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ZPRÁVY Z RADNICE

PODĚKOVÁNÍ PANU STAROSTOVI ING. MILANU VLČKOVI

Čas nezadržitelně běží, a po dvanácti letech poctivé práce odchází z čela samosprávy 
našeho města Ing. Milan Vlček. 

Do historie Velké Bíteše se zapíše jako její 27. starosta od roku 1850. Svou erudicí 
stavebního inženýra přispěl nemalou měrou k rozvoji města a navíc svým muzicírováním 
dokázal obohatit i jeho kulturní a společenský život. 

Redakce Zpravodaje děkuje panu Milanu Vlčkovi za dosavadní spolupráci a do dalších 
let mu přeje osobní štěstí a hlavně pevné zdraví. 

Redakce Zpravodaje

CO NOVÉHO NA RADNICI

Milé obyvatelky a milí obyvatelé města,
v době, kdy píšeme tyto řádky, neuplynul 
ani celý kalendářní měsíc ode dne, kdy jsme 
byli zvoleni do vedení města. Rádi bychom 
vám na těchto řádcích sepsali, co jsme zatím 
stihli zjistit, co se nám podařilo projednat, 
případně rozhodnout.

Oba jsme se shodli na tom, že se nejdříve 
musíme zajít představit do všech organizací 
spravovaných městem. Postupně jsme tedy 
navštívili knihovnu, klub kultury, obě mateř-
ské školy, základní školu i školu speciální, 
městskou policii a dům zdraví. Všude jsme 
se zajímali, jak fungují, jaké čerpají dotace, 
kolik mají zaměstnanců, jaké jsou u nich 
možnosti úspor energií, co je v současnosti 
aktuálně trápí.

Ve školce U Stadionu si paní ředitelka i paní vedoucí kuchyně stěžovaly na konvekto-
mat, který je starý 22 let a už dosluhuje. Obě se obávaly toho, že zařízení může vypovědět 
službu nečekaně ze dne na den a bude velký problém uvařit pro děti z obou školek. Jejich 
obavy se ukázaly jako oprávněné. Už za pár dnů se paní ředitelka ozvala, že konvektomat 
vyhazuje elektřinu v celé školce a jeho další opravy už nemají smysl. Dodavatel měl na-
štěstí potřebné zařízení skladem, takže ho Markéta (paní starostka) hned nechala objednat, 
protože nemůžeme nechat naše dětičky hladovět.

Markéta Lavická a František Matušina.  
Foto: Archiv autorů
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Ve školce na Masarykově náměstí jsme se zajímali, zda by bylo možno využít sál 
v přízemí jako volební místnost okrsku číslo 1. Vypadá to, že to budou vhodné pro-
story, a voliči zmiňovaného okrsku v lednu při volbě prezidenta nebudou muset zdo-
lávat nepříjemné schody vedoucí do výstavního sálu, ale budou volit v bezbariérově 
přístupné volební místnosti.

Při prohlídce tělocvičny Základní školy na Sadové zaujala Františka (pana místostarostu) 
stará halogenová svítidla, která mají velkou spotřebu energie a potřebovala by vyměnit ještě 
před začátkem zimy, kdy se během pošmourných dnů v tělocvičně svítí téměř od rána do ve-
čera, obdobně osvětlení chodeb a schodiště. Aktuálně řešíme návratnost těchto investic v sou-
vislosti s dnešním zdražováním energií. Větších i menších poznatků a poznámek máme během 
tohoto krátkého období hodně. Výbornými akcemi bylo sázení stromků u školky v Lánicích 
a naproti fotbalovému stadionu. Každého sázení se zúčastnil velký počet rodičů, obyvatel 
a pokaždé přišlo i několik (šest) zastupitelů. Mile nás překvapil počet účastníků lampionového 
průvodu, za kterým stály dvě nadšené maminky, za což jim velice děkujeme. 

V tradicích chceme dále pokračovat, proto vás zveme na rozsvícení vánočního stromu 
v neděli 27. listopadu od 17.00 hodin. Vánoční atmosféru v Bíteši chceme ještě pod-
pořit dalšími akcemi, proto jsme se rozhodli uspořádat předvánoční jarmark v sobotu  
17. prosince od 9.00 do 12.00, kdy budou náměstím znít vánoční písně v podání místních 
dětí. Dále na Štěpána bychom vás rádi pozvali na Živý betlém, tentokrát na náměstí. 
A vánoční čas s vámi rádi ukončíme novoročními oslavami s ohňostrojem 1. ledna 2023 
také v 17.00 hodin.

Přejeme vám krásné a pohodové Vánoce a v roce 2023 především pevné zdraví a pozi-
tivní mysl. 

Vaši Markéta Lavická a František Matušina

ROZHOVOR S NAŠIMI NOVÝMI RADNÍMI

V listopadovém Zpravodaji jsme přinesli informaci o zvolení nové Rady města Velké 
Bíteše na ustavujícím zasedání zastupitelstva města, konané 24. října v kulturním domě 
ve Velké Bíteši. Na tomto zasedání byla zvolena do funkce starostky města Ing. Markéta 
Lavická a do funkce neuvolněného místostarosty města Ing. et Ing. František Matušina. 
Zbývajícími členy sedmičlenné rady města byli zvoleni Mgr. Markéta Burešová, Ing. On-
dřej Machola, Ing. Tomáš Pelán, Ing. Ladislav Vojtěch, MBA, Jan Vrba.

Redakce Zpravodaje nové radní oslovila a položila několik otázek:

Ing. Markéta Lavická (KDU-ČSL)

1. Co zajímavého byste chtěla sdělit naším čtenářům o své osobě?
  Z každého zaměstnání, kterým jsem dosud prošla, mi zůstali přátelé. Těchto přátelství si 

velice vážím, obzvlášť když se s některými pravidelně scházíme už více než 20 let.
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2.  Co se Vám na současné Velké Bíteši líbí a jaké tu naopak vidíte 
nedostatky?

  V Bíteši se mi moc líbí náměstí a kruháče. Nelíbí se mi děravé 
cesty v Chobůtkách, budova speciální školy a křižovatka ulic Ka-
pitána Jaroše, Hybešova a Za Loukama.

3.  Máte v plánu nějakou zásadnější změnu, kterou byste si přála 
prosadit? 

  Chtěla bych rozšířit nabídku kroužků pro děti a přes léto rozjet 
příměstské tábory.

4.  S jakými cíli jdete do nadcházejících čtyř let?
  Ráda bych o prázdninách rozjela příměstské tábory a hledám lidi, kteří by mi s tím po-

mohli. Chci podniknout všechny možné i nemožné kroky vedoucí k nápravě komunikací 
v Chobůtkách, k rekonstrukci speciální školy a k vybudování kruhového objezdu na kři-
žovatce ulic Kapitána Jaroše, Hybešova a Za Loukama.

Ing. et Ing. František Matušina (Pro Bíteš)

1.  Co zajímavého byste chtěl sdělit naším čtenářům o své osobě?
  Jsem veselý optimista se smyslem pro zodpovědnost, tak doufám, 

že mi to co nejdéle vydrží.
2.  Co se Vám na současné Velké Bíteši líbí a jaké tu naopak vidíte 

nedostatky?
  Líbí se mi to, že žijeme na městě se základní slušnou občanskou 

vybaveností s přístupem do přírody. Nedostatkem spatřuji, že se 
v posledních letech budovalo jak o závod, ale už se nemyslelo 
na budoucnost. A když první, co ve funkci zjistíte je, že veškeré 
kapacity školek, škol a jídelen jsou na maximálním limitu, nevím, co budeme dělat,  
až se obsadí nově budované bytovky novými mladými lidmi, kteří budou mít děti.  
Myslím, že šlo určitě řešit komplexněji…

3.  Máte v plánu nějakou zásadnější změnu, kterou byste si přál prosadit? 
  Zásadní změnou určitě bude to, že nám docela rozpočet zatíží energie, proto si troufnu 

říci, že se budu snažit prosadit takové kroky, které budou zodpovědné a povedou k úspo-
rám, či stabilizaci.

4.  S jakými cíli jdete do nadcházejících čtyř let?
  Udělat Bíteš takovou, aby to bylo místo, kde chce žít každý. 

Mgr. Markéta Burešová (TOP 09)

1.  Co zajímavého byste chtěla sdělit naším čtenářům o své osobě?
  Kdysi jsem ve svém medailonku použila: „Trochu praštěná, všehoschopná, organizá-

torka chaosu a milovnice knih“, což je poměrně přesná definice, miluju knihy, miluju 
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výzvy a ráda vnáším do chaosu řád. Pak jsem taky máma, man-
želka, historička, účetní a od letoška opět studentka, neboť si 
dodělávám doktorát. 

2.  Co se Vám na současné Velké Bíteši líbí a jaké tu naopak vidíte 
nedostatky?

  Velká Bíteš je krásné město, dobře dostupné, historicky zajímavé 
a s obrovským potenciálem. Trochu mi vadí, že v něm doposud 
nebylo příliš myšleno na to, jak tráví volný čas mladší generace, 
chybí mi hřiště, sportoviště či cyklostezky. Ostudou je, že pětitisí-
cové město nemá Domov dětí a mládeže s nabídkou volnočasových aktivit.

3.  Máte v plánu nějakou zásadnější změnu, kterou byste si přála prosadit? 
  Jak jsem psala v bodě jedna, tak ráda bych do chaosu vnesla řád. V prvé řadě je to chybějící 

systém péče o obecní byty, kdy v důsledku jeho absence bylo lepší je prodat než opra-
vit, což mi přijde velmi nešťastné. Stejně tak by měl existovat systém péče o sportoviště.  
Každá věc má svou životnost a dá se naplánovat kdy, který prvek bude třeba vyměnit,  
ona průběžná péče a prevence je vždy lepší než akutní řešení „náhlých“ havárií.

4.  S jakými cíli jdete do nadcházejících čtyř let?
  Chtěla bych navázat na svou dosavadní práci, která se týkala hlavně místních částí, 

za poslední čtyři roky se mnohé zlepšilo, proto bych byla ráda, kdyby tento pozitivní 
trend nadále pokračoval. No a pak jsou to ta zmiňovaná sportoviště a volnočasové ak-
tivity. Mrzí mě například, že můj mladší syn musí jezdit na sportovní lezení do Brna 
a na hudebku do Velkého Meziříčí. V Bíteši hraje hokej, což je super, akorát že zimní 
stadion byl po léta opomíjen a zasloužil by si lepší zázemí. Ráda bych to změnila.

Ing. Ondřej Machola (ČSSD)

1.  Co zajímavého byste chtěl sdělit naším čtenářům o své osobě?
  Záludná otázka. Nabyté profesní zkušenosti a předchozích osm let 

práce v zastupitelstvu rád teď nově pro město zúročím v rámci 
pravidelných zasedáních rad města.

2.  Co se Vám na současné Velké Bíteši líbí a jaké tu naopak vidíte 
nedostatky?

  Vnímám a libí se mi, jak činorodé občany mezi sebou máme. Budu 
velmi rád, když do místního dění se zapojí co nejvíce z nich. A nedostatky? Vždy je co zlep-
šovat i v rámci omezeného rozpočtu a nemusí se nutně jednat o velké akce. 

3.  Máte v plánu nějakou zásadnější změnu, kterou byste si přál prosadit?
  Své náměty bych nejprve rád prezentoval kolegům na radě města. 
4.  S jakými cíli jdete do nadcházejících čtyř let?
  Rád bych viděl návrat tenisového oddílu do města, stejně tak návrat hodů na náměstí, 

posílení lékařského týmu o pediatra a praktika a byl nápomocen dětem a učitelům 
ve zkvalitňování vzdělávání. Je toho ale daleko víc.
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Ing. Tomáš Pelán (Společně pro Bítešsko)

1.  Co zajímavého byste chtěl sdělit naším čtenářům o své osobě?
  Tuto otázku je třeba položit někomu jinému
2.  Co se Vám na současné Velké Bíteši líbí a jaké tu naopak vidíte 

nedostatky?
  Vždy se najdou nedostatky, ale i dobré stránky. Záleží na tom, kdo 

co hledá. Chci posouvat Bítešsko dál, krůček po krůčku
3.  Máte v plánu nějakou zásadnější změnu, kterou byste si přál 

prosadit? 
  Rád bych změnil myšlení lidí v přístupu ke svému okolí a k přírodě.
4.  S jakými cíli jdete do nadcházejících čtyř let?
  Cíl mám jasný, podpořit dobré a rozumné věci. Myslím, že se v poslední době bohu-

žel vytrácí tzv. „zdravý selský rozum“. Dělat věci jednoduše, rychle a bez komplikací,  
to je můj cíl. 

Ing. Ladislav Vojtěch, MBA (ODS)

1.  Co zajímavého byste chtěl sdělit naším čtenářům o své osobě?
  Myslím, že na mě není nic zajímavého. Žiji ve Velké Bíteši celý 

život. Mám skvělou ženu, tři syny a psa. Chodím každý den 
do práce jako většina z nás. Pracuji jako ekonomický ředitel nad-
národní skupiny společností a osobně řídím několik zahraničních 
firem. Ve volném čase reprezentuji Velkou Bíteš v šachu a trénuji 
mladé šachové talenty pod hlavičkou TJ Spartak. Mým snem je 
zahrát si mistrovství světa seniorů. Ale tam berou jen padesátníky, takže mám ještě pár 
let na trénink.

2.  Co se Vám na současné Velké Bíteši líbí a jaké tu naopak vidíte nedostatky?
  Velká Bíteš je moje srdeční záležitost a jsem přesvědčen, že se tu dobře žije. V minulosti 

jsme s manželkou několikrát dostali nabídku pracovat v zahraničí, ale jsme přesvědčeni, 
že je to právě naše město, kde stojí zato žít. Akorát velké na to, aby zde člověk měl vše, 
co potřebuje, a zároveň akorát malé, aby člověk, když jde na pivo, vždycky potkal něja-
kého známého. Je tu dost práce pro lidi, kteří pracovat chtějí, a zároveň kousek do pří-
rody, když si člověk chce odpočinout.

3.  Máte v plánu nějakou zásadnější změnu, kterou byste si přál prosadit? 
  Moje životní filozofie není o velkých a zásadních změnách. Jsem předčen, že neúnavná 

práce na projektech, které zapadají do dlouhodobého rozvoje města, je lepší než revo-
luční změna po každých volbách. A proto se budu na radě města vždy zasazovat o vytvo-
ření a naplňování koncepce rozvoje ve všech klíčových oblastech, ať už se jedná o by-
dlení pro rodiny, důstojné stáří pro seniory, dobré vzdělání pro děti a možnosti aktivní 
relaxace pro všechny, kteří o ni mají zájem.
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4.  S jakými cíli jdete do nadcházejících čtyř let?
  Jsem přesvědčen, že následující čtyři roky nebudou lehké pro většinu z nás. Je zřejmě, 

že nebude možné najít dost peněz na všechno, co bychom v našem městě chtěli a potře-
bovali. Bude nutné volit priority a hledat v rámci široké koalice kompromisy. Ale jedno 
mohu slíbit už teď. Nedopustím zadlužovaní města.

Jan Vrba (Občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů)

1.  Co zajímavého byste chtěl sdělit naším čtenářům o své osobě?
  Dobrý den, zdravím všechny čtenáře ZPRAVODAJE, jmenuji se 

Jan Vrba s přezdívkou Džany, začínám své třetí období v komu-
nální politice a jsem vždy připraven osobně řešit vaše problémy. 
Myslím, že není třeba moji osobu více představovat. A zajíma-
vost? V příštím volebním období bych chtěl být vážným kandidá-
tem na starostu našeho města. A nemám rád pečeného králíka.

