 prodal dům „i s tou při něm se vynacházející domovní a travní
zahradou“ o rozloze 554 2/6 čtverečních sáhů (0,2 ha) tkalci Jakubu Valachovi za 2500
zlatých. Z této částky byly odečteny dluhy v celkové výši 565 zlatých, které se Valach
zavázal splatit. Později roku 1842 byl dům v ceně 860 zlatých připsán synu Ignáci Valachovi. Roku 1889 koupili dům dále František a Františka Valachovi, ti jej roku 1922
postoupili novomanželům stolaři Stanislavu a Marii Valachovým. Následně roku 1961
koupili dům Jan a Anežka Švancarovi.
Prameny: SOkA Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 125, kn. č. 11789, fol. 47, 59,
108, kn. č. 11794, fol. 7, kn. č. 11893, fol. 36. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 7.

Jan Zduba

OSTATNÍ
PODĚKOVÁNÍ
Ve středu 27. listopadu si senioři prohlédli rekonstruované budovy základní školy.
Prohlídka se uskutečnila na pozvání ředitelky školy Mgr. Věry Kroutilové, která nás
také školou provázela. Sešli jsme se v 15.00 hodin u „Amose“. Ve vstupní hale nás
paní ředitelka seznámila s rozsahem rekonstrukce a pak nás provedla oběma budovami. Prohlédli jsme si nové šatny, třídy, jídelnu a tělocvičnu. Došlo také na vzpomínky, většina z nás když ne obě, tak jednu budovu navštěvovala. Zavzpomínali jsme,
kdo do které třídy chodil i na učitele, kteří nás učili. Bylo to moc pěkné odpoledne
a škola se nám moc líbí. Těm kdo se o tuto rekonstrukci zasloužili, patří velký dík.
Také děkujeme paní ředitelce, která tuto prohlídku umožnila a velice se nám věnovala.
A nabídla nám někdy příště prohlídku školy na Sadové. Toto pozvání určitě přijmeme
a těšíme se.
Velký dík.
Jana Požárová, za Seniorklub
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ROK 2019 V SENIORKLUBU
Zase je za námi další rok a je čas na bilancování. Scházíme se každou třetí středu v měsíci
v přísálí kulturního domu. Lednová schůzka již tradičně patří starostovi města. Na dalších
schůzkách nás navštívil - kronikář města Ing. Alois Koukola Csc , povídali jsme si o historii
města a jeho regionu. Také nám promítl video z evropské soutěže o vesnici roku, kterou vyhrála obec Heřmanov, prohlédli jsme si také jednu z kronik města. Dalšími našimi hosty byli
JUDr. Alena Malá, která nás seznámila s některými právními úkony, např. jak sepsat závěť
anebo darovat majetek. Paní místostarostka nás navštívila ještě jednou s jednatelem Ing. Pavlem Gaizurou. Seznámili nás s provozem Seniortaxi ve městě. V dubnu nás navštívila ředitelka ZŠ Mgr. Věra Kroutilová, se kterou jsme si povídali o škole a probíhající rekonstrukci.
Paní ředitelka nás pozvala na prohlídku školy po jejím dokončení. Její pozvání nás potěšilo
a v listopadu jsme si školu prohlédli. Také jsme navštívili Austrálii s Boženou Porupkovou,
díky jejím vzpomínkám a videa z dovolené. Tradičně jsme navštívili myslivce, opékali špekáčky a povídali o přírodě. Na dalším setkání jsme řešili kvíz od Ing. Karla Smolíka anebo
prohlíželi staré fotografie a hádali, kdo je to. V listopadu nám předvedli svoje umění děti
se ZUŠ Velká Bíteš pod vedením Františka Kratochvíla. Vystoupilo asi 50 dětí a bylo to
úžasné. V prosinci nám velice pěkně zahrála houslová muzika Bítešan. Několikrát jsme byli
plavat ve Wellness Kuřim. Byli jsme na výstavě kamélií na zámku Rájec-Jestřebí, prohlédli
jsme si Litovel s průvodcem, Mladečské jeskyně, muzeum kočárů Čechy pod Kosířem.
Na dalším zájezdě jsme navštívili muzeum veteránů v Bítově, prohlédli si hrad a projeli lodí
po Vranovské přehradě. Dále jsme navštívili zámek ve Slavkově u Brna, navštívili bylinný
ráj Sonnentor a Templářské sklepy v Čejkovicích a v prosinci jsme byli na exkurzi v Lacrum
Velké Meziříčí a na zámku na výstavě betlémů. Dále jezdíme na výlety na kolech a každé
pondělí na vycházky po okolí. Letos jsme nachodili 260 km.
Senioři, kdo se k nám chcete přidat, můžete přijít na kteroukoliv akci, nemusíte se přihlašovat ani nic platit. Můžete přijít 22. ledna na setkání se starostou města Ing. Milanem Vlčkem.
Tohle vše by nebylo možné bez podpory Městského úřadu ve Velké Bíteši, za to jim
patří náš velký dík. Naše poděkování patří také pracovníkům Informačního centra, Klubu
kultury a kulturního domu. Také všem, co přijali naše pozvání a věnovali nám svůj čas.
Dále také Ing. řediteli BDS a jeho zaměstnancům.
Přejeme všem občanům města zdraví, pohodu a úspěšný rok 2020.
Jana Požárová, za Seniorklub

