
MĚSTOMĚSTO VELKÁ BÍTEŠ VELKÁ BÍTEŠ

ZPRAVODAJZPRAVODAJ

Foto: Iveta SmutnáMy tři králové jdeme k vám…. 

Leden 2023





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

3Leden 2023  |

ZPRÁVY Z RADNICE

SLOVO Z RADNICE

Milé obyvatelky a milí obyvatelé města,
v době, kdy píšeme tyto řádky, uplynul 
od našeho nástupu na radnici jeden celý mě-
síc a kousek druhého. Máme za sebou čtyři 
jednání rady a jedno zastupitelstvo. A před 
námi jsou Vánoce a začátek roku 2023.

A to nám přijde jak včera, když jsme 
přebírali naše funkce a starost o město… 
Až si někdy říkáme, že voda v potoce Bí-
týška teče až příliš rychle. Je škoda, že daný 
vodní tok někteří naši spoluobčané zatě-
žují černou skládkou, stejně tak je škoda,  
že si někteří neváží krás našeho města a roz-
hodli se jej zkrášlovat vlastní „výzdobou“.

Věřte, že pracovníci Policie ČR a naší 
městské policie po autorovi nežádané „výzdoby“, která se objevila na mnoha místech Bí-
teše, intenzivně pátrají. Pokud by někdo z občanů viděl sprejera přímo při akci, ať neváhá 
a podá o tom svědectví buď příslušníkům městské policie, nebo na linku 158.

V oblasti bezpečnosti bychom ještě po jednání s vedoucími pracovníky bezpečnostních 
složek chtěli občany varovat před dalšími dvěma nebezpečími. Prvním z nich jsou trestné 
činy v kyberprostoru. Nevěřte varovným telefonátům z banky, nesdělujte nikomu své pří-
stupové údaje k účtu nebo platební kartě. Stejně tak nevěřte údajným zájemcům o koupi 
inzerovaného zboží, kteří údajně sami ochotně zajistí dopravu a tím se z vás budou snažit 
vylákat přístup k vašim údajům. 

Druhou oblastí, před kterou bychom rádi varovali, je zábavná pyrotechnika. Buďte opa-
trní a ohleduplní. Následky úrazů způsobených právě pyrotechnikou bývají na celý život.

Abychom ale na začátku nového roku jenom nestrašili, tak bychom vás i rádi povzbudili. 
Opravdu chceme, aby se všem obyvatelům města zde žilo dobře. Aby město bylo bezpečné 
a bylo dobrým místem pro život. Každý z nás se ale může vlivem různých okolností dostat 
do svízelných životních nesnází. V takových situacích opravdu poznáme dobré přátele 
a možná nám pomůže i někdo, od koho bychom to vůbec nečekali. Pokud chcete pomáhat 
i víc, můžete se stát „DobroDruhem“. Jedná se o novou iniciativu Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou, díky které můžete pomáhat a působit ve svém okolí. Více na QR kódu pod 
článkem. Také vy, kteří tu pomoc teď aktuálně potřebujete, nebojte se ozvat a kontaktovat 
buď přímo pracovníky charity, nebo městský úřad.
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Krátce po začátku roku 2023 nás čeká částečná uzávěrka ulice Hy-
bešova, kde bude probíhat rekonstrukce kanalizace. Bohužel se nevy-
hneme dopravnímu omezení – Hybešovou bude možno projíždět pouze 
ve směru od Košíkova. Děti se ráno do školy autobusem dostanou. 
V opačném směru budou vyznačeny objízdné trasy. Prosíme o shoví-
vavost, sami víme, že doprava v této lokalitě je náročná i bez uzavírky.

Od nového roku také bude mít Městský úřad ve Velké Bíteši rozšířeny úřední hodiny. 
V pondělí a ve středu bude otevřeno od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin. Ve čtvrtek 
bude otevřeno od 8.00 do 11.30. hodin

Do nového roku vám všem přejeme především pevné zdraví, vzájemnou ohledupl-
nost a toleranci. Pevně věříme, že rok 2023, který právě začíná, bude klidnější a chudší 
na neočekávané a nepředvídané události. Věříme, že budeme mít v průběhu roku mnoho 
možností se setkávat při příjemných událostech, jakými jsou plesy, koncerty, výstavy,  
akce v knihovně, ve školách, v místních firmách. Pojďme se společně těšit na pouť a hody 
a věřme, že bude dobře.

Vaši Markéta Lavická a František Matušina

VOLBA PREZIDENTA ČR 13. A 14. LEDNA 2023
Změna v sídle volebního okrsku č. 1 

Upozorňujeme voliče volebního 
okrsku č. 1 – voliči hlášení k tr-
valému pobytu v ulicích: Hybe-
šova, Karlov, Kozí, Kpt. Jaroše, 
Lípová, Malá Strana, Masarykovo 
náměstí, Návrší, Na Vyhlídce, 
Pod Hradbami, Růžová, Strmá, 
U Kapličky, Za Loukama, Za Po-
tokem, Zmola a místní část Pánov, 
že volební místnost je přesunuta 
z Klubu kultury do přízemí Ma-
teřské školy, Masarykovo náměstí 
86 – vchod ze zadní části budovy. 

 
Označení domů a poštovních schránek

S ohledem na nadcházející volby upozorňujeme občany, že dle § 32 odst. 1 zákona 
č. 180/2000Sb., O obcích je povinností vlastníka domu označit dům číslem popisným. 
Za neoznačení budovy hrozí majiteli pokuta. 

Číslo popisné musí být dle vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostat-
ních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, 

Vchod ze zadní části mateřské školy na nám. 86.  |  Foto: Iva Němcová
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o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu 
a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k při-
dělení čísel, umístěno VIDITELNĚ. Označení domu 
číslem popisným na viditelném místě je nutné nejen pro 
správné a včasné doručení volebních lístků do vašich schrá-
nek, ale hlavně pro složky integrovaného záchranného sys-
tému. Současně žádáme občany v bytových domech, aby 
označili schránky jménem a příjmením osob žijících v bytě. 
V případě neoznačení domu a poštovní schránky nezodpo-
vídá město Velká Bíteš za nedoručení volebních lístků. 