2.  Co se Vám na současné Velké Bíteši líbí a jaké tu naopak vidíte nedostatky?
  Mně osobně se velmi líbí, že je město skvěle nastartované, funguje a že na radnici sedí 

skvělí lidé, kteří táhnou město kupředu. Je zde spousta vizí a z minulého období připra-
vených projektů, které je třeba dotáhnout ke zdárnému konci. Věřím, že se nám to podaří 
a občané našeho města budou spokojeni. Lidé nejsou úplně dobře informováni, nemají 
dostatek informací o různých realizacích, a to je škoda, tohle vidím jako nedostatek 
a na tom je třeba zapracovat.

3.  Máte v plánu nějakou zásadnější změnu, kterou byste si přál prosadit?
  Já zásadní změnu v plánu nemám, není proč. Pro mě přišla zásadní změna po volbách. 

Zásadní problematikou jsou pro mě senioři, o ty je třeba se postarat, protože přinášeli 
městu svojí prací dlouholetý užitek, děti, které jsou budoucností našeho města a samo-
zřejmě ochrana a tvorba životního prostředí a hlavně zeleně. Kácím a zároveň sázím. 

4.  S jakými cíli jdete do nadcházejících čtyř let?
  Jasný cíl je udržet stabilitu našeho města, být tady vždy pro všechny občany a pracovat 

hlavně ve prospěch nás všech. Nesmíme zapomínat na místní části, spolupráce je nasta-
vená dobře, takže je třeba v tomto duchu pokračovat. Hlavní cíl a jako nepsaný radní pro 
sport je zcela jistě dotáhnout vybudování nového zázemí na fotbalovém stadionu, řešit 
problematiku zimního stadionu a dořešit tenisové kurty, zde vidím největší nedostatky. 
 

Za odpovědi radním děkujeme a přejeme všem, aby ohlédnutí za čtyři roky bylo potěšitelné. 
 

Seznam nových členů Zastupitelstva města Velké Bíteše: 
Brym Jan Václav Ing. et Ing. KDU-ČSL
Burešová Markéta Mgr. TOP 09
Dohnal Jiří Bc. OBČ. SDR. ZA ZDR. M. BEZ KAM.
Holánek Pavel Mgr. OBČ. SDR. ZA ZDR. M. BEZ KAM.
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Koubek Aleš Mgr. KDU-ČSL
Koukola Alois Ing. CSc. Česká str. sociálně demokrat.
Kučera Tomáš Ing. KDU-ČSL
Lavická Markéta Ing. KDU-ČSL
Machola Ondřej Ing. Česká str.sociálně demokrat.
Malá Alena JUDr. Občanská demokratická strana
Matušina František Ing. et Ing. Pro Bíteš
Mazánek Zdeněk S.NEZ. PRO MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ
Melichar František Mgr. KDU-ČSL
Navrátil Marek DiS. Pro Bíteš
Pelán Tomáš Ing. Společně pro Bítešsko
Rovenský Eduard KDU-ČSL
Sedláková Hana Mgr. Společně pro Bítešsko
Špaček Alois OBČ. SDR. ZA ZDR. M. BEZ KAM.
Vlček Milan Ing. OBČ. SDR. ZA ZDR. M. BEZ KAM.
Vojtěch Ladislav Ing. MBA Občanská demokratická strana
Vrba Jan OBČ. SDR. ZA ZDR. M. BEZ KAM.

Redakce Zpravodaje

PODĚKOVÁNÍ

Výsadba stromů na nové školní zahradě za potokem (MŠ Lánice)
V úterý 8.11. jsme se v hoj-

ném počtu sešli na nové školní 
zahradě v Lánicích, abychom 
zde společnými silami vysadili 
stromy a keře. Děkujeme touto 
cestou všem dobrovolníkům, 
paní starostce Ing. Markétě La-
vické, rodičům dětí a zaměst-
nancům MŠ Lánice i samotným 
dětem za pomoc s výsadbou 
stromů v nové školní zahradě. 
Děkujeme panu Ing. Tomáši 
Pelánovi za koordinaci akce 
a odborný dohled a paní ředi-
telce Mgr. Haně Sedlákové za pomoc se vším potřebným.

Strávili jsme příjemné odpoledne, kde každý přiložil ruku k dílu a společnými silami se 
nám podařilo dílo zdárně dokončit. Všechny vysazené stromy jsou druhově původní a po-
mohou dětem získat povědomí o základní druhové skladbě dřevin naší krajiny – dub, buk, 

Výsadba stromů na školní zahradě.  |  Foto: Archiv MěÚ Velká Bíteš
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javory, habry, borovice, líska, bez, ovocné stromy a drobné ovocné keře, jejichž skladbu 
můžeme časem ještě rozšiřovat. Celkem bylo vysazeno 12 stromů a 15 keřů. 

Sazenice byly pořízeny z grantového programu Nadace partnerství a vysazené stromy 
budou zaregistrovány na webovém portále www.sazimebudoucnost.cz . 

Výsadba stromů na sídlišti v ulici Vlkovská a Lomená 
V sobotu 12. 11. 2022 

proběhla za hojné účasti 
dobrovolníků druhá výsadba 
stromů na sídlišti.

Děkujeme všem zúčastně-
ným, že si udělali čas a po-
mohli. Byli jsme velmi pří-
jemně překvapeni ochotou 
místních zapojit se do této 
akce a pomoci. Poděkování 
patří obyvatelům Velké Bí-
teše, ať už z místních byto-
vek nebo odjinud, dobrovol-
ným hasičům, kteří se mimo 

jiné postarali o zálivku stromů, mladým fotbalistům, kteří opravdu nezaháleli, paní sta-
rostce Ing. Markétě Lavické, členům rady a zastupitelstva města a jejich ratolestem a panu 
Ing. Tomáši Pelánovi za zapůjčení nářadí, dovoz sazenic a odborný dohled při práci. 

Strávili jsme příjemné dopoledne, kdy šla práce díky velké účasti vás všech rychle 
od ruky.

Celkem zde bylo vysazeno z grantového programu Nadace partnerství 25 ks stromů – 
jírovce, javory, habry, střemchy a několik ovocných stromů – třešeň, jabloň, slivoň, jeřáby 
a aronie. Všechny sazenice byly opatřeny ochrannými kůly, zality a nyní už nezbývá než 
vyčkat na jejich zdárné ujmutí.

Projekty byly vytvořeny díky grantovému programu Nadace partnerství a jsou spolufi-
nancovány Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky 
a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. Více informací o grantových programech je 
možné dohledat na webech www.sazimebudoucnost.cz, www.mzp.cz a www.sfzp.cz. 

Těší nás a vážíme si toho, že i v této uspěchané době jste si udělali čas a podpořili tak 
hodnoty, které zde zůstanou pro další generace.

Blanka Michálková, referentka odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš, správa zeleně 

Výsadba stromů na Vlkovské ulici.  |  Foto: Archiv MěÚ Velká Bíteš
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POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 12. prosince v 16.00 hodin koná zasedání 
Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. 482. Pro-
gram zasedání bude veřejnosti upřesněn na webových stránkách města před jeho konáním.

Město Velká Bíteš

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU  
A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Městský úřad
Městský úřad Velká Bíteš bude v době vánočních svátků otevřen dne 28. prosince,  
a to v první budově po dobu úředních hodin.

Městská knihovna
Poslední předvánoční výpůjčka knih je možná ve středu 21. prosince 2022. Knihovna bude 
pro veřejnost během vánočních svátků uzavřena, a to od pátku 23. prosince do pátku  
30. prosince 2022. Knihovna bude pro veřejnost opět otevřena v pondělí 2. ledna 2023.

Městské muzeum
Městské muzeum ve Velké Bíteši bude od 19. prosince do konce roku uzavřené. Pro zájemce 
jsme si však připravili možnost shlédnutí betlémů ze sbírek bítešského muzea, které budou 
instalovány v okenních prostorách ústících na nádvoří muzea v domě čp. 5. Ke shlédnutí bude 
betlém vyhotovený paní Ludmilou Janečkovou z Košíkova, bítešský betlém řezbáře pana 
Josefa Kejdy ze Skřinářova nebo klasický papírový betlém z 50. let 20. století od Mikuláše 
Alše. Betlémy bude možné zhlédnout od pondělí 12. prosince do 6. ledna, a to v kteroukoliv 
denní dobu včetně svátků vánočních. Po setmění budou betlémy nasvíceny do 21.00 hodin.

Mimo sezonní prohlídka muzea jakož i možná komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Křti-
tele bude možná do 16. prosince, po předešlém objednání na telefonním čísle 566 789 380, 
731 852 112 nebo e-mailem: muzeum.velkabites@seznam.cz. Více informací naleznete 
na webu www.muzeumbites.cz.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši 

Informační centrum a Klub kultury
Klub kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5 oznamuje, že od 21. prosince  
do 30. prosince bude uzavřen. 

Turistické informační centrum ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 88 oznamuje,  
že bude od 21. prosince do 30. prosince uzavřeno. 
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ZVEME VÁS

Od 23. listopadu do 5. prosince 2022 od 9.00 do 16.30 hodin, 
pondělí 5. 12. – otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, 
keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, 
dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností. 
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami

Sobota 3. prosince 2022 v 15.00 hodin 
„NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU“
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 88 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 5. prosince do 23. prosince 2022
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš 
Organizuje: Technické služby Velká Bíteš

Úterý 6. prosince 2022 ve 14.00 hodin
POHÁDKOVÉ ÚTERÝ V KNIHOVNĚ
Přijďte si s dětmi odpočinout do knihovny, poslechnout vánoční příběh 
a společně si vyrobit hezké ozdobičky, které vám zpříjemní advent.
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Od 8. prosince do 13. prosince 2022 od 9.00 do 17.00 hodin 
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek 8. prosince 2022 od 10.00 do 17.00 hodin 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Tyršova 239, Velká Bíteši
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
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Čtvrtek 8. prosince 2022 od 16.00 do 17.30 hodin
VÁNOČNÍ JARMARK 
Součástí akce bude opět i doprovodný program a prodejní výstava drobných výrobků žáků školy. 
Budova I. stupně Základní školy Velká Bíteš, hlavní vchod od sochy J. A. Komenského. 
Organizuje: Základní škola Velká Bíteši ve spolupráci se SRPŠ 

Sobota 10. prosince 2022 od 10.00 do 15.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA V LÍPĚ
Přijďte se s vašimi dětmi předvánočně naladit a vyrobit pár dárečků, kterými můžete ob-
darovat vaše blízké. Maminky z Lípy budou mít pro vás připravené i drobné občerstvení. 
Celý výtěžek akce bude zaslán na potravinovou banku. Těší se na vás děti a dospěláci ze 
Základní školy Lípa, Vlkovská 418, nad potravinami Kučera 
Organizuje: Základní škola Lípa, Velká Bíteš

Úterý 13. prosince 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Úterý 13. prosince 2022 v 15.00 hodin
ANDĚLSKÁ BESÍDKA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p.o.

Čtvrtek 15. prosince 2022 v 10.30 hodin
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš 
 
Sobota 17. prosince 2022 od 9.00 do 12.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
V kulturním programu vystoupí děti z Velké Bíteše.
Masarykovo náměstí Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s městem

Sobota 17. prosince 2022 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2022
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Vstupné: 370 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru 
na Masarykově náměstí 88 ve Velké Bíteši. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý 20. prosince 2022 od 16.00 do 18.30 hodin
VÁNOČNÍ KAMION COCA COLA
Kulturní akce pro rodiny s dětmi. Součástí akce se Santem Clausem je moderovaný pro-
gram plný soutěží, fotokoutků, aktivit pro děti a dobré hudby. Součástí je doplňkový pro-
dej teplého nápoje a drobného občerstvení i prodej dárkových předmětů, jehož výtěžek je 
určen na charitativní účely.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury společně s organizátory spol. Coca Cola

Středa 21. prosince 2022 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Vystoupení žáků ZUŠ Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Seniorklub

Středa 21. prosince až pátek 23. prosince 2022 
VÁNOČNÍ PRODEJ RYB 
21. prosince 8.00 – 14.00 hodin – sádky – Chobůtky 
22. prosince 8.00 – 9.30 hodin – sádky – Chobůtky
 8.00 – 15.00 hodin – Masarykovo náměstí
 8.00 – 13.00 hodin – kulturní dům 
23. prosince 8.00 – 10.30 hodin – sádky – Chobůtky
 od 8.00 hodin do vyprodání – Masarykovo náměstí a kulturní dům 
Organizuje: Rybářský svaz Velká Bíteš

Pondělí 26. prosince 2022 v 17.00 hodin
ŽIVÝ BETLÉM
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Středa 28. prosince 2022 v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT KAPELY „ZAHRAJEM“ Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
Kostel sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši 
Organizuje: Římskokatolická církev Velká Bíteš

Neděle 1. ledna 2023 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Proslov starostky města Ing. Markéty Lavické, 
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Pátek 6. ledna 2023 v 18.30 hodin
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – Tišnovský komorní orchestr
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Vstupné dobrovolné
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PLESOVÁ SEZÓNA 2023
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Sobota 4. února od 20.00 hodin – FARNÍ PLES, hraje kapela M.E.Š
Sobota 18. února od 19.00 hodin – PLESOVÉ POSEZENÍ U CIMBÁLU, k poslechu 
i tanci bude hrát CM GRAJCAR
Sobota 25. února od 20.00 hodin – RYBÁŘSKÝ PLES, hrají PIKARDI

Čtvrtek 16. března 2023 v 15.00 hodin
FRANTIŠEK NEDVĚD ml. & PRVNÍ PODÁNÍ 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 88 ve Velké Bíteši. Vstupné: 220 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 21. března 2023 v 19.00 hodin
„ÚVĚR“ – komedie s Martinem ZOUNAREM a Filipem BLAŽKEM
Vstupné: 430 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru 
na Masarykově náměstí 88 ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

ŠKOLY

LOUČENÍ S PODZIMEM V MŠ  
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE

Den se zkracuje a noc natahuje, povětšinou odcházíme a přicházíme domů za tmy. Časté 
mlhy a sychravé počasí, to vše je znakem, že se blíží čas, kdy podzim předá svou vládu zimě.

Věříme, že jsme si podzim s dětmi v naší školce užili a již se pomalu chystáme na další 
období, které je před námi. Adventní a vánoční čas, který k zimě patří, vyhlíží toužebně 
především děti. Ale i my dospělí se jistě těšíme na kouzlo zimy a Vánoc. Než se ale pře-
neseme dále v čase, za připomenutí stojí různé zajímavé činnosti a akce. Díky příznivému 
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počasí nám podzim nabídl spoustu možností na uskutečnění krásných programů pro děti 
z obou budov naší mateřské školy. 

V úterý 18. října se poprvé v tomto školním roce konal Baby club. Do nově zrekonstru-
ované MŠ na Masarykově náměstí si přišla hrát asi desítka dětí s maminkami. V tělocvičně 
si děti mohly pohrát na molitanových kostkách, projít překážkovou dráhu nebo si u sto-
lečku vyrobit malého dráčka. Dětem i maminkám se v nových prostorách naší MŠ velice 
líbilo a už se těší na další Baby club.

V pondělí 24. října jsme pro děti připravili naučnou stezku lesem. Po cestě do Chobů-
tek a do lesa jsme vyvěsili obrázky lesních zvířat s jednoduchými úkoly. Děti se například 
dozvěděly, jaký je rozdíl mezi jelenem a srncem, jak se nazývají jejich samice a mláďata, 
čím se živí ježek, proč kličkuje zajíc a jiné zajímavosti. Zároveň jsme informovali rodiče 
o možnosti využití stezky pro veřejnost.