PO KOŠÍKOVSKÉM LESE

Naučná vycházka s emeritním revírníkem Josefem Kalinou
V sobotu 14. prosince 2019 ve 14.00 hodin jsme se shromáždili u Hasičského domu
v Košíkově, abychom se prošli s panem Kalinou po Košíkovském lese a seznámili se nejen
se stavem lesa a způsobem práce současných i dřívějších lesních hospodářů, ale zejména
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Společné foto z vycházky. | Foto: Alois Koukola

s rozsahem tolik diskutované kůrovcové kalamity. Na vycházku, kterou pro veřejnost připravil sám revírník, nás vyšlo dvaadvacet.
Na cestě byla tenká vrstva vlhkého sněhu, což navodilo předvánoční pohodu. Tu navíc
umocnila skupina urostlých jezdců na koních hned na začátku lesa, kterou někteří pohotově pozdravili Bohušovým: „…guten Tag“.
Šli jsme dále po „Košíkovské - Krokočínské“ cestě (nazývané vždy podle směru chůze)
a pan revírník nám začal vyprávět:
Humorně se vyjádřil k první oplocence s tenkými laťkami a velkou roztečí: „To je tzv.
humanitární oplocenka, tou zajíc proletí a nezraní se, prase ji povalí - snad proti srnčímu“,
jak řekl. Poukázal na vysázené listnáče, ale také na třešně a jabloně či hrušně, které, když
na jaře rozkvetou, působí v převládající zeleni velice příjemně a navíc mají chutné plody.
Sám prý jich vysázel tisíce. Skupinu několika dubů opodál nazval „melioračním prvkem“.
Avšak nejlepší meliorační dřeviny v lese prý jsou – k našemu překvapení – lípy. „Mohu
vám ukázat 20 m dlouhé „klády“ v Kralické oboře, ale největší a nejhezčí lípy rostou
u Žebětína na tzv. „Lipovém vrchu“, dodal.
To, že při plošné likvidaci napadeného lesa zůstane několik jedinců stát, je proto, že pokáceného dřeva je už tolik, že to, co je jen trochu zdravé (většinou modříny a borovice),
by mělo zůstat stát. Poukázal také na velké hromady klestí srovnané v podélných řádcích
moderním výkonným shrnovačem, s kterými se dále nic neděje a slouží jako biomasa.
Viděli jsme také nově osázené plochy smrkovými sazenicemi, kterých se dává 4000 ks na
hektar, kdežto u buku nebo dubu je to 10 000 ks na hektar. Tím jsme se dostali k ekonomice
lesa, a každý si jistě dovede představit, jaké náklady jsou s výsadbou spojené. P. Kalina ještě
dodal: „Dříve se víc hledělo na hospodárnost, aby les byl soběstačný, aby bylo na těžbu,
na zalesnění, na opravy cest aj. To mohly splnit pouze produktivní smrkové porosty, ale to už
tady bylo i za hraběte, dnes se na to nějak zapomíná.“
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Nebyla to pouze tato poněkud
smutná zjištění... Procházeli jsme po
lesních cestách stále ještě krásnou
krajinou, zastavili se u „Černého rybníka“, jehož křišťálově čistá voda
se zdá černá proto, že na jeho dně je
napadané listí z okolních stromů. Pan
Kalina nám názorně předvedl, jak se
zjišťuje stáří rostoucích stromů speciLesní studánka vytvořena Josefem Kalinou. | Foto: Alois Koukola
álním vrtákem – „švédským nebozezem“, prohlédli jsme si letokruhy na pařezu 90-ti letého smrku a na památku jsme obdrželi
odříznutý „kotouček“ z větve nejmohutnějšího stromu v okolí, s dobře patrnými hustými
letokruhy a vyznačeným letopočtem. Tím nejmohutnějším a nejstarším stromem je více
než 200 let starý buk s obvodem kmene 3,6 m, u kterého se v září roku 2018 konala
„dvojsvatba“. Náš průvodce se nám ještě pochlubil svými dvěma půvabnými studánkami
a odpočinkovým místem s obrázkem Panny Marie a tabulkou:
Poutníče,
zastav kroky své, usedni na lavičku a dej odpočinout údům svým!
Pohleď do nebeského chrámu lesa a naslouchej jeho šumění!
Pohleď na stromy, keře, trávy, byliny a případné obyvatele lesa!
Až si odpočineš, tak ať tě údy Tvé k cíli Tvému donesou!
14.4.2016 JO.KA.
V dobrém rozmaru jsme se již potemnělou krajinou vraceli pomalu do vsi a rozloučili se.
Děkujeme, pane Kalino!
Alois Koukola