Iva Němcová, odbor správní MěÚ Velká Bíteš

ZVEME VÁS

Neděle 1. ledna 2023 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Proslov starostky města Ing. Markéty Lavické, vystoupení Katky Vrzalové, 
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 1. ledna do 15. ledna 2023
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Noví zájemci, kteří by rádi rozšířili řadu koledníků, 
se mohou ozvat paní Zavadilové na telefonní číslo 777 024 948.
Organizuje: Římskokatolická církev Velká Bíteš

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

Úterý 10. ledna 2023 ve 14.00 hodin
POHÁDKOVÉ ÚTERÝ A DÍLNIČKY – ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Označení domů a schránek. 
Foto: Archiv MěÚ.
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Pátek 13. ledna 2023 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – ALINDE QUINTET – dechový soubor
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Úterý 17. ledna 2023 od 15.00 do 17.00 hodin 
BABY CLUB – hrací odpoledne pro děti od 2 let 
V Mateřské škole v Lánicích
Organizuje: Mateřská škola Lánice

Středa 18. ledna 2023 v 16.30 hodin
MOUDROST TRAUMATU – promítání filmu
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš ve spolupráci s MC Bítešáček. 

Středa 18. ledna 2023 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB 
Hostem bude Ing. Markéta Lavická
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek 19. ledna 2023 v 16.30 hodin
THAJSKO – CESTOVATELSKÁ PROJEKCE s Jakubem Greschlem
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Úterý 24. ledna 2023 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát ve Žluté třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš

Čtvrtek 26. ledna 2023 v 16.30 hodin
STYLISTICKÝ WORKSHOP S JITKOU BERANOVOU
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Pátek 27. ledna 2023 od 20.00 hodin
XXX. REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
K poslechu i tanci hrají Pikardi, bohatá tombola, domácí kuchyně, vystoupení taneční 
skupiny Stream Dance Dolní Loučky, vystoupení tanečního páru z Brna v latinsko-ame-
rických tancích. Vstupné: 150 Kč, předprodej vstupenek na požární stanici ve Velké Bí-
teši od 16. 1. 2023.
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Kulturní dům Katov KATOV
Organizuje: Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, okrsek Velká Bíteš

PŘIPRAVUJEME

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

Od 6. února do 17. února 2023 otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin
KNIŽNÍ BAZÁREK
Máte doma nepotřebné knihy a je vám líto je jen tak vyhodit? Můžete donést k prodeji 
na Klub kultury (1. patro) na Masarykovo náměstí 5 na výstavu knih do 30. ledna. Více 
informací na tel. č. 607 007 620 nebo e-mail program@bitessko.com.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s městskou knihovnou

Sobota 11. února 2023 ve 20.00 hodin
HASIČSKÝ PLES SDH Osová Bítýška
V centru kultury, sportu a zájmových činností, k tanci a poslechu hrají PIKARDI, bohatá 
tombola, předprodej vstupenek na Obecním úřadě v Osové Bítýšce od 23. ledna 2023.
Organizuje: SDH Osová Bítýška

Úterý 21. února 2023 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Pátek 3. března 2023 v 18.00 hodin 
„KOLLÁROVCI“ – koncert hudební skupiny
Předprodej vstupenek na www.topvstupenky.sk
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kapela Kollárovci ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

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.
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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

ADVENTNÍ ČAS V MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE

Období adventu je časem tajemna, očekávání, klidu a především těšení se na jeden z nej-
krásnějších svátků v roce – Vánoce. Toto období v našich mateřských školách provází 
zpěv vánočních písní a koled, osvojování si básniček se zimní, mikulášskou a vánoční 
tématikou, seznamování dětí se zvyky a tradicemi, pečení cukroví. Tento předvánoční čas,  
byl v naší školce vyplněn rozmanitým a kouzelným programem.

V listopadu malovaly děti obrázky do soutěže, pořádané firmou PEZ, nazvané Sportu-
jeme rádi. Malovalo se libovolnou technikou, někdo zvolil techniku malování akvarelovými 
pastely, někdo vybarvoval vodovými barvami, někdo zvolil společnou práci dětí formou 
koláže. Zúčastnily se děti ze všech tříd a jeden vybraný obrázek jsme odeslali do dalšího kola 
soutěže. Od firmy PEZ děti dostaly za odměnu balíčky se zdravými sladkostmi a drobnými 
předměty. Budeme se těšit na vyhodnocení a případnou výhru pro naši MŠ.

V pondělí 28. 11. 2022 za námi 
do školky přijelo loutkové divadýlko. 
Během představení děti zhlédly pásmo 
známých pohádek Hrnečku vař, Zlatá 
rybka, O Smolíčkovi Pacholíčkovi, 
doplněné zpívanými písničkami. Pro-
tože naše děti pohádky velmi dobře 
znají, tak se aktivně zapojovaly do děje 
a radily hlavním představitelům, jak se 
zachovat. Samozřejmě na konci před-
stavení byli herci odměněni potleskem.Loutkové divadlo v MŠ.  |  Foto: Archiv MŠ
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První prosincový den navštívily děti 
ze Včeliček a Broučků opět knihovnu, 
poté ji navštívily i děti z dalších tříd. 
Paní knihovnice pro děti připravily 
velmi krásný program. Nejdříve si 
s dětmi povykládaly o adventu – jaké 
adventní zvyky děti doma dodržují, 
a potom o blížícím se svátku svatého 
Mikuláše. Paní knihovnice pak dětem 
přečetla pohádku o čertíkovi a chla-
pečkovi Matýskovi z knížky Neplechy 
čerta Zbrklíka. Společně jsme si zahráli pohybovou hru Čert, anděl a Mikuláš (děti tanco-
valy, po zastavení hudby se musely postavit do některé ze soch – čerta, anděla nebo Miku-
láše). Na závěr si děti mohly vykreslit některou z těchto tří postav. Moc děkujeme paním 
knihovnicím za nachystaný program a budeme se těšit na další návštěvu.