K podzimu dozajista patří pouštění draků a dětem z naší školky se tato možnost na-
skytla v úterý 25. října dopoledne na fotbalovém hřišti ve Velké Bíteši. Nejdříve děti spl-
nily úkoly z podzimní stezky. Úkoly to byly na procvičení hlaviček i tělíček, ale cílem 
bylo především děti pobavit a společnými silami si vysloužit dráčka, který nakonec všem 
za ideálních podmínek vzlétl. Počasí nám vskutku přálo, svítilo sluníčko, foukalo a ob-
loha byla nebesky modrá. Jedinou starostí proto bylo, aby se draci nezamotali provázky 
do sebe. V závěru obdržely všechny děti diplom za účast se sladkou odměnou.

V pátek 4. listopadu naší mateřskou školu navštívilo Divadélko U Dvou sluncí s před-
stavením Ze života stromů. Vtipnou formou s doprovodem písniček se děti seznámily 
s různými druhy stromů a jejich významem. Poutavé vyprávění provázené dráčkem Li-
páčkem děti zaujalo, do děje byly aktivně zapojeny zpěvem a pohybem a moc si to užily. 

V úterý 8. listopadu proběhla v Mateřské škole v Lánicích výsadba stromů a keřů 
na nově zbudované zahradě za říčkou Bítýškou. Výsadba stromů byla realizována v rámci 
grantového programu Nadace partnerství a spolufinancována Státním fondem životního 

Pohádka o stromech.  |  Foto: Archiv MŠ
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prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budouc-
nost. Více informací o grantových programech najdete na webech www.sazimebudouc-
nost.cz, www.mzp.cz a www.sfzp.cz. 

Vysadilo se 12 kusů stromů, jak uvnitř zahrady, tak i v její těsné blízkosti. Pro děti bylo 
v jedné části zahrady zasazeno i několik ovocných keřů pro letní mlsání. Pomocníků z řad 
rodičů přišlo opravdu hodně. Sázení stromů se chopili tatínci, ale i další občané z Velké 
Bíteše. Maminky s dětmi pomáhaly připravit na zimu naši stávající přírodní zahradu. Hlav-
ním organizátorem akce byla paní Ing. Blanka Michálková z MÚ Velká Bíteš a odbornou 
stránku přímé výsadby vedl pan Ing. Tomáš Pelán.

Všem za jejich pomoc opravdu děkujeme a těšíme se na další spolupráci!
Ve středu 9. a 16. listopadu jsme navštívili kamarády 1. třídy ZŠ. Paní učitelka 

Mgr. Mičánková děti zavedla do učebny, kde si děti na interaktivní tabuli ověřily znalosti 
geometrických tvarů, barev, počítání a postřeh. Program „Matematika s Matýskem“ se 
všem velice líbil. Potom si předškoláci ve skupinkách společně se školáky procvičili hra-
vou formou tvořivost, počítání a fantazii. 

Ze školy si všichni odnášeli plno hezkých zážitků a dojmů a už teď se těšíme 
na další setkání. 

Dovolte nám za obě naše mateřské školy vám popřát krásný advent a příjemné prožití 
svátků vánočních a na všechny děti a rodiče se těšíme v novém roce 2023.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

NÁVŠTĚVA PRVŇÁČKŮ V MŠ

Naše mateřská škola již dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Velká Bíteš. Jde nám přede-
vším o lepší adaptaci budoucích prvňáčků. Pokud znají prostředí, do kterého v budoucnu 

Sázení stromů.  |  Foto: Archiv MŠ
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přijdou, jsou si jistější 
a přechod z mateřské školy 
na tu základní bývá jedno-
dušší. V letošním školním 
roce máme naplánovány 
čtyři návštěvy na základní 
škole a mnoho společných 
akcí, na které žáky základní 
školy i jejich paní učitelky 
pozveme. Na začátku listo-
padu proběhlo první setkání 
u nás v mateřské škole, 
kdy nás přišli navštívit žáci  
z 1. B s jejich třídní učitel-

kou Mgr. Markétou Mičkovou. Téměř polovina z těchto žáků naši mateřskou školu navště-
vovala, a tak to bylo setkání velmi příjemné. Žáci se pochlubili svými aktovkami, ukázali 
nám, co už umí přečíst a napsat. Seznámili děti, na co mají čip a jestli jim ve škole vaří 
stejně dobře jako u nás. Předškoláci se velmi rádi setkali se svými kamarády, které znají ze 
školky a už teď se těší na naši návštěvu na základní škole. 

Martina Forejtová za kolektiv MŠ U Stadionu

ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU

Děti z mateřské školy U Stadionu srdečně zvou všechny rodiče, prarodiče, kamarády, 
přátele a známé na „ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU“, které se usku-
teční ve čtvrtek 15. prosince v 10.30 hodin na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. 

Přijďte si s námi zazpívat!
Kolektiv MŠ U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Projekt 72 hodin
Projekt „72 hodin – Nejsme lhostejní k životu druhých“ se konal v České republice 

již po deváté. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během těchto  
72 hodin (13. – 16. října) se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které po-
mohly druhým, přírodě nebo jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bylo mnoho úsměvů,  
radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.

Žáci ze 3. A a 3. C v rámci projektu vyrobili babičkám a dědečkům z Domova s pečo-
vatelskou službou ve Velké Bíteši záložky do knih. Potěšili je přečtením krátké pohádky 
a předali vlastnoručně vyrobené dárečky.

Návštěva prvňáčků v MŠ.  |  Foto: Archiv MŠ
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Vandal je barbar
Pracovníci Centra prevence ze Žďáru nad Sázavou připravili pro celý čtvrtý ročník pro-

gram „Vandal je barbar“. V tříhodinovém bloku si žáci ujasnili hodnotu věcí, osobního 
vlastnictví a podrobně se seznámili s termínem vandalství. Děti se v diskuzi na dané téma 
snažily najít způsoby, jak nebýt lhostejný ke svému okolí a dokázat správně reagovat.

Já a třída
Pro páté ročníky byl připraven preventivní program „Já a třída“ zaměřený na téma 

vztahů uvnitř třídního kolektivu. V rámci programu se žáci zamýšleli nad fungováním 
jedince v rámci třídy, co může udělat třída pro jednotlivce a co může naopak udělat 
jedinec pro třídu. Cílem bloku bylo také poukázat na to, jak se může cítit vyčleněný 
spolužák, jak lze řešit potenciální situace vyčleňování z kolektivu a také jak takovým 
situacím účinně předcházet.

Exkurze do Vídně
V pátek 14. října se zájemci z devátého ročníku vydali na tradiční podzimní zá-

jezd do Vídně. Rakouská metropole je nejprve nečekaně přivítala deštivým počasím, 
které se během chvilky naštěstí proměnilo, a tak si mohli užít procházku historic-
kým centrem města, kde se zastavili u mnohých známých památek. Měli možnost vi-
dět například zimní sídlo Habsburků Hofburg, gotickou katedrálu St. Stephansdom, 
budovu moderní architektury Haashaus, galerii umění Albertinu. Odpoledne potom 
strávili návštěvou zábavního parku Prater, kde mnozí z nich vyzkoušeli nejrůznější 
atrakce. Během zájezdu žáci využili i svoje znalosti cizího jazyka v běžné komunikaci,  
což je jistě dalším plusem výletu do zahraničí. 

Pythagoriáda 2022
V pátek 21. října proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády, šlo již o 45. ročník této 

matematické soutěže určené žákům 6. – 9. ročníku základní školy a matematicky nadaným 
z 5. ročníku. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 45 dětí. Soutěžící řešili 15 otevřených úloh.

Projekt 72 hodin.  |  Foto: Irena Nováková 
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Mezi úspěšné řešitele (zisk 9 a více bodů) se v tomto ročníku zařadili z 9. ročníku Adam 
Brzobohatý s Jindřichem Novotným, Matěj Hekal a Jiří Pařil z 8. ročníku, Marie Hrdlič-
ková a Dominik Kovářík ze 7. ročníku a Metoděj Vojtěch z 5. ročníku, který si úspěšně 
poradil s úlohami pro 6. ročník. Tito řešitelé se nominovali do okresního kola, které je 
na programu koncem listopadu.

Divadelní představení
V pondělí 24. října se žáci 6. až 9. ročníku zúčastnili divadelního představení s názvem 

„Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej“. Vtipná a velmi živá komedie se zpěvem a tan-
cem pojednávala o chlapci (Ladislav Ondřej), který přichází do nové školy v novém městě. 
Bojí se neznámého školního kolektivu, nových učitelů. Navíc se ztrácí v pravidlech zdvoři-
lého chování. Na pomoc mu přijde pracovnice z Rychlé pomoci slušného chování (Michaela 
Dolinová). Představení mělo u žáků pozitivní odezvu. Zábavnou formou získali znalosti, 
které zajisté uplatní v dalším životě. Mimochodem víte, že šampaňským se neťuká?

Den stromů
V úterý dne 25. října jsme pro sedmáky přichystali projekt ke Dni stromů, který se 

v České republice každoročně připomíná 20. října. Během dopoledne žáci pracovali 
v různých skupinkách zaměřených na jednotlivé předměty. Měřili např. výšku stromů, 
zkoumali stav jejich listů, cestovali a hledali na znacích a vlajkách měst a států symboly, 
seznamovali se s pověstmi o významných stromech a vytvářeli je různými výtvarnými 
technikami. Z každé činnosti byly nachystány prezentace, které byly představeny ostat-
ním spolužákům i učitelům. 

Halloween
V anglicky mluvících zemích probíhá poslední den měsíce října svátek Halloween. Pů-

vodně keltský lidový svátek se dnes slaví převážně v USA, Kanadě, Velké Británii a Irsku. 
Školní parlament naší školy vyzval spolužáky, aby se zapojili a svátek si vyzkoušeli. V pon-
dělí 31. října se ve třídách objevili netopýři, pavouci, vše zdobily vyřezávané dýně a zněly 
anglické písně typické pro koledování. Mnoho dětí se převléklo do kostýmů za čarodějnice, 
kouzelníky, kostlivce a další strašidelné bytosti. Zejména v rámci hodin anglického jazyka si 
žáci povídali o koledování, učili se novou slovní zásobu, zpívali a vyráběli dekorace. 

Deváťáci si navíc připravili aktivity pro malé prvňáčky. Vzali si s sebou na pomoc hry 
a všichni se dobře bavili. Už nyní se těší, až zase vyrazí do prvních tříd.

Online svět a já
Ve dnech 4. a 7. listopadu se žáci šestého ročníku zúčastnili preventivního programu při-

praveného Charitou Žďár nad Sázavou s názvem Online svět a já. Blok se věnoval tématu 
online světa a života v něm. V rámci bloku se žáci prostřednictvím technik zážitkové pedago-
giky či rolových aktivit zamýšleli nad tím, proč je pro ně internet lákavý, jaké nástrahy na ně 
mohou v prostředí online světa čekat, jak se chovat na internetu bezpečně, jaké údaje o sobě 
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na internetu sdělovat nebo jak může pohyb 
na internetu ovlivnit i náš reálný život. Vět-
šinu informací žáci již v průběhu minulých 
let v prostředí naší základní školy získali, 
ale vzhledem k tomu, že se jedná o velmi 
závažnou problematiku, je třeba si tato dů-
ležitá fakta stále připomínat.

Třída a její svět
V týdnu od 7. listopadu čekal žáky sed-

mých tříd program „Třída a její svět“. Cí-
lem tohoto preventivního programu bylo 
zmapovat prostředí v jednotlivých třídách, upozornit na případné neshody mezi žáky a po-
kusit se je odstranit. V tříhodinovém cyklu se pracovalo v různých skupinkách, děvčata 
měla například svýma očima zhodnotit mužský svět a chlapci na oplátku ten ženský. V zá-
věru tříhodinového bloku čekala žáky týmová aktivita, v níž bylo potřeba spolupracovat 
a domluvit se beze slov. Některým žákům sice nebyly všechny aktivity příjemné, ale shodli 
se, že program byl vcelku přínosný a donutil je znovu se zamyslet nad vztahy mezi děvčaty 
a chlapci ve třídě. 

Spolupráce s MŠ 
Ve dnech 9., 10. a 16. listopadu proběhla spolupráce tříd prvního ročníku naší školy 

s MŠ Lánice a MŠ Přibyslavice. Tématem byla matematická gramotnost. Děti měly mož-
nost vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí, dále byly přichystány matematické úkoly (do-
mino, geometrické tvary, skládání obrázků podle velikosti, apod.) pro práci ve dvojicích či 
skupinách. Prvňáčci ukázali svým mladším kamarádům, že učení je zábava.

Knížka pro prvňáčka
V první polovině listopadu zahájily první ročníky spolupráci s Městskou knihovnou 

ve Velké Bíteši. Prvňáčci se se svými třídními učitelkami zapojili do projektu „Knížka pro 
prvňáčka“ - každý měsíc navštíví děti čtenářskou lekci v knihovně a v červnu při ukončení 
projektu jim bude předána kniha pro prvňáčka.

Při první společné návštěvě knihovny se všichni seznámili s legendami o svatém Marti-
novi, pracovali s obrázkovou osnovou, zopakovali si některá písmenka, tvořili první sněho-
vou vločku a ve volné chvilce si mohli prohlédnout knížky, které je zaujaly.

Já a moje finance
Pro deváté ročníky si Charita Žďár nad Sázavou dne 11. a 14. listopadu připravila pre-

ventivní program na téma „Já a moje finance“, který byl zaměřený na rozvoj finanční gra-
motnosti žáků. Cílem bylo ujasnit si hodnotu peněz a seznámit se s rodinným i osobním 
rozpočtem.

Online svět a já.  |  Foto: Zdeňka Simonová
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Na několika modelových situacích žáci zkusili odhadnout, kolik peněz a za co rodina 
měsíčně utratí. Řešila se také dluhová problematika – půjčky, hypotéky a jejich splácení.

Logická olympiáda
V letošním školním roce se žáci 

všech ročníků opět zúčastnili Lo-
gické olympiády. Mezi prvňáčky 
nejlépe dopadl Navrátil Václav, 
Kincl Jiří a Látalová Zuzana. Mezi 
druháčky zvítězila Bartošková 
Julie před Voborným Václavem 
a Pavlíkovou Terezou. V kategorii 
3. - 5. třída byl nejúspěšnější Voda 
Matyáš před Vojtěchem Metodě-
jem, Běhalovou Anežkou a Vojtě-
chem Zikmundem a všichni z nich 
postoupili do krajského kola. V ka-
tegorii starších žáků se nejlépe 

umístila Hrdličková Marie, Knoflíček Petr a Řezáčová Kateřina. V krajském kole v Jihlavě 
naši školu nejlépe reprezentoval Metoděj Vojtěch, který se umístil na skvělém 2. místě 
a zajistil si tak postup do celostátního kola, které se bude konat v Praze.

Hurá na brambory
Druhý listopadový týden se žáci druhých ročníků vypravili do ekocentra Baliny, kde pro 

ně byl připraven program „Hurá na brambory“. Během celého dopoledne děti navštěvovaly 
různá stanoviště. Dozvěděly se, co se u nás jedlo, než k nám dorazily brambory, upekly si 
bramborové placky, sledovaly bramboru pod mikroskopem nebo si vyrobily škrob. Prová-
zelo nás hezké podzimní počasí a děti z programu odešly spokojené a obohacené o spoustu 
zajímavých informací a zážitků.

Učíme venku
Během teplých a slunečných podzimních dnů si děti z druhého ročníku (2. A, C) vy-

zkoušely učení venku. Výuka probíhala napříč předměty a především skrze zážitky. Vel-
kým přínosem učení venku je rozvoj estetického vnímání, pohybových schopností, pře-
konávání sama sebe, spolupráce, komunikace, názornost, pozorování, ale hlavně zájem 
a nadšení dětí.

Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ 

Finanční gramotnost 
Žáci naší školy se pod vedením svých pedagogů tradičně zúčastňují mnoha vědomost-

ních a sportovních soutěží. V letošním školním roce jsme se rozhodli zapojit do celostátní 

Logická olympiáda.  |  Foto: Iva Syslová
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soutěže Finanční gramotnost pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Cílem soutěže je zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na školách, doplnit znalosti žáků 
a seznámit je se světem peněz. Tato soutěž je napojena na celosvětový projekt Global Mo-
ney Week – Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti zaměřený na děti 
a mládež. Akce upozorňuje na nutnost výuky a osvojování si zdravých finančních návyků 
již od dětství.

Školního kola se zúčastnili všichni žáci od 6. do 9. ročníku. Jejich úkolem bylo od-
povídat na počítačem generované otázky a vybrat jednu ze čtyř nabízených odpovědí. 
Nejrychlejší řešitelé s nejvyšším počtem bodů postoupili do okresního kola jako tým 
reprezentující naši školu. Na soutěž budeme navazovat v hodinách matematiky v rámci 
celotýdenního školního projektu, ve kterém se žáci dozví spoustu informací a zajíma-
vostí právě ze světa financí. 

Olga Komínková

Pozvánka na Vánoční jarmark
Další ročník Vánočního jarmarku se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2022 od 16.00 

hodin. Součástí akce bude opět i doprovodný program a prodejní výstava drobných 
výrobků žáků školy. Časové termíny jednotlivých vystoupení budou dodatečně upřes-
něny na školním webu, zákonní zástupci budou hromadně informováni přes Komens. 
Ve spolupráci se SRPŠ jsme pro letošní rok připravili doprovodnou akci, kterou jsme 
nazvali Knížka pro Ježíška. Snažíme se o rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a prosíme 
tímto návštěvníky Vánočního jarmarku, aby pomohli doplnit čtenářský koutek a školní 
knihobudku. Pedagogové školy připravili inspirativní seznam knih, jejichž zakoupením 
můžete pomoci. Pokud se rozhodnete nápad podpořit, přineste knihu do školy a položte ji 
ve vstupním prostoru k vánočnímu stromu. Kniha se stane součástí knihobudky. Přinést 
můžete i knihu, kterou máte s dětmi již přečtenou a odloženou. Potěší dalšího zvída-
vého čtenáře. Vánoční jarmark se koná za podpory pedagogů školy, školního parlamentu 
a SRPŠ. Část výtěžku z Vánočního jarmarku věnujeme na dobročinné účely, část SRPŠ 
využije na rozšíření čtenářského koutku.

Přijďte si užít atmosféru s tóny vánočních koled a sdělte nám svá přání… Plní se 
na počkání!

Marcela Doubková

SEMENAŘENÍ STARÝCH ODRŮD V NAŠÍ ŠKOLE

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková or-
ganizace je již čtyři roky zapojena do projektu GENGEL o. p. s. 
„Staré odrůdy ve školách“.

Společným cílem je tyto odrůdy nejen uchovávat, šířit, pěstovat 
a semenařit, ale také předávat informace o nich a šířit povědomí o důležitosti a smyslu je-
jich pěstování v dnešní době. Význam zapomenutých mizejících odrůd není jen zeměděl-
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ský, ale tyto odrůdy mají důležité postavení 
i v oblasti národopisné, jazykové, kulinářské, 
náboženské, léčitelské, krajinářské apod. 
Provázejí nás od nepaměti a je v nich ukryt 
cenný kulturní odkaz našich předků, z něhož 
mohou čerpat budoucí pokolení. Cílem pěsto-
vání starých odrůd ve školách je seznámit se 
s tradičními kulturními plodinami a základ-
ními znalostmi z oblasti semenaření. V cen-
tru pozornosti nestojí výsledek a zisk, jako 
spíše samotný proces poznávání a zkoumání.  
Vypěstovat semena není povinný závazek,  

ale spíše vítaný bonus. Zejména v prvních letech je možné zkoušet různé druhy i odrůdy, 
postupy pěstování a postupně nabývat semenářské dovednosti. Každý pěstitel musí počítat 
s nepřízní počasí i s případnými chorobami a škůdci. Právě tvořivým překonáváním těchto 
překážek se můžeme něco nového naučit. Semena vybraných odrůd jsme získali darem 
od společnosti GENGEL, společně s informačním manuálem a pokyny k pěstování. Dosud 
jsme pěstovali tyto rostliny – sléz maurský, černuchu damašskou a fazol keříčkový „Blatný I.“

Žáci naší školy pod odborným vedením pedagogů svědomitě pečují o svěřené rostliny. 
Škola se stala nejen pěstitelem, ale i uchovatelem těchto tří starých odrůd a od sdružení Ge-
ngel jsme v roce 2021 obdrželi čestný „Certifikát“. Po celou dobu vedeme přesný záznam 
a fotodokumentaci o každé vegetační sezóně. 

Každý rok v měsíci říjnu zasíláme do sdružení Gengel zprávu o semenaření a taktéž pře-
bytky semen. Semínka musíme pečlivě sbírat, sušit a čistit. Důležité je správné uchovávání 
pro další rok. Články o naší škole vyšly také několikrát v BIO zpravodaji sdružení Gengel. 
Poslední dva roky jsme navázali kontakty s jinými pěstiteli a uchovateli, mezi které se řadí 
další vzdělávací zařízení a střediska volnočasových aktivit pro děti a mládež z různých 
krajů České republiky. Největší projevený zájem je o semena slézu maurského. Do školní 
přírodní ukázkové zahrady jsme zajistili výměnou další tři staré odrůdy: klanoprašku čín-
skou, hlošinu okoličnatou a klokoč zpeřený.

Pokud by Vás zajímaly podrobnější informace o společnosti Gengel, o. p. s. můžete 
navštívit tyto webové stránky: http://gengel.cz/.

Pavla Blahovcová

OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDADVENTNÍM KONCERTEM

Jsme rádi, že jsme si společně s vámi v neděli 20. listopadu mohli 
užít slavnostní atmosféru, která panovala v bítešském kostele. Naší 
škole tu bylo umožněno pořádat Předadventní koncert, za což pa-
tří velké poděkování panu faráři Bohumilu Poláčkovi, bez jehož 

svolení bychom koncert nemohli zrealizovat. Koncert se konal po několikaleté odmlce 

Semenaření starých odrůd.  |  Foto: Pavla Blahovcová



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

25Prosinec 2022  |

a velice nás potěšila vysoká účast návštěvníků. Do koncertu jsme chtěli zapojit i naše žáky, 
kteří hosty přivítali úvodní písničkou "Píšu ti, andílku" nejprve sólovou hrou na klávesy 
a poté zpěvem doprovázeným kytarou. O následující program se postarali členové Tiš-
novského komorního orchestru, kteří zahráli více i méně známé skladby světových skla-
datelů. I díky nádherné akustice kostela se jednalo o nevšední zážitek a věříme, že všichni 
přítomní si tyto chvíle velice užili. Pro návštěvníky jsme si na závěr připravili vystoupení 
žáků a pedagogů za doprovodu Tišnovského komorního orchestru a moc nás potěšilo,  
že se k nám mnozí posluchači se zpěvem přidali. Tišnovskému komornímu orchestru by-
chom tímto chtěli velice poděkovat. Za účast i vytvoření příjemné atmosféry děkujeme 
i vám všem, kteří jste nás přišli podpořit, a budeme se těšit na další setkání.

Eva Ulmanová

ZPRÁVY ZE SOŠ JANA TIRAYE

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI 

Každý rok probíhá na naší škole školení první 
pomoci, které je podporováno Krajským úřa-
dem Kraje Vysočina (odbor zdravotnictví) pod 
názvem První pomoc do škol. Je určeno studen-
tům druhých ročníků a je spojené s praktickou 
ukázkou první pomoci Během tří hodinového 
setkání se studenti dozvěděli o práci záchra-
nářů, ale především jim byly předány základy 
první pomoci. Ty také zahrnovaly praktické 
ukázky: trénink resuscitace a manipulaci s defibrilátorem. Závěr byl věnován dotazům 
a diskusi. Věřím, že toto školení je velice užitečné – možná někdo ze zúčastněných 
v budoucnu zachrání lidský život. 

Alexandra Mladá, učitelka

Z koncertu.  |  Foto: Eva Ulmanová

Školení první pomoci.  |  Foto: Archiv SOŠ
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SOUTĚŽ „MÁŠ NA TO“ – PŘEDÁNÍ OSVĚDČENÍ

V říjnu 2022 se studenti Střední odborné 
školy Jana Tiraye zúčastnili soutěže „Máš na to“,  
která byla pořádána Krajským ředitelstvím Kraje 
Vysočina (Policie ČR). Jejím cílem bylo fyzické 
testování studentů. Ti, kteří splnili podmínky 
uchazeče o přijetí do služebního poměru přísluš-
níka Policie České republiky, byli pozváni na pře-
dání osvědčení na Policii ČR – Obvodní oddělení 
Žďár nad Sázavou. Tato událost byla zpestřena 
besedou a prohlídkou služebny. Studenti se do-
zvěděli podrobnosti o práci u policie a zhlédli 
služebnu včetně výslechové místnosti a cely 
předběžného zadržení. Měli také možnost vidět 

ukázku poslušnosti služebního psa, kterou předvedl jeho psovod. Ten vysvětlil, jak probíhá 
výcvik služebního psa a k čemu se využívá při práci u policie. Na závěr psovod s dobro-
volníkem z řad studentů provedli názornou ukázku zadržení pachatele. Všichni zúčastnění 
ocenili, že mohli prožít zajímavé dopoledne. 

Alexandra Mladá, učitelka

PREZENTACE SOŠ JANA TIRAYE NA FESTIVALECH VZDĚLÁVÁNÍ

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, se zúčastnila 
26. ročníku Festivalu vzdělávání, který se konal ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v Domě 
kultury ve Žďáře nad Sázavou. Na této akci se také podílelo Středisko praktického vy-
učování PBS Velká Bíteš.     

Celý program byl zaměřen na žáky  
8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče. 
Návštěvníci měli příležitost se seznámit 
s nabídkou maturitních a učebních oborů 
středních škol nejen z Kraje Vysočina, ale 
také Brněnska, Pardubicka, severní Mo-
ravy a jižních Čech. Byly přítomné také 
žďárské firmy, které poskytly informace 
týkající se nových možností profesního 
uplatnění žáků. 

Naši školu prezentovali dva žáci 4. roč-
níku maturitního oboru Mechanik seřizo-
vač. Zájemcům o studium sdělovali infor-
mace o daném oboru, ukázali jim výrobky 

Prezentace SOŠ Jana Tiraye na festivalu vzdělávání.  
Foto: Archiv SOŠ Jana Tiraye 

Předání osvědčení.  |  Foto: Archiv SOŠ Jana Tiraye
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žáků a vysvětlili programy, které jsou aplikovány v rámci výuky. Zmínění žáci zhodnotili 
celou akci následovně:

Jan Zachoval: „Festival ve Žďáře nad Sázavou se mi velmi líbil, uchazeči o vzdělávání 
na naší škole byli přátelští a nebáli se nás zeptat na zajímavosti o naší škole.“ 

David Halala: „Veletrh vzdělávání jsem si užil a jsem rád, že jsem měl možnost prezen-
tovat naši školu, především maturitní obor Mechanik seřizovač.“

Uvedená akce byla jednou z mnoha, které propagují obory naší školy. Dalšími aktivitami 
byla účast na Festivalu vzdělávání ve Velkém Meziříčí (8. 11. 2022) a na Veletrhu středních 
škol a profesí v Tišnově (10. 11. 2022).  

Vedení SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ

Střední odborná škola Jana Tiraye bude ve čtvrtek 8. prosince 2022 pořádat Den ote-
vřených dveří v době od 10.00 do 17.00 hodin. V rámci této školní akce budou v prosto-
rách školy probíhat nejen prezentace jednotlivých studijních oborů Mechanik seřizovač, 
Obráběč kovů, Kadeřník, Cukrář a Kuchař-číšník, ale také praktické ukázky prací žáků. 
V průběhu konání Dne otevřených dveří SOŠ bude možné navštívit i Středisko praktického 
vyučování PBS Velká Bíteš, Vlkovská 279.

Tímto bychom chtěli pozvat zájemce o studium na naší škole i širokou veřejnost k pro-
hlídce školy. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vedení SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

PIŠQWORKY

Vyhráli jsme oblastní kolo 
týmové soutěže pIšQworky, 
která je určena pro všechny 
studenty středních škol a žáky 
druhého stupně základních 
škol. Jednotlivá družstva sou-
peří v oblíbené strategické 
hře, která je skvělým trénin-
kem pro paměť, představivost 
a abstraktní myšlení. pIšQ-
worky pořádají již od roku 
2008 studenti středních a vy-
sokých škol ze spolku Student 
Cyber Games, který se zaměřuje na rozvíjení dovedností středoškoláků prostřednic-
tvím netradičních soutěží.

Vítězný tým.  |  Foto: Archiv SOŠ Jana Tiraye
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Oblastní kolo se konalo 2. listopadu 2022 na Škole ekonomiky a cestovního ruchu v Jih-
lavě. Klání se zúčastnilo osm družstev po pěti studentech. Naši školu reprezentoval tým 
Krystal ve složení: Miroslav Václavík, Jan Zachoval, Jiří Nestr, Ondřej Hotárek a Martin 
Kašík, všichni studenti 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Dařilo se jim a po tříhodino-
vém napínavém boji se umístili na prvním místě, což jim zajistilo účast na krajském kole 
v Jihlavě.

Týmu Krystal budeme držet pěsti, aby se umístil co nejlépe.
Leona Romanová, učitelka 

KULTURA

DRAKIÁDA V HOLUBÍ ZHOŘI

Snad úplně každý má podzim spojený s pouštěním draků. I my, v Holubí Zhoři jsme 
si jedno říjnové sobotní odpoledne zpříjemnili drakiádou. Sešli jsme se v hojném počtu, 
všechny ven nalákalo krásné počasí. Chyběl nám snad „jenom“ ten vítr. Rodiče ani děti si 
nenechali zkazit drakiádu nepřízní větru a „lítali“ s draky, co jim síly stačily. Děti dostaly 
za jejich obrovské snažení sladkou odměnu a rodičům byly odměnou jejich spokojené děti. 

Marcela Ondráčková, za organizátory

LAMPIONOVÝ PRŮVOD V HOLUBÍ ZHOŘI

Sváteční den 28. října 2022 rozzářil lampionový průvod mlhavou Holubí Zhoř. Rodiče 
s dětmi prochodili vesnici křížem krážem za doprovodu pohádkových písniček. Děti se 

Společné foto z drakiády.  |  Foto: Archiv organizátorů
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na průvod připravovaly velice pečlivě, což bylo vidět nejenom na krásných lampionech, 
ale i na kostýmech. Takže se Holubí Zhoří procházeli čarodějnice, kostlivci a další „stra-
šidla“. Průvod byl zakončen v místním kulturním domě, kde se dětem promítala pohádka. 
V rozzářených dětských očích bylo vidět, že se to všem moc líbilo.

Marcela Ondráčková, za organizátory

MIROSLAV DONUTIL – „NA KUS ŘEČI“

Do kulturního domu ve Velké Bíteši 
po 7 letech přijel ve čtvrtek 27. října 
„na kus řeči“ populární český bavič 
a herec Miroslav Donutil. Talkshow 
plná vyprávění, zážitků a příběhů 
z umělcova bohatého života a života 
jeho přátel s dobrým českým humorem 
sklidila mezi návštěvníky velký ohlas. 
Zaplněným sálem kulturního domu 
se dvě hodiny ozýval smích a tleskot 
přítomných. Jeho one man show byla 
úžasná a skvělá. 