KŮROVEC – TŘÍMILIMETROVÝ DÉMON
Byl tu od jakživa – patří do přírody.
Jak to, že až nyní napáchal takové škody
a zanechal nám měsíční krajinu? Na lesní
hospodáře z „doby předlistopadové“ to
už svádět nemůžeme. Těmi byli ve své
drtivé většině poctiví chlapi, kteří les milovali, pro les žili a vzorně se o něj starali a dnes jsou smutní společně s námi.
Hajný či lesní znal v lese každý strom,
les pravidelně kontroloval a při podezření
sjednal ihned nápravu. To je nejen moje
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Zdevastovaná krajina u Heřmanova. | Foto: Alois Koukola

neodborná zkušenost, ale i názor emeritních hajných, s kterými jsem hovořil. Ti navíc
tvrdí, že k tomu přispěla i nová úsporná opatření spočívající ve snižování jejich počtu
a v pronájmu těžby velkým těžařským společnostem, orientovaných především na zisk.
Jsou tu jistě i jiné, objektivní příčiny – jako nadměrné sucho aj., ale přenechme hodnocení vzniklé situace odborníkům.
Já se nyní vrátím do svého rodného kraje, do lesů kolem Svaté hory, které tato apokalypsa zasáhla snad nejvíce. Byli jsme zvláštní poválečná generace – parta šesti „kluků“
z Heřmanova, která se s lesem sžila naprosto přirozeně. Naše malá políčka se nacházela
většinou ve vyšších polohách na původních lesních mýtinách a obklopovaly je hluboké
lesy se studánkami, které na nás děti, působily až pohádkově tajemně. Později, když jsme
se v junáckém věku vraceli ze škol a učilišť na neděli domů, jsme nezřídka po povinné mši
svaté v kostele odešli všichni na procházku do lesa, absolvovali okruh přes hájenku Na Rohách a při tom nostalgicky vzpomínali na dětství a sdělovali si nové zážitky. Zapomenout
nelze ani na společné podzimní „pastvy“ s ohníčky na okraji lesa. V zimě nám zalesněná
krajina a strmé svahy kolem Heřmanova posloužily jako výborné lyžařské terény. Čas běžel, přišly první lásky, a co vám mám povídat… – taneční výlety „Na Rohách“, procházky
s děvčaty po lesních cestách, krásné vzpomínky… Jsem smutný z toho, že nastupující
generace budou o toto nádherné prostředí ošizeny.
Alois Koukola

SPORT
STOLNÍ TENIS – OKRESNÍ PŘEBOR
Dne 14. prosince 2019 se ve Sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš uskutečnil Okresní
přebor mužů. Zúčastnilo se celkem 14 hráčů z různých míst okresu Žďár nad Sázavou jako
např. Bystřice n/Pern., Dolní Heřmanice, Nové Město na Moravě, Rovečné, Žďár n/S.
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Z okresního přeboru. | Foto: Archiv TJ Spartak

Umístění dvouhry: 1. místo
2. místo
3. místo
		
Umístění čtyřhry: 1. místo
2. místo
3. místo
		

Jírek Jan – Žďár n/S.
Veselský Roman – Žďár n/S.
Hertl Jiří – Žďár n/S.
Pros René – Žďár n/S.
Pros René – Hudec Stanislav – Žďár n/S.
Jírek Jan – Veselský Roman – Žďár n/S.
Hertl Jiří – Husák Pavel – Žďár n/S., Bystřice n/P.
Veselý Jan – Němeček František – Žďár n/S.
Lucie Zezulová, za oddíl stolního tenisu