Taneční soubor Sluníčko pod vedením paní učitelky Lenky Klimešové a Milady Te-
sařové vystoupil v sobotu 3. 12. 2022 na tradičním 19. folklórním pořadu Na Bítešském 
jarmarku. Zde děti zatancovaly a zazpívaly pásmo Podzimní hrátky. Za krásné vystoupení 
si děti právem vysloužily velký potlesk od celého publika.

V pondělí 5. 12. 2022 dopoledne 
zavítala do naší školky vzácná ná-
vštěva. Při příležitosti svého svátku 
se snesl z oblak svatý Mikuláš se 
svým pomocníkem andělem a navští-
vil děti ve všech třídách. Přidal se 
k nim i rohatý čert, který se zajímal 
především o to, zda ve školce někdo 
nezlobí. To víte, že občas ano, ale jen 
malinko! Děti Mikuláši slíbily, že se 
budou snažit polepšit, a svůj slib po-
tvrdily hezkými básničkami a písnič-
kami. Proto čert odešel s nepořízenou 
a v jeho pytli zůstaly pouze brambory a uhlí. Zato děti si od Mikuláše vysloužily balí-
ček plný perníků a ovoce.

Odpoledne se děti ze třídy Soviček vydaly navštívit babičky a dědečky v Domově se-
niorů a Domově s pečovatelskou službou. Také zde Mikuláš naděloval drobné dárečky, 
které pro naše seniory vyrobily paní učitelky. Děti zpestřily setkání čertovským vystoupe-
ním a několika vánočními písničkami. Na závěr jsme si společně zazpívali koledy a navzá-
jem si popřáli hezký adventní čas a krásné, klidné a ve zdraví prožité Vánoce.

Soubor Sluníčko při vystoupení v KD.  |  Foto: Archiv MŠ

Mikulášská návštěva.  |  Foto: Archiv MŠ
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Ozdobený stromeček ve třídě značil, že nastal vhodný čas na návštěvu rodičů v naší 
školce. Jen třída Broučků stihla vánoční setkání uskutečnit, ale i tak v malém počtu. Bohužel 
se kvůli velké nemocnosti dětí musela všechna vánoční setkání odložit na měsíc leden. Dou-
fáme, že i přes to všechno si společně užijeme příjemnou a pohodovou chvíli ve třídě a rodiče 
tím tak nepřijdou o krásný program, který si pro ně nachystaly paní učitelky s dětmi. 

V sobotu 17. 12. 2022 měli s krátkým vánočním pásmem vystoupit předškoláci ze třídy 
Soviček a Berušek na předvánočním jarmarku na náměstí ve Velké Bíteši. Kvůli velké 
nemocnosti dětí jsme se vystoupení nezúčastnili. 

V úterý 20. 12. 2022 se událo Putování za vánočním světýlkem. Paní učitelky připra-
vily cestu, na které děti plnily různé úkoly a dozvěděly se více o lidových tradicích, které 
jsou spojené s Vánocemi. Na závěr jsme si na zahradě školky nazdobili a rozsvítili strome-
ček a zazpívali vánoční koledy. 

Než jsme se rozloučili před vánočními svátky, tak si děti ve třídách užily vánoční 
nadílku. Slavnostně oblečeny usedly k vánočně prostřené tabuli, ochutnaly cukroví,  
které si přinesly z domu, zkusily si pár vybraných tradic a zvyků, ale hlavně proběhla 
návštěva Ježíška. Ten dětem nadělil nové hry, stavebnice a hračky. Děti byly z nadílky 
nadšené a pro nás byly největší odměnou jiskřičky radosti v jejich očích.

Přijměte srdečné pozvání na první „Baby club“ v roce 2023, který proběhne 17. 1. 2023 
od 15.00 do 17.00 hodin v MŠ Lánice. Těšit se budeme na všechny děti starší dvou let, 
které ještě naši mateřskou školku nenavštěvují a chtějí si přijít pohrát.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a Lánice přeje všem šťastný rok 2023

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Plavecký výcvik
V průběhu září, října a listopadu žáci třetího a čtvrtého ročníku absolvovali výcvik v pla-

veckém areálu aquaparku Wellness Kuřim. S velkým nasazením se jim zde věnovaly zku-
šené lektorky.

V první lekci byli žáci rozděleni na základě svých dovedností do několika skupin, v nichž 
se postupně pod vedením jednotlivých lektorek zdokonalovali. Trénovali splývání, základy 
plaveckých stylů, skoky do vody, potápěli se a na konci každé lekce také dostali prostor 
na vodní radovánky. Na posledním plavání byli všichni odměněni „Mokrým vysvědčením.“

Informatický bobřík
Ve dnech 7. – 18. listopadu se žáci naší školy zúčastnili celostátní informatické soutěže 

Bobřík informatiky. V soutěžním testu se snažili nalézt strategii řešení v zapeklitých úlo-
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hách a pomocí blokového programování plnit různá 
zadání. V kategorii Mini si nejlépe vedli: Stanislav 
Voborný, Alex Vavřina, Barbora Špičková, Me-
toděj Vojtěch a Michal Jelínek – dosáhli plného po-
čtu bodů. V kategorii Benjamin se na prvním místě 
umístil Josef Kosour, na druhém Radek Rychlík 
a na třetím Kryštof Hanzelka. Na první místo svými 
body v kategorii Kadet dosáhl Adam Brzobohatý 
na druhé Ondřej Rous a třetí místo obsadil Lu-
káš Rous. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme 
za výborné výsledky.

Spolupráce se ZŠ a MŠ Křoví
Třídy pátého ročníku spolupracovali se svými vrstevníky se ZŠ a MŠ Křoví v oblasti 

přírodovědného a matematického vzdělávání formou společných aktivit, her, skupinové 
činnosti a také si rozvíjeli svou fantazii při kreativním tvoření.