Miroslav Donutil je jeden z nejzná-
mějších a nejoblíbenějších českých 
herců, komiků a vypravěčů. Za jeho 
talent jistě mohou i rodinné geny. Jeho 
rodiče byli ochotníky a dědeček byl vynikajícím a nadšeným vypravěčem. V divadle hrál 
Miroslav Donutil již za studií, konkrétně v divadle Husa na provázku. V roce 1990 se stal 
členem činohry souboru pražského Národního divadla.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

Společné foto z lampionového průvodu.  |  Foto: Archiv organizátorů

Miroslav Donutil v KD.  |  Foto: Josef Jelínek
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POCTA KLARINETU

Listopad je umělecky nejplodnější měsíc letošní sezony Bítešského hudebního půlkruhu. 
Jeden koncert máme za sebou, druhý před sebou a v prosinci budeme kulturně odpočívat. 
1. listopadu 2022 zavítalo do Velké Bíteše klarinetové kvarteto ve složení Barbora Šmiřá-
ková, Kateřina Kosková, Karel Dohnal a Petr Bohuš, který byl dříve pedagogem všech 
zbývajících členů kvarteta. Klavírní doprovod skvěle obstaral Lukáš Michel.

Na úvod koncertu vystoupilo klarinetové trio žáků zdejší Základní umělecké školy. René 
Batelka, Vojtěch Hudec a Aneta Vyskočilová výborně zahráli skladbu G. Millera – Chatta-
nooga Choo Choo. Poté nás uvítal krátkým proslovem pan profesor Petr Bohuš. Koncert 
zahájili Barbora Šmiřáková a Lukáš Michel skladbou R. Schumanna – Fantazijní kusy 
pro klarinet a klavír. V tomto romantickém díle oba zaujali velmi emocionální a citlivou 
interpretací a skvělou vzájemnou souhrou. Následovala skladba P. Wajsara – Ptákoviny pro 
sólový klarinet. Všech pět částí s názvy – Kos, Kukačka, Káně, Datel a Slepice s gustem 
přednesl Karel Dohnal. Bylo zřejmé, že ho tento kus z oblasti soudobé hudby opravdu baví. 
Vystřídal zde různé hráčské techniky a například Kukačka, Káně či Slepice byly naprosto 
autentické. První polovinu koncertu zakončil Pozdrav z Balkánu pro klarinety a klavír  
B. Kovácze. Hráči utvořili dvě naproti sobě hrající dvojice s klavírem uprostřed. Bravurně 
vystřihli krásnou ukázku balkánské dechovky v profesionálním provedení. S obrovským 
nasazením, temperamentem a citem pro věc, což diváky naprosto nadchlo.

Pocta klarinetu.  |  Foto: Otto Hasoň
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Po přestávce se dostal ke slovu opět romantismus. Koncertní kus č.1 f moll pro dva 
klarinety a klavír F. Mendelssohna – Bartholdyho zahrály Barbora Šmiřáková a Kateřina 
Kosková. Střídaly se zde melodické i virtuózní části a obě klarinetistky předvedly, že jim to 
spolu skvěle zní i ladí. Skladbu argentinského skladatele C. Guastavina – Rosita Inglesias 
pro klarinet a klavír zahrál Karel Dohnal. Šlo o drobný kousek z moderního romantismu 
ve skvělém podání tohoto vynikajícího hráče. Následovala ukázka židovské hudby. Karel 
Dohnal, Kateřina Kosková a Lukáš Michel přednesli Klezmer dance pro dva klarinety 
a klavír S. Nichifora. Tentokrát nás potěšila velmi osobitá a vtipná hudba pojatá jako rozho-
vor dvou klarinetů. Na závěr jsme vyslechli skladbu jihoamerické skladatelky B. Lockhart 
– Estampas Criollas pro klarinetový kvartet. Umělci excelentně zahrané čtyři venezuelské 
tance si vysloužily dlouhotrvající potlesk a dočkali jsme se ještě dvou drobných přídavků.

Osobně mě výkon všech hráčů velmi mile překvapil, a pokud se sezona bude odvíjet 
ve stejném duchu, máme se na co těšit.

Marika Vacková

10. SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD SVĚTÝLEK

Po dvouleté covidové pauze se Velká Bíteš zase 
rozzářila světlem z mnoha lampionů při Svatomar-
tinském průvodu světýlek, v jehož čele jel svatý 
Martin na svém bílém koni. Desátém, na kterém se 
podílím jako organizátor. Akci již v minulosti něko-
likrát uspořádalo původní mateřské centrum, které 
v Bíteši působilo. Po jeho zániku jsme se s pár dal-
šími nadšenci pustili do organizace vlastního prů-
vodu (díky Verčo a Verčo, Lenko a Laďo). A pak 
vlastně i vzniklo mateřské centrum Bítešáček, které 
průvod několik let pořádalo (velké díky všem, kteří 
se na chodu mateřského centra a všech jeho akcích 
za celou dobu jeho působnosti podílí a podíleli). 
Letos jsme se do průvodu pustily s Evou samy. No 
samy… celou dobu je naším velkým pomocníkem 
První brněnská strojírna, která velkou část této akce financuje. Jinak tomu nebylo ani letos, 
děkujeme za finanční dar, z něhož byl uhrazen ohňostroj, který chystá pan Miloš Janeček. 
O dozor nad ohňostrojem se starají dobrovolní hasiči z Velké Bíteše (děkujeme i za to, že 
po ohňostroji umožňují dětem prohlédnout si hasičské auto). 

Před samotným průvodem proběhly v místní knihovně dvě dílničky, na kterých si mohly 
nejen děti vyrobit lampion. Po pátečním vyrábění proběhlo v knihovně losování o krásné 
ceny, které věnovala První brněnská strojírna a Klub kultury. Dětem udělaly ceny vel-
kou radost. Děkujeme knihovničkám paní Bartoškové a Ulmanové za perfektní organizaci 
a úžasnou atmosféru, kterou v knihovně vytvořily. 

„Martin“ na bílém koni.  |  Foto: Josef Jelínek
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Městu Velká Bíteš děkujeme za možnost tuto akci pořádat, Informačnímu centru a Klubu 
kultury a Technickým službám za spoluorganizování, městské a státní polici za organizaci 
provozu, Lunch servisu za dodání teplého čaje, panu Sedlákovi z Křoví za koně.

Největší poděkování, jako už tradičně, ale patří vám všem, kteří jste na průvod přišli.

Jana Střechová a Eva Fialová

BŘICHOMLUVEC ZDENĚK POLACH VYSTOUPIL 
S MATÝSKEM A JEHO KAMARÁDY VE VELKÉ BÍTEŠI

Jako jediný český břichomluvec Zdeněk Polach 
přijel v rámci svého turné také do Velké Bíteše, a to 
v neděli 20. listopadu s Matýskem a jeho kamarády. 
Zdeněk Polach se proslavil svou účastí v show Česko 
Slovensko má talent. Celý svůj život zasvětil zábavě 
publika. Několikrát obeplul celý svět na výletních 
lodích, kde bavil hosty svou břichomluveckou show. 
Vystupuje s několika postavami – loutkami, ale nej-
větší celebritou je Matýsek.

Jeho představení určené pro děti i u nás v kul-
turním domě mělo velký úspěch a děti se po celou 
dobu dobře bavily, smály i spolupracovaly. Po skon-
čení show si mohly děti zakoupit propagační mate-

riály např. tričko s Matýskem nebo si nechat podepsat plakát od p. Polacha. Nakonec byla 
i velká „fronta“ dětí čekající na svoji fotografii s Matýskem. Všichni odcházeli spokojeni 
a v dobré náladě. Představení stálo za to, bylo velmi vtipné a určitě si jej užili i přítomní 
rodiče. 

Škoda jen, že muselo být zrušeno večerní představení pro dospělé pro nezájem bíteš-
ských občanů. Bylo by to více „peprnější“, ale určitě by to stálo za to. Snad příště…

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

EDA ROVENSKÝ VĚNOVAL ZLATOU A PLATINOVOU DESKU 
ZUŠ VELKÁ BÍTEŠ

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 navštívil velkobítešský hudebník a zpěvák Eda Rovenský Zá-
kladní a uměleckou školu ve Velké Bíteši. Za přítomnosti ředitele školy Františka Kra-
tochvíla věnoval Zlatou a platinovou desku jeho bývalé paní učitelce Marii Kalinové vy-
učující hru na klavír a akordeon a osobně jí jako výzdobu do učebny tyto vzácné prezenty 
předal. Desky jsou udělovány vydavatelstvím svému interpretovi za úspěšný prodej děl 
– singlů, a to v korunách bez DPH (u zlaté 200.000 Kč a u platinové 400.000 Kč bez DPH). 

Z představení.  |  Foto: Dagmar Martakidu
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Položil jsem několik otázek oběma pří-
tomným 

JJ – Edo co tě vedlo k tomu, že tyto 
dva krásné prezenty, a to zlatou a pla-
tinovou desku věnuješ zdejší umělecké 
škole?

ER – Je to o tom, že já ať cestuji kam-
koliv po republice tak jsem rád a vážím si 
toho, že jsem tady z tohoto názvem velkého 
a velikostně menšího městečka a musím říct,  
že nebýt paní učitelky Kalinové, tak bych to 
měl daleko a daleko těžší. Ten hudební zá-
klad, který jsem na základní umělecké škole 
dostal, tak mě provází až do dnešních dnů 
a pomáhá mi jak ve tvorbě, tak i při živých 
vystoupeních. Takže ta zlatá a platinová 
deska, které na této základní umělecké škole 
nechávám, tak jsou nějakou splátkou za ten 
čas, který mi paní učitelka a celá ta základní 
umělecká škola věnovala.

JJ – Jaký byl Eda žák?
MK – Nejdříve chci poděkovat. No a jaký Eda byl…celkem vzorný, ale hlavně ty geny, 

které Eda zdědil po tátovi, mu hodně pomohly, a kdyby trochu ještě přitvrdil, což dneska 
ví, ale tenkrát mu to nepřipadalo tak důležité, tak to mohlo být ještě lepší. Díky tomu,  
že tam byl základ z rodiny, tak to šlo dobře.

JJ – Je spousta hudebníků a umělců, kteří zdejším zaměstnancům ZUŠ prošli ru-
kama, o které se jednalo?

MK – No z kluků je to Eda, zapomenout nesmím na Petra Bendeho, z děvčat to byla 
například Klára Jelínková a Katka Vrzalová. 

MK – A ještě k Edovi. Měl velmi hrozně dobrý srdíčko a byl velmi dobrosrdečný.  
Já jsem vždy do not dopisovala tužkami od dcer ze školy, kterých mě bylo líto vyhodit, 
a měla jsem samé takové maličké. On jednou přišel s novou tužkou a sdělil mě: „Paní uči-
telko, Vy tady máte takové malé škaredé tužky, tak já jsem Vám donesl novou, abyste měla 
konečně pěknou“…tak byl dobrosrdečný.

ER – Já doufám, že tyto ocenění budou mladší generaci motivovat k tomu, aby na sobě 
pracovali, protože jedna věc je talent a hudební základ a druhá věc je ta, že pokud se ten 
konkrétní člověk nerozvíjí a nepracuje na tom, tak nikdy nedojde k tomu naplnění. Je to 
o tom, i když jsme z malého pětitisícového města, které leží na okraji Jihomoravského 
kraje a Vysočiny, tak i tady se rodí velcí muzikanti ať už v rámci folklóru i té populární 
scény. Pevně věřím, že ta nastupující generace to bude brát tak, že nic nepřichází hned a nic 
není nemožné a stačí jen vydržet a chtít.

Společné foto z předání.  |  Foto: Josef Jelínek
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JJ – na závěr našeho krátkého rozhovoru bych vám oběma rád poděkoval a to Edovi 
za to, že desky věnoval zdejší základní umělecké škole, které zcela určitě ještě více ozdobí 
učebnu paní učitelky Marie Kalinové a samotné paní učitelce za pečlivou a příkladnou 
práci, kterou odvádí se svými kolegy ze zdejší Základní umělecké školy ve Velké Bíteši. 

 
Josef Jelínek

PROSINEC V KNIHOVNĚ

Poslední měsíc roku je tu a s ním i každoroční shon, ale možná to tak být nemusí. Pro-
gram vám sice nijak neulehčíme, ale určitě k nám můžete přijít načerpat adventní náladu, 
půjčit si romantiku ukrytou v knihách, najít inspiraci v receptech, vyrábět a číst.

Pohádkové úterý 6. 12. od 14.00 hodin
Přijďte si s dětmi odpočinout do knihovny, poslechnout vánoční příběh a společně si 

vyrobit hezké ozdobičky, které vám zpříjemní advent.
My dospěláci na to někdy zapomínáme, ale děti nám většinou jeho kouzlo připo-

menou. Pojďme se podívat na advent očima malého Dušana, který společně se svojí 
mladší sestřičkou Barčou naplňují knihu překvapujícími postřehy a vskutku unikát-
ními situacemi, které vykouzlí nestrojený úsměv na tváři dětí i dospěláků. Zkrátka 
„prosinec je měsíc, kdy se stále něco děje. Někdy se třeba půl roku nestane nic,  
ale v prosinci se děje jedna věc za druhou.“ 

Dílničky na tento měsíc budou laděny jak jinak než vánočně. Určitě si odnesete ozdobu 
na okno i na vánoční stromeček. Děti se u nás zabaví, a tak si vyhraďte dostatek času,  
ať si můžeme s čajem v ruce vyrábět, povídat a užít si sváteční atmosféru.

Rozvoz knih na prosinec
Poslední rozvozový den tohoto roku bude čtvrtek 15. 12. mezi 9.00 až 11.00 hodinou. 

Připomínáme, že služba je určena pro seniory nad 70 let a imobilní občany a je zdarma. 
Knihy si můžete vybrat v katalogu naší knihovny, požádáním telefonicky, či rovnou při roz-
vozu. Službu si objednejte telefonicky (566 789 350), či emailem (info@knihovnabites.cz).

Vánoční uzavírka
Poslední předvánoční výpůjčka knih je možná ve středu 21. prosince 2022. Knihovna 

bude pro veřejnost během vánočních svátků uzavřena, a to od pátku 23. prosince do pátku  
30. prosince 2022. Knihovna bude pro veřejnost opět otevřena v pondělí 2. ledna 2023.

Vážení a milí, nakonec vám popřejeme, ať prožijete advent tak, jak se na něj těšíte,  
ať si užijete přesně to, co potřebujete, a ať jste v novém roce zdraví a obklopeni všemi, 
které milujete. 

Těšíme se na vás a na viděnou v knihovně
Kateřina Bartošková, Monika Ulmanová
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Také v prosincovém Zpravodaji přinášíme informace o nových knihách, které mají čte-
náři k dispozici v bítešské knihovně. 