SPORTOVNÍ KLÁNÍ V ADVENTNÍM ČASE…
V pátek 6. prosince 2019 se uskutečnila, jako již tradičně v prosinci Vánoční akademie
Tělovýchovné jednoty Spartak ve Velké Bíteši. Akademie proběhla ve vánoční a velice přátelské atmosféře za velké podpory rodičů, prarodičů, kamarádů a všech příznivců sportu.
Celkem představilo svoji celoroční práci s dětmi různých věkových kategorií patnáct
trenérů a to v šesti oddílech:
• cvičení rodičů s dětmi pod vedením Marianny Kušové
•	sportovní gymnastika pod vedením Jiřiny Loupové, Anety Škorpíkové,
Jany Pavlíčkové a Michaely Mynářové
• florbal pod vedením Martina Vrábela a Lukáše Valeše
• stolní tenis pod vedením Kateřiny Lachowitzové a Lucie Zezulové
• volejbal pod vedením Elišky Kremplové, Petra Světlíka a Věrky Pokorné
•	judo pod vedením Ondřeje Blahy, Filipa Blahy, Kateřiny Karáskové
a Ivany Němcové
Na všech zúčastněných sportovcích bylo vidět velké nasazení, obrovská radost a nadšení
z daného sportovního oboru.
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Společné foto z akademie. | Foto: Otto Valeš

Poděkování patří všem organizátorům akce především paní Haně Holíkové, za moderování akademie paní Mileně Janštové a ozvučení panu Aloisi Špačkovi.
Eliška Kremplová, TJ Spartak Velká Bíteš

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. děkuje příznivcům sportu za přízeň a sponzorům v roce
2019. Přejeme všem úspěšný a pohodový rok 2020.
Výkonný výbor TJ Spartak