Při zábavných činnostech využívali interaktivní tabuli v multimediální učebně prvního 
stupně a obohatili se navzájem svými vědomostmi a dovednostmi.

Florbal – mladší a starší žáci
V průběhu listopadu tradičně proběhla ve Velkém Meziříčí okrsková kola starších 

a mladších žáků ve florbalu. 
V mladší kategorii naše družstvo obsadilo 4. místo z celkových osmi týmů. 
Starší žáci si vedli o poznání lépe, kdy v turnaji 8 týmů společně s Radostínem n. O. 

dominovali a postoupili do okresního kola, které se konalo závěrem listopadu v Bystřici 
nad Pernštejnem. Zde naši žáci neměli svůj den, a i přes snahu a bojovnost ani jednou ne-
vyhráli, což stačilo na celkové 4. místo. Individuální ocenění za nejlepšího brankáře získal 
Jakub Svoboda.

Okresní kolo starších žákyň ve florbale
Čtrnáct dní po postupu z okrskového kola se žákyně 8. a 9. ročníku vydaly do Žďáru 

nad Sázavou, kde je čekalo okresní kolo. V prvních dvou zápasech hrály naše florbalistky 
nerozhodně se ZŠ Sokolovská VM a s Radostínem. Ve třetím zápase se děvčata rozehrála 
a nad Gymnáziem Žďár vyhrála 4:0. Zbýval poslední zápas, k postupu stačila i remíza. 
Bohužel výsledek 1:2 znamenal konečnou a celkové 4. místo.

Návštěva muzea
Výuka občanské výchovy v 6. a 7. ročníku byla v listopadových dnech zpestřena ná-

vštěvou Městského muzea ve Velké Bíteši. Během poutavého výkladu jsme se dozvě-
děli mnoho zajímavých informací o historii našeho města – od jeho založení, povýšení 
na město až po současnost.

Informatický bobřík.  |  Foto: Pavel Holánek
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Žáci si prohlédli mnoho exponátů, které jim přiblížily život v našem městě v dobách 
dávno minulých. Zaujala je zmínka o městských právech – zejména o právu hrdelním 
a soudních procesech ve středověku. Mnoho informací žáci získali také o rozvoji ře-
mesel a cechů. 

Na prohlídku muzea navazovala návštěva místního kostele sv. Jana Křtitele. Pozornost 
dětí upoutaly především mohutné hradby se střílnami.

V divadle
Po dlouhé tříleté pauze se v pondělí 14. listopadu vydali někteří žáci a učitelé naší školy 

do divadla. Zlákalo je představení uváděné na Hudební scéně Městského divadla Brno, 
o kterém si přečetli nejednu kladnou recenzi. 

Devět křížů. Kdo z nás by neuměl označit místo, kde se tyto dřevěné kříže nacházejí. 
Mnozí bychom uměli popovídat i známou pověst. Tragická smrt devíti lidí z Lesního Hlu-
bokého nyní oslovila i divadelní tvůrce. 

Úvodní tóny přenesly diváky o několik století zpět. Na střídmě pojaté scéně se odehrával 
vkusně zpracovaný příběh velké lásky, ale i nepochopení a nenávisti. Posluchači ocenili 
nejenom skvělé herecké a pěvecké výkony, ale líbily se i kostýmy jednotlivých postav.

Přípravy na Vánoční jarmark
V pátek 18. listopadu se vydali deváťáci na pomoc prvňáčkům. Společně s nimi připra-

vovali různé výrobky na Vánoční jarmark a dárky pro rodiče. Stříhalo se, lepilo, ale také 
malovalo na sklo.

Při práci vládla vánoční a přátelská atmosféra. Prvňáčci se moc snažili a s pomocí de-
váťáků se vše podařilo.

Velký úspěch našich žáků v okresním kole Pythagoriády 2022
Dne 22. listopadu proběhlo polodistanční formou okresní kolo Pythagoriády. Šest našich 

úspěšných žáků ze školního kola bylo ve škole připojeno k videokonferenci a řešilo v jed-
notlivých kategoriích klasické papírové zadání, které tradičně obsahovalo 15 úloh.

Úspěšný byl ten, kdo zaznamenal 10 a více bodů. Z naší školy to byli hned tři řešitelé, 
což je velký úspěch. Adam Brzobohatý z devátého ročníku obsadil se svými 13 body druhé 
místo. Marie Hrdličková se v sedmém ročníku umístila s 10 body na třetím místě a v šes-
tém ročníku se mezi o rok staršími soutěžícími prosadil z páté třídy Metoděj Vojtěch, který 
s 11 body obsadil druhé místo. 

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i ostatním řešitelům okres-
ního kola – Matěji Hekalovi a Jiřímu Pařilovi z 8. ročníku a Jindřichu Novotnému  
z 9. ročníku!

Slavnosti Slabikáře
24. listopad byl důležitým dnem pro žáčky prvních tříd. Od září se učí písmenka a už 

zvládají čtení některých slov, a tak pro ně nastal čas dostat svůj vlastní Slabikář.
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Slabikáře se předávaly na slavnosti, kterou pomohli uspořádat žáci devátých tříd. Při-
pravili si pro prvňáčky program, ve kterém děti hádaly názvy pohádek. Poté prvňáčci před-
vedli, jak už umí číst a též zarecitovat básničku.

A protože se malým žáčkům vše dařilo, mohli být pasováni na „Čtenáře Slabikáře“. 
Na závěr dostali prvňáčci ještě malý dárek – záložku do knihy.

Projekt Energie
Koncem listopadu se žáci osmých a devátých tříd zapojili v rámci výuky fyziky do pro-

jektu Energie. Osmáci se seznámili s různými druhy energie a její výrobou. Také se dozvě-
děli, jaké máme druhy elektráren a jak jednotlivé elektrárny fungují.

Žáci devátých tříd měli za úkol zjistit, kolik elek-
trické energie spotřebuje průměrná rodina za týden 
a jaká je cena této energie. Zamysleli se nad tím, 
kde všude se v domácnostech energie používá a jak 
by bylo možné ji ušetřit. 