Z literatury pro dospělé čtenáře můžeme zmínit román české spisovatelky MARKÉTY 
HARASIMOVÉ Slovo proti slovu. Gita, hlavní postava prózy, je čtenářům představena jako 
šťastná žena s kariérou na vzestupu, navíc se má vdávat a se svým budoucím manželem čeká 
dítě. Její radostné životní období je však náhle ukončeno, když se stane obětí znásilnění. Trau-
matizovaná Gita se rozhodne nenechat pachatele jen tak beztrestně uniknout, oficiální cesta jí 
však přináší pouze tvrdé prozření – laxní přístup policejních orgánů, nepochopení vlastního 
snoubence, potrat, rozchod s partnerem. A tak bere spravedlnost do vlastních rukou…

Pověz včelám, že se nevrátím je román ze série Cizinka od americké spisovatelky DI-
ANY GABALDONOVÉ. Jakobitské povstání v roce 1746 od sebe odtrhlo Jamieho Fra-
sera a Claire Randallovou. Našli se téměř po dvaceti letech a nyní, v souvislosti s americkou 
revolucí, jim opět hrozí vzájemné odloučení. V roce 1779 se Claire a Jamie na Fraserově 
hřebeni konečně znovu setkávají se svou dcerou Briannou, jejím manželem Rogerem a je-
jich dětmi. Otřesy války jsou však znatelné, situace není dobrá. Brianna a Roger mají své 
vlastní starosti: mohlo by je dohnat nebezpečí, které je přimělo k útěku z dvacátého sto-
letí. Byly útrapy osmnáctého století, tedy nemoci, hlad a hrozba války, pro jejich rodinu 
vskutku tou správnou, bezpečnější volbou?

Ostrov žen moře napsala americká autorka LISA SEE. Hlavními postavami tohoto 
historického románu jsou dvě dívky z korejského ostrova Čedžu: Mi-dža a Jong-suk. Ač 
pocházejí z odlišného prostředí, jsou to nejlepší přítelkyně. A když přijde ten správný čas, 
začnou pracovat v potápěčském týmu tvořeném pouze ženami z vesnice, vedenými Jong-
-sučinou matkou. Obě začínající potápěčky si plně uvědomují, že je čeká nejen vzrušení, 
ale i mnoho povinností a především smrtelné nebezpečí.

Další novinkou v regálech knihovny je Odložené dítě, thriller od britské spisovatelky JESS 
RYDEROVÉ. Vypravěč zavede čtenáře na zahradu Erin, která právě oslavila své čtyřicáté 
narozeniny a připadá si jako nejšťastnější žena na celém světě. Ovšem jen do chvíle, kdy na ro-
hožce u jejího domu přistane malá červená obálka – vzkaz, připomínka temné minulosti.

Nejtemnější půlnoc je v pořadí druhý historický román ze série Černá smrt anglické spi-
sovatelky MINETTE WALTERSOVÉ. Jedná se o přímé pokračování románu Poslední 
hodiny. Čtenář má možnost sledovat osudy pokrokářsky smýšlející lady Anne z panství 
Develisha a její vzpurné dcery Eleanor, ale i mladého někdejšího nevolníka Thaddeuse 
Thurkella. Na podzim roku 1348 z hrabství Dorseteshire pozvolna mizí morová nákaza. 
Thurkell, který panství s pěti mladými společníky opustil, se pokouší pro Develish zajistit 
obživu, což rozhodně není jednoduchý úkol. Kraj se totiž nepotýká „jen“ s následky moru, 
ale i s loupeživými bandami.

Ze světové literatury si v knihovně můžete půjčit mj. i detektivku Osudné svědectví, kte-
rou napsal britský spisovatel ROBERT BRYNDZA. Detektiv Erika Fosterová se během 
večerní procházky v okolí svého nového domu ocitá na místě, kde byla zavražděna Vicky 
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Clarkeová. Ta měla svůj vlastní podcast o skutečných zločinech a právě pracovala na nové 
epizodě, zaměřené na sexuálního predátora, který v okolí jižního Londýna loví mladé stu-
dentky. Všechny Vickyiny poznámky a zvukové nahrávky zmizely. Očividně byla jen krů-
ček od odhalení útočníka, a proto musela zemřít. Erice je to všechno jasné… Ne! Počkat! 
Přišel náhlý zvrat a Erika musí přehodnotit vše, co si do té doby o Vicky myslela a co o ní 
věděla. Zásadní však je najít vraha.

Rovněž dětským čtenářům nabízejí knihovnice novinky, např. Léto a podzim od DAG-
MAR ŠOTTNEROVÉ, dílo z edice o našich lidových tradicích a zvycích. Jedná se o šest 
samostatných publikací: Zima, Jaro, Velikonoce, Léto a podzim, Adventní čas, Vánoce. 

Další z nových knížek v dětském oddělení nese název F jako Fík. Knížku pro začínající 
čtenáře napsala ILONA BŘEZINOVÁ. Kdo je Fík, jak vlastně přišel ke svému jménu, 
jak se venčí želvy nebo jaký je rozdíl mezi drakem a leguánem, to i mnohé další zjistí děti 
právě v této knize.

Dětští čtenáři, jejich rodiče či prarodiče mohou sáhnout také po řadě leporel nazvané 
Zachraňte planetu: papír. LUCA DE LEONE a PAOLO MANCINI zde ukazují, jak 
recyklovat papír a zachránit stromy před kácením.

Už děti zjistily, co je třeba udělat pro záchranu naší planety? Pak je nejvyšší čas sou-
středit se na Zachráněné Vánoce LENKY ROŽNOVSKÉ, přesněji řečeno zajít spolu 
s Františkem pro betlémské světlo. Cesta nebude jednoduchá, ale Vánoce nám za to stojí. 
Jsou přece kouzelné!

Vánoční pohádka: Proč nosí 
Ježíšek dětem dárky? Odpověď 
na tuto otázku sem psát rozhodně 
nebudu! Pokud nevíte a chcete-li 
vědět, jak je to s Ježíškem a proč 
dětem nosí dárky, pak si přečtěte 
knížku DANIELY KROLUPPE-
ROVÉ, nebo počkejte do Vánoc! 
Ježíšek se určitě objeví. A jestli 
jste byli celý rok hodní, možná se 
od něj dozvíte, jak se věci mají…

Milí čtenáři, užijte si krásný adventní čas, poklidné Vánoce, s dobrým pocitem uzavřete 
rok 2022 a tou pravou nohou vykročte do nového roku 2023! Hlavně hodně zdraví, štěstí, 
lásky, pohody, klidu a spokojenosti!

Šárka Dohnalová

JEŽÍŠKOVA POŠTA

Od 27. listopadu se na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši rozsvítil vánoční strom. 
Po celý prosinec bude náměstí již podruhé zdobit nový vyřezávaný betlém od bíteš-
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ského řezbáře Lubomíra Laciny s vánočním zvonem. 
Součástí bude také Ježíškova pošta. Minulý rok se 
do schránky dostalo cca 150 dopisů od dětí i dospě-
lých. I letos můžou děti napsat nebo nakreslit svá tajná 
přání do dopisu pro Ježíška. Svůj dopis spolu se znám-
kou a zpáteční adresou vhodí do poštovní schránky 
u vánočního stromečku na náměstí. Ježíšek opět 
všechny dopisy přečte a děti se mohou těšit na jeho 
odpověď. Dopisy vhazujte prosím do 16. prosince. 
Pokud nebude dopis obsahovat známku, bude možné 
si pozdrav vyzvednout v Informačním centru.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

DO VELKÉ BÍTEŠE PŘIJEDE VÁNOČNÍ KAMION COCA COLA

Vánoční kamion se vrací po třech letech a navštíví přes 50 míst v Čechách a na Slo-
vensku. Kouzlo vánočních svátků přiveze tentokrát i do Velké Bíteše, a to v úterý  
20. prosince na Masarykovo náměstí. Můžete se těšit na kulturní akci pořádanou In-
formačním centrem a Klubem kultury společně s organizátory společnosti Coca-cola. 
Akce je určená pro rodiny s dětmi a už jenom příjezd tohoto „nasvíceného obra“ bývá 
opravdu nevšedním zážitkem.

Návštěvníci speciálního svátečního odpoledne s doprovodným programem se mo-
hou těšit na Santa Clause se skřítky, na Coca-Cola Food Truck s výborným horkým 
nealko punčem z FuzeTea nebo vánočním nápojem Coca-Cola se skořicí a na sladké 
či slané občerstvení. Nebudou chybět ani vánoční koledy a další nezapomenutelné 
zážitky. Program bude začínat v 16.00 hodin a Santa Claus se zdrží až do 18.00 hodin. 
Poté zase vyrazí dál.

Kamiony letos kromě atmosféry Vánoc přivezou do měst i akci „Kouzlo darovat“, 
v jejímž rámci se Coca-Cola spojila s Červeným křížem, aby pomohla lidem v nouzi. 
„Coca-Cola kamiony se staly i u nás oblíbenou tradicí, která přináší do měst vánoční 
kouzlo. Vánoce si vždy najdou cestu, aby spojily rodiny, přátele, a dokonce i neznámé 
lidi v těchto svátečních časech. Prostřednictvím Červeného kříže i letos obdarujeme 
jejich klienty, aby pro ně svátky byly radostnější,“ říká Veronika Němcová, ředitelka 
komunikace a společenské odpovědnosti Coca-Cola pro ČR a SR.

Za každou objednávku jídla a pití či nákup vánočních předmětů daruje Coca-Cola 
tržbu Červenému kříži. Návštěvníci na místě pak uvidí díky speciální LED obrazovce 
aktuálně vybranou částku z útrat za občerstvení a vánoční předměty i to, jak suma po-
stupně roste. Celkově Coca-Cola, společně s účastníky akce, věnuje Červenému kříži 
1 000 000 korun.

Určitě si tuto magickou událost nenechte ujít.

Ježíškova schránka.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Upozorňujeme občany i místní podnikatele, že v tento den bude uzavřena pro osobní 
dopravu spodní strana Masarykova náměstí od Kovomatu po městské muzeum na nám. 5. 
V tento předvánoční čas prosíme o toleranci, pochopení a shovívavost. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury 

VČELÍ PLÁSTY A JEJICH FUNKCE

Hnízdo včel má v životě včelstva klíčové postavení. Hnízda třeba ptáků jsou budována 
z materiálu nalezeného v okolí a slouží především jako ochrana. Stavba včelích plástů je 
naproti tomu v pravém slova smyslu nedílnou součástí včelstva. Včely v buňkách plástů 
skladují med, pyl a buňky plástů slouží pro odchov mladých včel. Včely medonosné si 
vytvářejí materiál pro stavbu plástů samy, což je mezi živočichy ojedinělé. Vosk vzniká 
ve čtyřech párech žlázových polí, která jsou uložena na břišní straně zadečku dělnic. Tyto 
malé hladké plošky se nazývají vosková zrcátka. Voskové žlázy jsou nejvýkonnější mezi 
12. a 18. dnem života, potom zaprahnou. Pokud si to však okolnosti vyžádají, jsou i starší 
včely schopné produkovat vosk obdobně jako v mládí. Vosk po vystoupení na povrch těla 
včely ztuhne a promění se v tenoučké šupinky. Jsou o velikosti zhruba lupů vytvářejících 
se na příliš suché pokožce hlavy člověka. Voskové šupinky si včely podají speciálně uzpů-
sobeným článkem zadní nohy přes prostřední a přední nohy až k ústnímu ústrojí. V ús-
tech včela vosk prohněte oběma kusadly a smíchá ho se sekretem kusadlové žlázy. Vosk 
tak získá konzistenci, se kterou mohou včely dobře pracovat. Na tento přípravný proces,  
tj. zpracování jedné voskové šupinky, potřebuje včelí dělnice asi 4 minuty. Ze 100 gramů 
je možné postavit asi 8 000 buněk a na těchto 100 gramů vosku je zapotřebí asi 125 000 
voskových šupinek. Mimořádně velký energetický výkon v produkci vosku vykazuje pře-
devším roj včel po nastěhování do nové dutiny hnízda. Včelí roj, který musí v novém oby-
dlí vybudovat všechny plásty nově, musí vynaložit na výrobu 1 200 gramů vosku energii,  
která se rovná asi 7,5 kg medu. Z těchto 1 200 gramů vosku včely postupně vystavějí 
asi 100 000 buněk. V přirozených dřevních dutinách včely zpravidla vystaví 100 000 až 
200 000 buněk na šesti až deseti plástech. Včely začínají v dutině hnízda stavět plásty 
vždy na stropě. Každý nový plást mohou začít budovat současně na několika místech. 
Jednotlivé stavební sektory plástů se postupně propojí tak dokonale, že vzory buněk plástů 
hotového díla jsou naprosto pravidelné. Plásty udivují neuvěřitelnou preciznosti tvarů vy-
tvořených hmyzem. Tloušťka stěn buněk je po celé ploše plástů přesně 0,07 mm. Všechny 
úhly mezi hladkými stěnami buněk svírají úhel 120 stupňů. Plásty visí přesně svisle, ka-
ždá buňka však neleží přesně vodorovně, ale úhel jejího sklonu směřuje lehce ke stropu. 
Ulička mezi jednotlivými visícími plásty činí zpravidla 8-10 mm. Chemickým rozborem 
včelího vosku je možné zjistit jeho složení – tvoří ho přes 300 různých chemických slou-
čenin. Plásty vznikající tímto procesem však mají nejen obdivuhodnou geometrii, ale také 
přesné statické a dynamické vlastnosti. Horní okraje buněk jsou ukončeny výrazně zesí-
leným lemem. Včely po hranách buněk pobíhají a zesílený lem hraje v temnotě hnízda 
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rozhodující roli pro komunikaci mezi včelami. Vše se odehrává potmě, pro komunikaci 
není možné využít optické signály, proto je tak důležité jemné chvění šířící se po plás-
tech. Včelí dělnice například při objevení nového zdroje nektaru či pylu v přírodě svými 
tanečky a vibracemi na plástech předávají informace o zdrojích pastvy ostatním včelám 
na plástu. Některé plásty slouží převážně jako zásobárna medu. Takové sklady nalezneme 
ve včelstvu jako vnější, krycí plásty. Uprostřed včelího hnízda si včely stavějí plodové 
hnízdo. To včely velmi bedlivě chrání a může být rozloženo na několik vedle sebe visících 
plástů. Plodový plást zpravidla vykazuje tři zóny. Uprostřed plástu jsou buňky s vajíčky,  
larvami a kuklami, obklopuje je věnec buněk naplněných pylem a zbytek plástů je naplněn 
medem. Buňky naplněné pylem včely nevíčkují, na rozdíl od těch s plodem nebo medem. 
Včely prostor hnízda vyhřívají svým tělesným teplem. Jen málokterý organismus žije trvale 
v tak těsné vzájemné blízkosti jako včela medonosná. V červnu na vrcholu rozvoje je ve včel-
stvu i přes 60 000 dělnic. Tato situace přináší značná zdravotní rizika, proto se klade velký 
důraz právě na zabránění infekcí. Nemocem je třeba předcházet, důležité je i jejich zdolávání. 
Včelímu plástu se přisuzuje velký význam jako jedné z nejpřednějších obranných front před 
patogeny. Zvláštní význam má při tom také tenká vrstvička z propolisu, kterou jsou potaženy 
stěny buněk především v plodovém hnízdě. Propolis má antibakteriální a fungicidní účinky, 
zabraňuje nebo zmírňuje tak riziko bakteriálních a houbových nákaz. 

Letošní včelařský rok lze hodnotit v oblasti Vysočiny jako průměrný. Po včelařsky pří-
znivém jaru byla slušná snůška jarních medů. Medu v následujícím období ale již moc 
nebylo (z maliníku, ostružin, lípy, medovice atd.). Byly větší místní rozdíly v závislosti 
i na dešťových srážkách. Medovicový med byl jen v ojedinělých lokalitách. Po teplém 
prosinci a lednu, kdy včelstva zahájila plodování, se začal ve včelstvech množit i roztoč 
varroa – v současné době největší ohrožení zdraví včel. Časné plodování pak způsobí,  

Ze včelařské výstavy v r. 2018.  |  Foto: Archiv autora
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že roztoč má možnost v průběhu roku založit více generací, a tak se snáze přemnožit.  
Bohužel již přicházejí informace např. z oblastí Vysočiny a Znojemska o velkých podzim-
ních úhynech včelstev, kdy zůstávají některá stanoviště téměř bez včelstev. Skutečný stav 
ale bude možno vyhodnotit až v jarních měsících r. 2023 (v březnu až v dubnu).