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 35/2019 KONANÉ DNE 21. LISTOPADU 2019
2/35/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 34/2019 ze dne 11. 11. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 21. 11. 2019
3/35/19/RM – bere na vědomí účetní závěrky k 30. 9. 2019 příspěvkových organizací zřízených
městem Velká Bíteš.
4/35/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím darů Základní uměleckou školou, Velká Bíteš,
Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7961/19.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 11. 2019
5/35/19/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením majetku uvedeného v žádosti Základní školy
a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8040/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
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6/35/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím darů Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8027/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 11. 2019
7/35/19/RM – bere na vědomí písemné poděkování za svědomitou a záslužnou činnost pracovníků
Domova pro seniory na Tyršově ulici.
8/35/19/RM – schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2019 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8110/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
9/35/19/RM – schvaluje provoz Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o vánočních prázdninách 2019 dle návrhu ředitelky školy č.j. MÚVB/8109/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23. 12. 2019
10/35/19/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku ze psů.
odpovědnost: tajemnice termín: 9. 12. 2019
11/35/19/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu.
odpovědnost: tajemnice termín: 9. 12. 2019
12/35/19/RM – rozhoduje umístit dopravní značku Zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t
s doplňkovou tabulkou s textem: „mimo dopravní obsluhy“ na počátek místní komunikace
Jáchymov – Holubí Zhoř v obou směrech.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2020
14/35/19/RM – rozhoduje provést výběrové řízení na dodávku a instalaci nového kotle
v rámci obnovy tepelných zařízení kotelny v budově č.p. 610 (U Stadionu), p.č. 854/1, obec
a k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2019
15/35/19/RM – schvaluje výši úhrad v Domově pro seniory Velká Bíteš od 1. 1. 2020.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 1. 1. 2020
16/35/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytového prostoru v budově č.p.
85 na pozemku p.č. 60 v k.ú. Velká Bíteš, a to nebytového prostoru č. 107 o výměře 36,30 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné v min. výši 1.200,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní
dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
17/35/19/RM – rozhoduje souhlasit s provozováním brokové střelnice MS Velká Bíteš na pozemku
parc.č. 2597 v k.ú. Velká Bíteš za účelem konání střelecké soutěže na baterii o putovní pohár města
Velká Bíteš jedenkrát ročně a za předpokladu splnění příslušných předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2019
18/35/19/RM – rozhoduje souhlasit s Přístavbou haly Strojírny Slavíček, s.r.o., na ul. Vlkovská
čp. 107, 595 01 Velká Bíteš dle předložené projektové dokumentace s tím, že podmínka vyjádření
města č.j. MÚVB/1875/19/MAJ/ZAK ze dne 29. 4. 2019 zůstává v platnosti a barevné řešení fasády
odsouhlasí odbor majetkový.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2019
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19/35/19/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velká Bíteš a ukládá jednateli
Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. předložit provozní řád sběrného dvora platný od
1. 1. 2020.
odpovědnost: jednatel TS termín: 9. 12. 2019
20/35/19/RM – schvaluje úpravu odpisového plánu na rok 2019 dle žádosti Základní školy Velká
Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8254/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
21/35/19/RM – schvaluje úpravu odpisového plánu na rok 2019 dle žádosti Základní umělecké
školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8255/19.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 36/2019 KONANÉ DNE 2. PROSINCE 2019
2/36/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 35/2019 ze dne 21. 11. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 2. 12. 2019
3/36/19/RM – rozhoduje zpracovat a podat žádost o dotaci na pořízení cisternové automobilové
stříkačky pro JSDH Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2020
4/36/19/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2019:
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelce Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
5/36/19/RM – zřizuje pro volební období rady města Stavební a dopravní komisi. Jmenuje
předsedou této komise Karla Navrátila, členy komise Jana Vrbu, Ing. Jiřího Procházku, Jiřího
Rauše, Ing. Libora Buchtu, Petra Vondráka, Ing. Jiřího Loupa a tajemníkem komise referenta
odboru majetkového.
odpovědnost: předseda komise termín: volební období RM
6/36/19/RM – zřizuje pro volební období rady města Kulturní komisi. Jmenuje předsedou této
komise Mgr. Iva Kříže, členy komise Silvu Smutnou, Mgr. Hanu Sedlákovou, Jiřinu Janíkovou,
Mgr. et MgA. Marcelu Doubkovou, Moniku Ulmanovou, Bc. Jiřího Dohnala, Františka Kratochvílu
a tajemnicí komise pracovnici ICKK.
odpovědnost: předseda komise termín: volební období RM
7/36/19/RM – bere na vědomí zprávu o činnosti školské rady Střední odborné školy Jana Tiraye
Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8277/19.
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8/36/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím darů Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8363/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
9/36/19/RM – schvaluje provoz Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové
organizace o vánočních a novoročních svátcích dle návrhu ředitelky školy č.j. MÚVB/8274/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23. 12. 2019

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 25. ledna 2020 oslaví 50 let
společného života manželé
Ivan a Věra Geisselreiterovi z Velké Bíteše.
K výročí zlaté svatby a do dalších let jim
hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemné lásky
přejí synové Ivan, Aleš a Adam s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Dne 31. ledna 2020 uplyne pět let od úmrtí naší
milované maminky, paní Heleny Hlaváčkové.
Kdo jste ji znali, věnujte ji s námi tichou vzpomínku.
Stanislav a Helena – děti s rodinami

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Svatojakubský dvůr – pivovar, Hluboké 27 – rádi bychom vás všechny pozvali
na naše víkendovky: zabíjačkový víkend 17. – 19. ledna, řízkový víkend 24. – 26. ledna,
80. léta 31. ledna. – 2. února. Těšíme se na vás.
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LEDNOVÁ AKCE:
VŠICHNI PRODEJCI VSTUPNÉ ZDARMA
Velká Bíteš - Areál kynologického klubu, Na Cihelně
od 6.00 hodin do 12.00 hodin
Termíny sobotních burz 2020: leden – 18. 1., únor – 15. 2., březen – 14. 3.,
duben – 18. 4., květen – 16. 5., červen – 20. 6., červenec – 18. 7., srpen – 15. 8.,
září – 12. 9., říjen – 17. 10., listopad – 14. 11.

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 únor 2020: 17. leden 2020. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

40 | Leden 2020

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

Komerční sdělení / Inzerce

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

Leden 2020 | 41

Komerční sdělení / Inzerce

42 | Leden 2020

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

Komerční sdělení / Inzerce

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

Leden 2020 | 43

Komerční sdělení / Inzerce

44 | Leden 2020

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

Komerční sdělení / Inzerce

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

Leden 2020 | 45

Komerční sdělení / Inzerce

46 | Leden 2020

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