Úspěch v celostátním finále Logické olympiády
V pondělí 28. listopadu proběhlo celostátní finále 

Logické olympiády. Konalo se v Praze v Posla-
necké sněmovně Parlamentu České republiky pod 
záštitou předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové 
Adamové. Naši školu reprezentoval Metoděj Voj-
těch z 5.C, který si velmi dobře poradil se všemi 
zapeklitými logickými úkoly umístil se ve velké 
konkurenci na výborném 10. místě.

Okresní kolo florbalového turnaje ČEPS cup pro 1. stupeň ZŠ
Ve středu 30. listopadu se vy-

dali chlapci pátého ročníku (Voj-
těch Ulman, Filip Valeš, Patrik 
Karmazin, Matěj Suchý, Adam 
Doubek, Tomáš Rousek, Matyáš 
Kolka a Ondřej Lukášek) do Vel-
kého Meziříčí reprezentovat 
školu ve florbale. Chlapci ode-
hráli celkem čtyři utkání. Hned 
první utkání skončilo prohrou, 
ale v následujících dvou zápa-
sech naši florbalisté předvedli 
krásné výkony a zaslouženě vy-
hráli. Mostiště porazili 5:2 a Ta-

Úspěch v celostátním finále Logické olympiády.
Foto: Iva Syslová

Okresní kolo florbalového turnaje ČEPS cup.  |  Foto: Jana Kroutilová
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sov 4:2. V posledním zápase, se ZŠ Školní Velké Meziříčí, se našim florbalistům sice vy-
hrát nepodařilo, ale i tak vybojovali krásné třetí místo. I přesto, že se chlapci do krajského 
finále neprobojovali, odvezli si spoustu zážitků a cenných zkušeností. 

Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Planetárium a Anthropos Brno
Ve čtvrtek 1. prosince navštívily třídy 5.A a 5.B dvě brněnské vzdělávací instituce. Nej-

prve všichni zamířili do planetária, kde si prohlédli hvězdnou oblohu, některá souhvězdí 
a jiné vesmírné objekty. Následoval program Astronaut, který dětem přiblížil přípravu 
na toto povolání, ukázal, jak probíhá práce na kosmické stanici nebo jaké hrozí ve vesmíru 
astronautům nebezpečí.

Po přesunu do Anthroposu si žáci vyslechli výklad o původu a vývoji člověka. Prohlédli 
si spoustu zajímavých exponátů a dozvěděli se důležitá fakta o nejstarší historii lidstva. 
Všechny také samozřejmě uchvátil mamut v životní velikosti. Domů se žáci vraceli se 
spoustou nových vědomostí a pěkných zážitků.

Vystoupení hudební skupiny MARBO
V pátek 2. prosince k nám zavítala hudební skupina MARBO se dvěma připra-

venými programy – pro 1. až 3. třídu koncert s dětskými písničkami a pro 4. a 5. 
ročníky představení o zrození beatu. A tak jsme se před Vánocemi byli hudebně 
zrelaxovat a snad bylo všem při příjemném hudebním vystoupení v kulturním domě 
ve Velké Bíteši dobře.

Canisterapie
Zeptejte se dětí ve třídě, 

kdo by chtěl doma pejska. 
Hned se zvedne les rukou. 
O tom, že to není jednodu-
chá záležitost, nám v listo-
padu do čtvrtých tříd při-
šel popovídat pan Luděk 
Trojan, který se zabývá 
pejsky a canisterapií u dětí 
a v domovech důchodců. 
Přišel se svými dvěma 
psími kamarády, kteří umí 
na slovo poslouchat. Děti 

se dozvěděly, že mít za domácího mazlíčka pejska není jen zábava, ale i povinnosti, zod-
povědnost a finančně i časově náročná záležitost. Pan Trojan nám názorně ukázal i psí 
pomůcky a co jeho psí kamarádi umí. Také dětem vysvětlil, co to je canisterapie. Bylo 
to zábavné a moc poučné. 

Canisterapie.  |  Foto: Irena Nováková
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Mikulášská nadílka
V pondělí 5. prosince navštívili žáci de-

vátých tříd své mladší kamarády v prvním 
ročníku. Nepřišli deváťáci, to Mikuláš si 
s sebou vzal své kamarády. Byli to andělé 
a čerti. Společně jim všichni předvedli na-
cvičené pásmo, vyzkoušeli si děti z doved-
ností, které se naučily a zeptali se na školní 
výsledky. Na závěr nesměla chybět sladká 
odměna pro malé kamarády.

Poděkování SRPŠ
V listopadu byly na obou budovách školy nainstalovány podlahové polepy (1. a 2. stu-

peň), polepy schodů (2. stupeň) a také tematický koutek (1. stupeň). Polepy i tematický 
koutek byl financován Spolkem rodičů a přátel školy. Za tuto podporu našemu SRPŠ 
všichni děkujeme.

Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ

VÁNOČNÍ JARMARK 

V prostorách budovy 1. stupně se ve čtvrtek 8. prosince uskutečnil tradiční Vá-
noční jarmark.

Součástí odpolední akce byl doprovodný pro-
gram a prodejní výstava drobných výrobků žáků 
školy. Hned ve vstupním prostoru zněly koledy, 
příchozí se mohli vyfotografovat s Ježíškem u nád-
herného betléma, prohlédnout si strom přání (která 
se plní na počkání) a zhlédnout výstavu výtvarných 
prací žáků 1. stupně. V budově byla připravena do-
provodná akce, která se uskutečnila ve spolupráci se 
SRPŠ. Knížek pro Ježíška se vybralo přes 150 ks! 
Knihy obohatily čtenářskou budku a hned druhý 
den jimi již děti nadšeně listovaly.