Po dvouleté odmlce způsobené covidem, včelařská základní organizace ve Velké Bíteši 
opět pořádá včelařskou výstavu. A tak se opět těšíme, že se setkáme ve Velké Bíteši na této 
výstavě (výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. č. 5) a to od čtvrtka 8. prosince 
do úterý 13. prosince vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Jako obvykle jsme pro vás připravili 
ke koupi kvalitní med od místních včelařů, včelařskou literaturu, medové pečivo, svíčky 
z včelího vosku, výrobky z včelích produktů, medovinu a oblíbené 15° medové pivo.  
Nebudou chybět živé včely v proskleném úlu. Naši průvodci na výstavě se rádi s dětmi 
mateřských i základních škol, ale i s ostatními návštěvníky, podělí o svoje zkušenosti 
s chovem včel a o zajímavosti z jejich života. Pro praktické včelaře chceme předvést opět 
některé zajímavé včelařské pomůcky a k prodeji budou základní včelařské potřeby.

Na vaši účast, přátelská setkání a nové podněty se opět těší organizátoři, kteří všem ná-
vštěvníkům rádi přiblíží chov včel. 

Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš 

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí? 

Je tu další hádanka z okolí Velké Bíteše. Na-
pište nám na e-mailovou adresu program@bi-
tessko.com nebo na tel. č. 607 007 620 správnou 
odpověď na otázku, kde se místo zobrazené na fo-
tografii nachází. Uzávěrka odpovědí je 14. 12. 
Vylosujeme a odměníme dva z vás se správnou 
odpovědí. Tu všem čtenářům prozradíme v násle-
dujícím čísle Zpravodaje města Velké Bíteše.

Otázka pro tento měsíc: Kde se nachází so-
cha zobrazená na fotografii?

V listopadovém Zpravodaji byla zveřejněna 
soutěžní otázka, kde se nachází místo zobrazené 
na fotografii. Správná odpověď: Hlavy lvů 
se nacházejí na přední straně budovy Radnice 
ve Velké Bíteši.

Členové redakce Zpravodaje dne 18. listopadu 
vylosovali ze správných odpovědí dva výherce. 
Těmi se stali Vlasta Stará a Jaroslav Borůvka. 

Výhercům, kterým byla předána malá pozornost, gratulujeme. 
Redakce

Kde se nachází socha zobrazená na fotografii?  
Foto: Šárka Dohnalová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

VÁNOČNÍ RADY HASIČŮ

Adventní věnce
Adventní věnce plněné pilinami a bez nehořlavých podložek jsou určeny pouze k de-

koraci a svíčky na nich bychom nikdy neměli zapalovat. Rizikové jsou i věnce, kde není 
dostatečně připevněný držák pod svíčku nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí. Každý 
prodávaný výrobek by měl být opatřen návodem k použití, ve kterém se lze dozvědět, jak 
s předmětem bezpečně zacházet. Z požárního hlediska jsou nejbezpečnější adventní věnce 
z keramiky.

Svíčky a prskavky
Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm, a proto bychom je v domácnosti ni-

kdy neměli nechávat bez dozoru. Při odchodu z místnosti je nutné všechny řádně uhasit. 
Ve vzdálenosti 10 cm od plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení 
papíru, plastu či textilií. Hořící svíčku umísťujeme na stabilní nehořlavou podložku. Svíčka 
musí stát v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (jako jsou záclony a potahy),  
nesmí se pokládat do průvanu nebo do polic ve skříňkách. Rizikovým faktorem jsou malé 
děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout. Prskavky používáme jen nad nehořla-
vým povrchem a při použití je držíme stranou od těla. Před uložením do komunálního odpadu 
prskavky zchladíme, např. namočením do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu.

Elektrické vánoční dekorace
Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace nakupujeme v kamenných obchodech 

a kontrolujeme, zda byly certifikovány pro český trh. Vždy dodržujeme návod k použití. 
Důležité jsou informace: do jakého prostředí je výrobek určen, jak dlouho smí být v pro-
vozu (svítit) a jaký je jejich maximální příkon. Po vyndání z krabice zkontrolujeme stav 
elektrických kabelů, zda jsou celistvé, nejsou např. polámané, aby nedošlo ke zkratu.

Pečení a vaření
Ani plamen plynového sporáku není možné nechat bez dozoru. Zejména při smažení 

dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, 
nikdy nehasíme horký olej vodou! Doporučený postup je vypnout přívod energie, zakrýt 
pánev poklicí či plechem a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.

Ohňostroje a zábavní pyrotechnika
Nakupujeme pouze zábavní pyrotechniku uváděnou legálně na český trh, která obsa-

huje návod výrobce k použití a certifikační značku. Doma zábavní pyrotechniku uložíme 
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na suchém místě, ne v blízkosti krbu či jiného otevřeného ohně, kde by mohlo dojít k její 
iniciaci. S pyrotechnikou manipulujeme tak, abychom neohrozili život a majetek svůj ani 
nikoho jiného, nejlépe na volném prostranství minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí. 
Zásady výroby a prodeje výrobků zábavní pyrotechniky určuje vyhláška Českého báň-
ského úřadu č. 174/1992 Sb. Podle ní nesmí žádný z těchto výrobků být schopen dosáhnout 
větší výšky než 100 metrů, přičemž na zem nesmí dopadat žádné hořící zbytky. Časované 
pyrotechnické předměty (s výjimkou elektricky zažehovaných) musí mít mezi zážehem 
a spuštěním efektu zpoždění 3 až 6 sekund. Pyrotechnické slože (směsi hořlavin, oxidač-
ních činidel a pojiv) nesmí být samozápalné. Především u výrobků, jako jsou petardy,  
je nutno dané předměty zapalovat bez přímého doteku ruky – tj. např. položené na zem 
nebo na malé lopatce k házení. Zápalnice totiž může být poškozená a může vyhořet i bě-
hem jediné sekundy, což může způsobit explozi a zranění ruky držící petardu. Podobně 
musí být výrobky, jako jsou kompakty, dobře ukotvené v zemi, aby se při činnosti nepře-
vrhly a nestřílely na osoby v okolí. Je nutno pamatovat na to, že nekvalitní zápalnice může 
neviditelně žhnout a během 10–20 minut se může bez varování rozběhnout naplno – a to 
i okamžitě vyhořet.

David Dvořáček, referent prevence a výchovné činnosti SDH Velká Bíteš

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. 54:

Podle závěti roku 1593 zdědil po Jakeši Skalíkovi dům v ceně 250 zlatých jeho 
syn Vavřinec Skalíků. Bylo to „kromě roli, kterouž vod Fouska nebožtík koupil za 12 
zlatých. Ty aby Bureš bratr jeho pro nedostatek zdraví svého předně a svobodně uží-
val, tomu sou nápadníci [dědici] dovolili“. Vavřinec měl splácet dům po ročních osmi 
zlatých, přičemž tyto vejrunky měly být přednostně placeny obci do výše 71 zlatých 
jakožto odúmrť po zřejmě dřívějším držiteli domu Šiltovi. Záhy tu začali Vavřincovi 
říkat příjmím po otci Jakeš, zřejmě aby jej odlišili od jiných příbuzných Skalíků. 
Na domě je asi týž Vavřinec Jakeš doložen ještě k letům 1626 i 1635. Dle lánského 
rejstříku z roku 1674 držel následný Martin Jakeš 24 měřic rolí. Tento Martin Ja-
keš se měl narodit Vavřinci Skalíkovi snad v roce 1604, neboť v roce 1688 mu byl 
v úmrtní matrice určen věk na 84 let. Mezitím mu v roce 1667 zemřela manželka Lid-
mila ve věku přes čtyřicet let, načež se v roce 1669 znovu oženil s dcerou provazníka 
Matěje Dorotou. S nimi rovněž žila Martinova sestra Markyta, která zemřela počátkem 
roku 1678 ve svých údajně 45 letech.
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Roku 1690 byl prodán dům po Martinu Jakešovi v ceně stále 250 moravských zlatých, 
a to novému manželi vdovy Doroty Bartoloměji Prokopů z Nových Sadů („z Nepšti-
cha“). Bylo to „i s jeho podílem, který s manželkou svou zdědil“ a vejrunky měl platit 
po pěti zlatých. Posléze tu Bartoloměj převzal i příjmí Jakeš. Poté, co ovdověl, se v listo-
padu 1697 znovu oženil s Marianou, dcerou po Mikuláši Žižkovi rovněž z Nových Sadů. 
Roku 1712 byl dům připsán dále Petru Jakešovi, který se oženil v roce 1720 s Magdale-
nou dcerou po Pavlu Ouhrábkovi ze Křoví. Podle tereziánského katastru z roku 1749 rolník 
Petr Jakeš držel osm rolí (50 měřic lepší a 3 měřice horší bonity), z nichž tři byly označeny 
jako pusté, a dvě domovní zahrady o celkové výměře jedné měřice jednoho achtelu. Roku 
1754 postoupil dům svému synovi Pavlu Jakešovi. Stalo se tak i s párem koní, vozem 
a „vorním nádobím“. Zároveň s tím Pavel převzal povinnost „učinit vejpravu“ svému 
mladšímu bratru Martinovi a sestře Kateřině, až se budou chtít osamostatnit. Ještě téhož 
roku se oženil s Veronikou dcerou Floriána Ondráka z Růžové ulice (čp. 138).

Po čtyřech desetiletích, roku 1794, rolník Pavel Jakeš „předstoupil před počestný ou-
řad, uctivě přednášel, jsouce věkem sešlý, pro svý ulehčení svůj grunt poustupuje a ode-
vzdává svýmu zeťovi Janovi Jochovi za sumu vyšacovanou 600 [rýnských] zlatých spolu 
s domovní zahradou, rolma a stodolou“. Joch měl následně vyplatit zřejmě své švagrové 
Johanu, provdanou za Josefa Hnátka, a Alžbětu, provdanou za Jana Rybníčka. Předtím 
rolník Jan Joch spolu s Annou dcerou Pavla Jakeše žili po své svatbě v lednu 1779 nejspíše 
na domě po Janově otci rolníku Vavřinci Jochovi v Nových Sadech (tehdejší čp. 9). Roku 
1810 Jan Joch postoupil dům se stodolou a šestnácti jitry rolí (v tratích: U vlkovský cesty, 
Za Uličkami, U kamennýho kříže, Za Lánice u potoka, ve Furtě, na Malej Straně k Rej-
hradskému a Za Loučky) v ceně 1200 zlatých svému synovi, též rolníku Martinu Jochovi, 
a to i s párem volů, krávou, vozem a „vorním nádobím“. Martin měl následně vyplatit své 
sourozence Josefa, Karla, Jana a Johanu, každého dvěma sty zlatými. Odstupující Jan Joch 
tu dožil do roku 1831, kdy zemřel údajně ve svých 75 letech. Martin Joch postoupil dům 

Dům čp. 54 v současnosti, po dvou desetiletích od přestavby pro účely prodejny potravin.  |  Foto: autor



44 |  Prosinec 2022 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

roku 1843 dále svému synovi Janu Jochovi. Následně roku 1874 se stali vlastníky domu 
v ceně 4000 zlatých František a Františka Jochovi.

Rodinná zemědělská kontinuita držby domu, trvající přinejmenším od 16. století, trvala 
do roku 1880. V uvedeném roce jej koupili Jan a Františka Večeřovi. Roku 1925 byl 
dům postoupen Stanislavu a Anděle Večeřovým. Dle Černého adresáře z roku 1931 byl 
Stanislav Večeřa rolníkem a majitelem cihelny (janovické čp. 80). V dubnu válečného roku 
1942 mu byla jeho polovina domu zkonfiskována ve prospěch protektorátního Minister-
stva zemědělství a lesnictví, a to s odvoláním na zákon z roku 1919 (z 16. 4. 1919, č. 215). 
V září téhož roku ale bylo zabavení majetku zrušeno. A tak Stanislav Večeřa mohl roku 
1947 postoupit svou polovinu domu svému stejnojmennému synovi Stanislavu Večeřovi.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 19, 46, 58, 
118; kn. č. 11788, fol. 121; kn. č. 11789, fol. 130; kn. č. 11794, fol. 31; kn. č. 11893, fol. 163–165. 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lá-
nice, č. kn. vl. 32. Matriky farnosti Velká Bíteš (www.mza.cz/actapublica/matrika).

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

V pořadí 24. trať předměstí Lánice jose-
finského katastru s názvem „Nad lípami“ 
zahrnovala pouze 17 položek. Nacházela 
se mezi tratěmi „U studýnek“ a „Na Kři-
vánčích a Dýmačkách“, mezi dnes již za-
niklou pucovskou cestou a z druhé strany 
rovněž bývalou cestou vedoucí z dnešní 
ulice Zmola nahoru k „Halíříkům“. Ná-
zev trati byl bezpochyby odvozen od dnes 
již zaniklého rybníčku, v josefinském ka-
tastru jmenovaném „U lip“ (1). Nejspíše 
se jednalo o někdejší Dolní Adrianův ryb-
níček „za Malou Stranou“ (1672).

V trati „Nad lípami“ se nacházelo  
17 rolí, při pěti z nich byla pastvina 
(položky č. 1–2, 13–15). Dominantní 

byla položka č. 1, kterou představovala role Jana Adriana (čp. 86), totiž pole na třech 
místech, louka též na třech místech, bývalý rybníček proměněný v louku (17x13 sáhů,  
tj. 32x25 metrů) a pastvina na pěti místech (2). „Na široký“ byla pod položkou č. 12 širší role 
(128x41 sáhů, tj. 243x78 metrů) (3). „Na Halíříku“ ležela pod položkou č. 13 role s pastvinou 
na okraji (4). U poslední role č. 17 se nacházel vodní splach („WasserSpulle“) (5).

Trať „Nad lípami“ dle josefinského katastru z 18. století. 
Do mapy stabilního katastru z roku 1825 zakreslil autor.
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Název „Nad lípami“ byl v té době nový. Tere-
ziánský katastr z roku 1749 jej ještě neznal, ne-
objevuje se ani v městských pozemkových kni-
hách 17. a 18. století. Území tratě „Nad lípami“ 
bývalo součástí větší tratě „Křivánčí“ či „Skři-
vánčí“, ještě dříve snad tratě „Široký žleb“. Podle 
popisu města z roku 1414 byly „Halířky“ rolemi 
v Širokém žlebu, ze kterých se platil ročně pouze 
jeden halíř úroku, a které se všechny dotýkaly při 
jedné (jižní) straně jestřabských a dnes již zanik-
lých přibyslavických polí. V josefinském katastru 
byly „Halířky“ zmíněny pouze v uvedeném jedi-
ném případě, v jiných tratích se již neobjevují. 
V současnosti na trať „Nad lípami“ odkazuje 
opodál se nacházející ulice Lípová, vzniklá v se-
dmdesátých letech minulého století.

Jan Zduba

SPORT

BÍTEŠSKÉ FIANCHETTO

V sobotu 12.11. přivítal kulturní 
dům ve Velké Bíteši téměř stovku 
dětí a mládeže do 16 let na šacho-
vém turnaji Bítešské fianchetto. 
Jedná se o zahajovací turnaj pres-
tižního pásma Ligy Vysočiny mlá-
deže, kterou postupně hostí všechna 
velká města v našem kraji. Účastníci 
poměřili své šachové síly v takzva-
ném „rapid šachu“, to jsou partie 
se střední časovou dotací (větši-
nou 30 minut pro každého hráče). 
Toto tempo je velmi populární nejen mezi mládeží. Znamená dostatek čas na přemýšlení,  
ale zároveň umožňuje sehrát celý turnaj (8 zápasů) v jednom dni.