Dvě školní chodby se proměnily v prodejní jar-
mark. Příprava drobných dárků byla v režii pedagogů 
školy a návštěvníci právem obdivovali vše, co se pro-
dávalo. Je zbytečné popisovat, jaké nádherné a vkusné výrobky žáci pod vedením svých 
učitelek vyrobili. Radost žáků a pochvalná slova rodičů byla pro všechny velkou odměnou. 
Maminky ze SRPŠ zajišťovaly vánoční směnárnu.

Jednotlivá vystoupení tříd prvního stupně se odehrála v prostorách školní jídelny. (Kéž 
by byla jídelna nafukovací, aby se do ní všichni přítomní vešli…) Během programu se 

Mikulášská nadílka.  |  Foto: Jaroslava Cendelínová

Knížka pro Ježíška.  |  Foto: Marcela Doubková
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ukázala různorodost třídních kolektivů a zejména 
skvělé vedení a všestrannost pedagogů – žáci zpí-
vali kolegy a vánoční písně, tančili, recitovali, 
sehráli krátké divadlo, objevila se hra na nejrůz-
nější hudební nástroje a hudební vystoupení přišli 
podpořit i dva místní muzikanti na kytaru a basu. 
V závěru akce vystoupil pěvecký sbor 1. stupně.

Žáci se svými pedagogy, vychovatelky školní 
družiny i asistentky vložili do příprav celé akce 
velké množství energie. Skvělou práci odvedly 
i maminky ze SRPŠ. Vánoční jarmark se konal 
za podpory pedagogů školy, školního parlamentu 
a SRPŠ. S výrobou i prodejem vánočních výrobků 
pomohli i žáci 2. stupně. Všem patří velké díky!

Část vybrané částky poputuje na charitativní 
účely. Podpoříme FOD, nadaci Dobrý anděl a Je-
žíškova vnoučata. Zbytek financí využije SRPŠ 

na dovybavení čtenářského koutku pro žáky školy.
Hlavní myšlenkou Vánočního jarmarku bylo setkání a propojení pedagogů, žáků,  

rodičů a širší veřejnosti právě v prostorách školy. Nezbývá nám tedy nic jiného než do příš-
tího roku vymyslet, jak „nafouknout školní jídelnu a školní chodby“.

Vážení návštěvníci Vánočního jarmarku, děkujeme vám za návštěvu, podporu a úsměvy, 
kterými jste nešetřili.

Marcela Doubková

ANDĚLSKÁ BESÍDKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ 
ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ, p. o.

V každém z nás kousíček anděla je – začátek písničky „Píšu ti, 
andílku“, vystihuje náladu andělské besídky, kterou si připravili 
společně se svými učitelkami žáci naší školy. V kulturním domě, 
kde se besídka konala, se to v úterý 13. prosince anděly jen hem-

žilo. I když se sem tam na scéně objevil i pokušitel pekelník, aby trošku oživil dění našich 
všedních dnů, andělé rozhodně převažovali. 

Návštěvníky v úvodu přivítala paní ředitelka Blanka Gaizurová a paní starostka Markéta 
Lavická, která přijala naše pozvání a přišla nás podpořit, za což moc děkujeme. Programem 
besídky prováděla paní zástupkyně Kateřina Rosecká, která každou třídu uvedla a nastínila, 
jaké vystoupení bude následovat. Mohli jsme tak vidět tichou andělskou poštu, společně 
s dětmi si zazpívat andělsky či vánočně laděné písničky, zasnít se při pásmu básniček či 
popřemýšlet u zimních hádanek. Posledním vystoupením bylo dramatické ztvárnění části 
pohádky Anděl Páně 2, do kterého se účinkující žáci pustili s velkým nasazením a pobavili 

Vánoční dekorace.  |  Foto: Marcela Doubková
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všechny přítomné v publiku. Besídka 
byla zakončena společnou písní „Píšu 
ti, andílku“ za klavírního doprovodu 
Lukáška Uherky.

Na závěr opět využiji inspiraci 
touto hezkou písničkou a za celou 
naši školu vám přeji v novém roce 
pevné zdraví, ať vás andělé chrání 
před nemocemi, máte v životě hodně 
lásky, a ať se vždy najde nějaká dobrá 
duše, která vám pomůže, když to 
bude zapotřebí.

Eva Ulmanová

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ FLEXIPAL a. s.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě Flexipal a. s. sídlící v nedaleké obci Křoví. 
Flexipal již několik let finančně podporuje naši školu, za což jsme velice rádi. Tentokrát 
jsme obdrželi finanční dar ve výši 30 000 Kč, který bude použit na pořízení speciálního 
invalidního vozíku od firmy Meyra pro imobilní žákyni. Vozík bude každodenně používán 
a žákyni umožní nejen pohodlnější sezení, ale i jednodušší přesuny ve škole.

Eva Ulmanová

ZŠ LÍPA MÁ LÍPOVINY

Co to je? Časopis, který jsme 
si spolu vymysleli. Proč? Aby-
chom získali zkušenost, jak ta-
kový časopis vzniká.

Co u toho trénujeme? Třeba 
odevzdat včas zadaný úkol, pra-
covat na počítačích, hledat in-
formace, využít schopnosti kaž-
dého z nás. Učili jsme se nebát 
se požádat o příspěvek, nestydět 
se udělat rozhovor s mladšími 
i dospělými. Museli jsme zapojit kreativitu, zkusili sestavit dobrou reklamu, upravovali 
jsme texty, tvořili ilustrace. Vyzkoušeli jsme si role autora i redaktora, pracovali jsme jako 
tým v redakční radě. Postarali jsme se o skládání i sešívání časopisu, vložili jsme anketu 
a hotové LÍPOVINY nabídli mladším spolužákům. Všichni jsme měli obrovskou radost. 

Andělská besídka v KD.  |  Foto: Eva Ulmanová

Návštěva a ukázka nového časopisu na Klubu kultury.  |  Foto: Táňa Filipová
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Mladší kamarádi si užívali luštění a doplňování úkolů, ankety, příběhů, obrázků i rozho-
vorů. My jsme jim pomáhali číst a užili si taky!

Nesmíme zapomenout poděkovat šéfredaktorce bítešského Zpravodaje, Silvii Kotač-
kové, za setkání, na kterém jsme se dozvěděli, jak se takový časopis dělá! 

Děkujeme moc a když budeme mít dost nápadů, tak to zkusíme zase!

Lípácké děti ze čtvrtého a pátého ročníku

V LÍPĚ SE VYRÁBĚLO, JEDLO A POVÍDALO 

V sobotu 10. 12. 2022 se v prostorách ZŠ 
Lípa konaly předvánoční dílničky. Kdo se 
této akce zúčastnil, určitě nelitoval, protože 
rodičům i dětem z Lípy se podařilo vytvořit 
pohodovou adventní atmosféru. Pro návštěv-
níky bylo připraveno několik stanovišť s vy-
ráběním. Děti i dospělí se pouštěli do tvoření 
s nadšením a domů si odnášeli buď různé vá-
noční dekorace (betlémky z přírodnin, držáky 
na ubrousky, ozdoby aj.) nebo dárečky pro 
blízké pod stromeček (přírodní mýdla, spreje, 

vlastnoručně umíchané čaje atd.). Zastávka s mícháním čajů měla i edukační přesah, neboť 
žáci připravili povídání o tom, které bylinky se k sobě hodí a v čem nám pomáhají. 

Kromě tvoření byl čas i na vzájemné sdílení a předávání inspirací. Prostorem školy se li-
nula nejen vánoční hudba, povídání a smích, ale i vůně různých dobrůtek, které bylo možné 
zakoupit a samozřejmě sníst. Všechny příspěvky na dílničky i na občerstvení nakonec žáci 
Lípy spočítali a vybraná částka 8 090 korun bude zaslána na potravinovou banku. Vedení 
školy, pedagogové, rodiče i žáci ZŠ Lípa děkují za účast, podporu a zájem o naši malou 
školu s velkým srdcem. 

Marcela Brožová

KULTURA

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V HOLUBÍ ZHOŘI

Adventní čas jsme v Holubí Zhoři jako každý rok zahájili rozsvícením vánočního stromu 
na „parčíku“ na návsi. Pro letošní rok jsme se rozhodli tento den trochu obměnit, a kromě 
tradičního stromu jsme rozsvítili betlém, který jsme si vlastními silami vyrobili. Byl to 

Předvánoční dílničky.  |  Foto: Archiv školy
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nápad místních maminek z „baby clubu“ a ty se také pustily do výroby s velkým nadšením. 
Na co nestačily síly maminkám, to zvládli místní dobrovolní hasiči. Společně dohromady 
ve svém volném čase vytvořili krásný betlém, který zdobí náves. Nevěříte? Tak až budete 
projíždět Holubí Zhoří, tak se podívejte sami. Sešli jsme se v sobotu 26. 11. a za zvuku 
koled, které zpívaly místní děti, jsme si společně užívali vánoční atmosféru. A co patří 
neodmyslitelně k Vánocům? Perníčky, punč a svařené víno? Ani to zde nechybělo. 

Marcela Ondráčková

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

První adventní neděli 27. listopadu v 17.00 ho-
din jsme za účasti starostky města Ing. Markéty 
Lavické, místostarosty Ing. et Ing. Františka Matu-
šiny, jáhena p. Večeři ze Zbraslavi a ředitele Klubu 
kultury Ing. Josefa Jelínka rozsvítili vánoční strom 
na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Již podruhé 
zdobí náměstí vedle vánočního stromu také nový 
vyřezávaný betlém od bítešského řezbáře Lubomíra 
Laciny s vánočním zvonem. Pro letošní rok přibylo 
jedno zvířátko. Poznáte které? Součástí je již také 
Ježíškova pošta.

V kulturním programu vystoupila s krásnými 
koledami Katka Vrzalová, žáci ze základní umě-
lecké školy a děti z Bítešanu. Za ozvučení i osvět-
lení děkujeme Aloisi Špačkovi a Milanu Vodičkovi 
i všem účinkujícím a návštěvníkům, kteří se v tak 
hojném počtu přišli podívat a tuto vydařenou akci 

Z akce.  |  Foto: Marcela Ondráčková

Vánoční strom na náměstí.  |  Foto: Otto Hasoň
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podpořili. Děkujeme také zaměstnancům Lunch servis s.r.o, kteří připravili teplý pitný 
režim v podobě svařeného vína a teplého čaje. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

JEŽÍŠKOVA POŠTA OPĚT ÚSPĚŠNÁ

Od 27. listopadu 2022 se na Ma-
sarykově náměstí ve Velké Bíteši 
rozsvítil vánoční strom. Spolu s vy-
řezávaným nádherným betlémem zde 
byla i Ježíškova schránka, do které se 
dostalo opět mnoho krásných dopisů 
od dětí i dospělých pro Ježíška. Ježí-
šek všechny dopisy důkladně přečetl 
a napsal všem dětem odpověď. Děti 
ve svých přáních myslely opět nejen 
na sebe a hračky, ale přály si dárky 
pro sourozence, maminku, tatínka, 
babičky i dědečky. Doufám, že odpo-

věď od Ježíška děti potěšila a našly pod stromečkem to, co si přály.
S Ježíškovou poštou se opět „setkáme“ na Masarykově náměstí v první adventní neděli 

letošního roku. 
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU 2022

V sobotu 3. prosince proběhl v kulturním domě ve Velké Bíteši komponovaný scénický 
pořad Na bítešském jarmarku, v němž každoročně vystupují všechny místní folklorní sku-
piny. Položili jsme několik otázek paní Silvě Smutné z Muzejního spolku Velkobítešska, 
která se přípravě programu a průběhu v zákulisí obvykle věnuje:

Proč tato folklorní akce nese název „Na bítešském jarmarku“?
Záměrem zakladatelů pořadu bylo nabídnout zdejší veřejnosti společnou vícegenerační 

zábavu, jež vychází z tradiční lidové kultury a využívá místní zdroje. Velká Bíteš má 
v tomto ohledu „dobrý kořínek“ a je na co navazovat. Vize vstupů na scénu malovanou 
bránou – na rynk s probíhajícím jarmarkem pestré nabídky lidových písní, tanců, zvyků 
a scének z Podhorácka i Horácka – to byla představa, z níž vyplynul jak samotný název, tak 
námět pro hlavní kulisu na jevišti. Ve spolupráci s několika členy muzejního spolku jsem 
se ujala skladby pořadu. S konkrétním názvem přišla Jarmila Hájková a bránu namalovala 
Zora Krupičková.