Turnaje se zúčastnilo také 14 hráčů ze TJ Spartak Velká Bíteš a rozhodně neudělali svému 
klubu ostudu. Nejlépe se vedlo našim nadějným dívkám. Sofie Topinková získala 2. místo 
v kategorii dívky do 12 let a Josefína Blažková 2. místo v kategorii dívky do 10 let. 

Vymezení tratě „Nad lípami“ na satelitním snímku z 
roku 2021. Do snímku www.mapy.cz zakreslil autor.

Stupně vítězů.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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Rád bych poděkoval městu Velká Bíteš za zapůjčení kulturního domu, TJ Spartak a Kraji 
Vysočina za podporu a všem nadšeným dobrovolníkům za pomoc s přípravou. Bez vás 
všech bychom pro děti nemohli takto kvalitní akci uspořádat.

Šachová sezóna nám tak letos začala velmi dobře a mnoho dalších soutěží nás čeká.  
V práci s mládeží patříme k jednomu z nejaktivnějších klubů na Vysočině. Zkušenější děti 
se pravidelně účastní i prestižních turnajů, jako je Mistrovství Moravy a Slezska nebo Mis-
trovství ČR. Loni jsme v kategorii družstev mladších žáků dosáhli 12. místo na Mistrovství 
ČR základních škol.

Pokud je ti 7 - 13 let a chceš se učit a hrát královskou hru, neváhej a přijď každý čtvrtek 
v 17.00 do klubovny pod budovou sauny nebo napiš na (hana.blazek@seznam.cz). Nudit 
se určitě nebudeš. Dozvíš se mnoho nových věcí, zúčastníš řady soutěží, zažiješ příjemné 
výhry, naučíš se přijímat čestné prohry. A jako bonus se ti zlepší paměť, logické myšlení 
a budeš mít lepší prospěch ve škole, především v matematice. A upřímně, je to lepší, než 
trávit mládí hraním her na počítači nebo na mobilu.

No a také se konečně dozvíš, co je to fianchetto a proč a jak se v šachu používá.
S pozdravem sportu zdar a šachu především

Ladislav Vojtěch st.

POD VYSOKOU SÍTÍ VE VELKÉ BÍTEŠI

Náš tým se jmenuje „Koncovka“ 
a jsme volejbalová parta z města 
Znojma ve věkovém rozpětí od 46 
do 62 let a troufám si tvrdit, že jsme 
nejen lidé milující sport pod vysokou 
sítí s kulatým „nesmyslem“, ale přá-
telé i mimo sportovní kurty, kteří se 
rádi sejdou na narozeninách nebo jen 
tak někdy u sklenky vína. V nezmě-
něné sestavě (až na nějaký výjimky při 
zranění hráčů) hrajeme asi 15 let, ale 
stále si držíme svůj herní standard…asi 
to bude tím, že všechny týmy stárnou 
stejně, takže i když ten pohyb po kurtu 

a výskoky postupně klesají, stále se nám daří vozit domů dobré umístění (až jednou nebu-
deme stát na stupních vítězů, bude to pro nás znamení, že je čas přenechat místo mladším).

Letošní podzimní turnaj, který se konal v sobotu 5. 11. 2022, nás nalosoval do sku-
piny pro nás asi schůdnějších týmů (tímto tleskáme týmu složenému ze samých dívek) 
a po odehrané skupině, kterou jsme vyhráli, nás čekal zápas o první místo s domácím 
týmem SAKO. Od začátku jsme tahali za kratší konec, ale v závěru prvního setu se 
štěstí přiklonilo na naši stranu, a vedli jsme 1:0. Ve druhém setu soupeř přitlačil na ser-

Vítězný tým SAKO.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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visu, dostal se do vedení a to již ne-
pustil. O vítězi tak musel rozhodnout 
zkrácený tiebreak, ve kterém domácí 
tým hnala dopředu domácí atmosféra 
a lepší herní projev a tým SAKO tak 
turnaj vyhrál. Po prvotním zklamání 
z prohraného finále jsme si nakonec 
uvědomili, že i druhé místo vzhledem 
k věkovému průměru týmu 52,3 roků 
není špatný výsledek, a nakonec se ra-
dovali z poháru a věcné ceny.

Na turnaj smíšených družstev 
ve Velké Bíteši již jezdíme několik let 
(až na doby, kdy nám do toho vstoupil 
jeden protivný bacil) a musím říct, že velký dík patří organizátorům (Petr Světlík a Franti-
šek Drlíček), za což tleskáme!!!

Za ceny děkujeme všem sponzorům, kterými jsou Restaurace Na 103, Rodina Macho-
lova, Rodina Navrátilova, František Drlíček, Cukrárna Café Jana a Petr Světlík.

Děkujeme tímto všem, se kterými se na turnaji léta potkáváme, za příjemnou atmosféru, 
pěkný volejbal a někdy zase ahoj.

Karel Tikovský za tým Koncovka

TURNAJ V MARIÁŠI

V sobotu 5. listopadu šustěly kulturním 
domem ve Velké Bíteši čertovy obrázky. 
Pan Zdeněk Baláš uspořádal velkobítešský 
mariášový turnaj, v rámci Dálniční ligy.  
Toho se zúčastnilo 87 karbaníků. Ti změřili 
svou dovednost i štěstím jdoucím listem, jak 
mariášníci říkají. Nejlépe se s tím popasoval 
pan Lubomír Bukáček ze Žďáru nad Sáza-
vou, který soutěž ovládl. Na druhém místě 
se umístil Ladislav Vojtěch z Vidonína a třetí 
místo obsadil Vladimír Budín z Velké Bí-
teše. Je třeba poblahopřát zdejším hráčům, 
protože se jich pět umístilo v první třicítce. 
Nesmím zapomenout ani na ženy, které ten-
tokrát byly dvě, a navíc paní Milena Minaří-
ková z Dobčic se nenechala zahanbit a obsa-

Tým „Koncovka“.  |  Foto: Archiv TJ Spartak

Ocenění.  |  Foto: Josef Jelínek
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dila krásné čtvrté místo, před Jaroslavem Ošmerou z Osové Bítýšky. V rámci velmi zdařilé 
akce bylo oceněno prvních třicet hráčů a každý z účastníků měl možnost vyhrát i v bohaté 
věcné, převážně zabíjačkové tombole. Musím konstatovat, že všichni účastníci si tuto akci 
pořádně užili.

Josef Jelínek

OSTATNÍ

JAK DOBŘE TO U NÁS ZNÁŠ? – VĚDOMOSTNĚ STRATEGICKÁ 
RODINNÁ HRA

V Informačním centru ve Velké Bíteši byl za-
hájen prodej nové vědomostní rodinné hry „Jak 
dobře to u nás znáš?“ Hra je určena pro děti 
ve věku 10+, pro 2-4 hráče. 

Na vývoji spolupracovalo přes 90 měst, obcí 
a organizací z okresu Žďár nad Sázavou včetně 
Velké Bíteše. Výsledkem je zábavná deskovka, 
ve které se dozvíte nejen informace obecně 
známé, ale i spoustu perliček vytažených ze sta-
rých obecních kronik. Ve hře vás čeká přes 300 
otázek a 100 zajímavostí z okresu Žďár nad Sá-
zavou. Vydejte se na výpravu a ukažte, jak dobře 
to u nás znáte. Ve hře se stanete šéfem důležité 
výpravy. Obsazujete regiony, bráníte je před 
ostatními hráči, zvětšujete svou moc a sbíráte ví-
tězné body. Odpovídejte na otázky, přemísťujte 
své i cizí figurky a efektivně využívejte získané 

výhody. Už teď víte, že většinou nebudete znát správnou odpověď na otázku? Nevadí. Po-
kud zvolíte dobrou herní strategii, stále ještě můžete celou hru vyhrát. Hra obsahuje: herní 
plán, 40 hracích figurek, 8 hracích žetonů, 132 herních karet a herní pravidla. Vhodný dá-
rek do každé rodiny, nejen k narozeninám nebo svátku, ale také jako dobrý tip na vánoční 
dárek. Prodejní cena činí 595 Kč.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ – „VELKÁ BÍTEŠ VČERA A DNES 2023“

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s městským mu-
zeem vydalo nástěnný kalendář – Velká Bíteš včera a dnes 2023. Tento nástěnný kalendář 

Rodinná hra.  |  Foto: Silvie Kotačková
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s historickými i současnými fotografiemi Velké Bíteše si můžete prohlédnout a zakoupit 
v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí 88 nebo na Klubu kultury  
v 1. patře na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ADVENTNÍ POVZBUZENÍ

V době, kdy píšu tento článek, ležím doma s virózou. Není mi dobře, neustále mě ob-
těžuje dráždivý kašel, potřebuji deku navíc a spoustu horkého čaje. Za okny venku stále 
mrholí, sluníčko není vidět. Začíná mě přemáhat nevrlá nálada… Náhle si uvědomím,  
že o pár set kilometrů na východ možná také někdo bojuje s chřipkou, ale ne v teploučku 
vyhřátého pokoje s hrnkem dobrého čaje, ale možná ve vymrzlém vlhkém sklepě, a kromě 
zimy s ním třese obava o holý život jeho a jeho blízkých. Náhle je nevrlost pryč, jsem 
vděčná za to, jak se mám dobře, a k modlitbě díků připojuji prosbu za těžce zkoušené lidi 
na Ukrajině. Nedávno jsme na našem setkání hovořili o sebelítosti, že velmi negativně 
ovlivňuje život člověka. Zaručeným lékem proti ní je vděčnost. Zatímco sebelítost bere 
člověku radost ze života, vděčnost naopak radost rozmnožuje. Zkusme v období adventu 
přemýšlet tímto směrem – nedívat se na to, co nemáme, ale na to, co máme, a být za to 
vděční. Být vnímaví na potřeby druhých více, než na ty svoje. 

Ráda bych vás pozvala na naše bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou 
(případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově náměstí 
č. 5 v 1. patře (na pavlači). Také můžete navštívit naše webové stránky (www.ac-vm.cz).

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný advent i vánoční svátky Věra Pokorná

SOUHRNY USNESENÍ

VÝBĚR Z USNESENÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA: 

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 1/2022 KONANÉHO DNE 24. ŘÍJNA 2022 

3/1/22/ZM schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
4/1/22/ZM určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva města uvolněn a funkci 
místostarosty bude člen zastupitelstva města vykonávat jako neuvolněný.
5/1/22/ZM volí starostkou města Velká Bíteš paní Ing. Markétu Lavickou.
6/1/22/ZM volí místostarostou města Velká Bíteš pana Ing. et Ing. Františka Matušinu.
7/1/22/ZM stanovuje počet členů rady města na sedm.
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8/1/22/ZM schvaluje hlasovat o zbývajících pěti členech rady města jedním usnesením.
9/1/22/ZM volí členem Rady města Velká Bíteš: Ing. Ladislava Vojtěcha, MBA, Ing. Tomáše Pelána, 
Ing. Ondřeje Macholu, Mgr. Markétu Burešovou, Jana Vrbu.
10/1/22/ZM zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou devítičlenné.
11/1/22/ZM volí předsedou finančního výboru Ing. Tomáše Kučeru.
12/1/22/ZM volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Pavla Holánka.
13/1/22/ZM volí členem finančního výboru: Janu Procházkovou, Oldřicha Macháta, Petra Urbánka, 
Ing. Lubomíra Vlčka, Jana Brychtu, Ing. Jana Smolíka, Bc. Jiřího Dohnala, Jana Vrbu.
14/1/22/ZM volí členem kontrolního výboru: Ing. Karla Smolíka, Mgr. Miladu Oplatkovu, 
Ing. Bc. Josefa Chytku, Ing. Ondřeje Blahu, Milana Smejkala, Ing. Libora Kotačku, Ph.D., Ing. Petra 
Maška, Mgr. Aleše Koubka.

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 1/2022 KONANÉ DNE 7. LISTOPADU 2022
 
21/1/22/RM – 1. pověřuje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zaří-
zení) a v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů člena Zastupitele města Velká Bíteš Eduarda 
Rovenského k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství,
2. schvaluje dle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) užívání závěsného 
odznaku při významných příležitostech a občanských obřadech místostarostou Ing. et Ing. Františ-
kem Matušinou a členem Zastupitelstva města Velká Bíteš Eduardem Rovenským.
odpovědnost: odbor správní termín: volební období 2022-2026
23/1/22/RM – zřizuje pro volební období 2022 – 2026 komisi rady města Sbor pro občanské zá-
ležitosti. Jmenuje předsedou této komise paní Milenu Koukolovou a členy komise paní Anežku Je-
línkovou, paní Bc. Petru Svobodu, paní Mgr. Naděždu Burianovou a tajemníkem komise referentku 
odboru správního.
odpovědnost: odbor správní termín: volební období 2022-2026

Souhrny usnesení rady města a zastupitelstva v celém znění jsou uveřejněny na webových strán-
kách města www.vbites.cz/mestsky-urad-a-samosprava/samosprava/rada-mesta/usneseni-ra-
dy-mesta, https://www.vbites.cz/mestsky-urad-a-samosprava/samosprava/zastupitelstvo/usne-
seni-zastupitelstva

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: AGMAT s.r.o., Stříbrnice. 
Uzávěrka pro leden 2023: 14. prosince 2022 do 12.00 hodin.  
Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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VZPOMÍNÁME

Dne 12. prosince 2022 uplyne smutný rok, 
co nám odešla na věčnost naše maminka, babička a prababička 

paní Růžena Hudečková. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Dne 19. prosince 2022 uplyne 1 rok, co nás navždy opustila 
naše maminka, manželka, babička a prababička 

paní Věra Plechatá. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manžel, dcera, synové s rodinami. 

31. prosince 2022 uplyne 11. výročí od úmrtí 
Martina HORKÉHO, 

kdo jste ho měli rádi a nezapomněli, vzpomeňte s námi.
„Tvá hvězda nezhasla, jen zmírnila svůj svit, 
dokud mě oči nezradí, budeš v ní navždy žít.“ 

S láskou zarmoucená rodina

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

12. listopadu 2022 oslavil své 85. narozeniny
pan Stanislav MIHAL 

z Velké Bíteše,
dlouholetý pracovník První brněnské strojírny.

Mnoho zdraví do dalších let přeje jubilantovi jeho rodina.

Komerční sdělení / Inzerce
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16. listopadu 2022 oslavili 55 let společného života
smaragdovou svatbu

manželé
Anežka a Bohuslav VLČKOVI

z Velké Bíteše

25. listopadu 2022 oslavili 50 let společného života
zlatou svatbu

manželé
Alena a Ladislav PAVLÍČKOVI

z Velké Bíteše

Dne 9. prosince oslaví své 85. narozeniny
Ing. Karel SMOLÍK 

z Velké Bíteše

Všem jubilantům blahopřály členky Sboru pro občanské záležitosti,
s gratulací se připojuje také redakce Zpravodaje. 

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Komerční sdělení / Inzerce

Svůj profesní život spojil s místní První brněnskou stro-
jírnou a velkou část svého volného času věnoval rozvoji 
bítešské kultury a sportu. Členstvím v komisích rady 
města se podílel i na jeho samosprávě. Svými články 
z oblasti regionální vlastivědy a turistiky často přispíval 
do bítešského Zpravodaje, stál u založení Seniorklubu 
ve Velké Bíteši a pod jeho záštitou organizoval oblíbené 
cyklovýlety. Společenské události rád fotografoval a byl 
také aktivním muzikantem. 

Informační centrum a Klub kultury děkuje jubilantovi za dosavadní spolupráci a přeje 
mu ještě mnohá, ve zdraví a v rodinné pohodě prožitá léta.
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