Ježíškova schránka.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Kolik roků se akce již pořádá?
První ročník pořadu se realizoval před dvaceti lety. V letech 2020–2021 nastala kvůli 

kovidovým opatřením přestávka. Letos byl uspořádán 19. ročník. Bohužel došlo k tomu,  
že termín konání této akce, který je z hlediska tradiční lidové kultury pevně stano-
vený na poslední předadventní sobotu v roce, byl tentokráte posunutý o týden později.  
Způsobilo to nesnáze při tvorbě programu, poněvadž řada každoročních účastníků nemohla 
v posunutém termínu vystoupit.

Jaká byla letos návštěvnost a kdo všechno se na realizaci pořadu podílel?
Akci pořádá Klub kultury města Velké Bíteše ve spolupráci s Muzejním spolkem Vel-

kobítešska a místními mateřskými školami. Účinkujících včetně vedoucích skupin, bylo 
kolem sto šedesáti. Veřejnost projevila neobvykle velký zájem, sál kulturního domu byl vy-
prodaný i galerie byla plně obsazená. Celkem bylo přes tři sta diváků. Stolové uspořádání 
v sále pro tak velký počet lidí však již nevyhovuje a pro příští rok bude vhodnější řadové 
uspořádání míst v hledišti. Tak tomu bylo např. předcházejícího dne. V pátek dopoledne 
totiž proběhly dva zkrácené upravené folklorní pořady pro místní školy, které shlédlo při-
bližně sedm set padesát dětí. 

Kdo v pátečním pořadu pro školy vystupoval?
Asi šedesát Bítešanů školního věku. Byla to skupina dětí, kterou vede Eliška Hradi-

lová s Jitkou Čermákovou, přípravka vedená Danou Jirglovou a mládež, kterou mám 
ve své péči. Předvedly krátká taneční pásma, takže zbylo dostatek času i na zábavné 

Část dívčího pěveckého sboru Bítešanu.  |  Foto Silva Smutná
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soutěžní pásmo, které tak či onak bývá spojeno s tradiční lidovou kulturou a zapojuje 
se do něho rovněž publikum. Soutěž si připravuje a organizuje mládež Bítešanu sama. 
Podle reakce v hledišti mívá velice kladný ohlas. Letos ji moderovaly Natálie Doubková 
a Klárka Beránková.

A co hlavní sobotní program?
Účinkujících bylo víc než dvojnásobně, protože do programu přispěly mimo již jme-

nované skupiny ještě obě mateřské školy, soubor Bítešánek pod vedením Nadi Burianové 
s Gabrielou Püšpöky, skupina Sluníčko, kterou vede Lenka Klimešová s Miladou Tesa-
řovou a dále skupina předškoláků zvaných Maláčci, kterou v současné době vede Šárka 
Prokešová. Ve třech samostatných vstupech program obohatila taneční skupina dospělých 
vedená Janem Hotárkem. Úspěšně se předvedli také zpěváčci písněmi v sólovém podání. 
Věnuje se jim Irena Valachová, která společně s Jaroslavem Coufalem prováděla živý hu-
dební doprovod pro taneční skupinu přípravky a mládeže. Velmi dobře se osvědčil dívčí 
pěvecký sbor ve složení Natálie Drlíčková, Veronika Jirglová, Iveta Chmelíčková, Nina 
Geisselreiterová, Vendula Kmentová, Anežka, Klárka a Terezka Smutných.

Plynulý děj na scéně, je potřeba udržovat dobře fungujícím režimem v zákulisí. Kdo to 
zajišťuje?

To má na starost inspicient. Letos to zůstalo opět na mně, děkuji paní Věře Po-
spíšilové za pomoc. Je to úkol velice náročný při scénickém komponovaném pořadu 

Tanec mládeže při pátečním pořadu pro školy.  |  Foto: Silva Smutná
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takovéhoto rozsahu. Program byl složený z krátkých samostatných vystoupení v délce 
dvou až deseti minut, při nichž se na scéně střídaly mnohapočetné skupiny různého 
věku. Prostor v zázemí jeviště našeho kulturního domu je dost stísněný. Důležité je, 
aby byla zajištěna bezpečná průchodnost ve spojovacím prostoru z přísálí, hlavně pak 
na úzkém schodišti k pódiu. 

Všimnula jsem si, že v přísálí, kde se jednotlivé skupiny řadí k nástupu na jeviště, bývá 
někdy hluk jako ve včelím úlu… 

To máte pravdu. Samozřejmě je potřeba dbát na omezení hlučnosti v zázemí, jež proniká 
do sálu, kde ruch snímají mikrofony umístěné v prostotu hudby a pěveckého sboru. Také 
chápu nutkání dětí popovídat si – vždyť tolik dojmů je potřeba si sdělit bezprostředně před 
i po vystoupení. Ach, jo! Tady je důležitá organizační pomoc od vedoucích jednotlivých 
skupin. Nejen aby shromáždili svoje ovečky včas před nástupem na scénu podle předem 
stanoveného časového harmonogramu, ale udrželi je také v klidu.

Jste spokojená s průběhem letošního pořadu?
Myslím si, že se pořad vydařil a diváci i účinkující byli spokojeni. Samozřejmě vždy 

se nějaká ta chybička vloudí. Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Např. v závěru obvykle 
bývá společná lidová píseň. Tu jsme ale museli z jistých důvodů vypustit. Vyřešila to 
mládež Bítešanu. Nabídla, že na závěr předvede populární tanec, tzv. 't Smidje dance, 
který se Bítešani před lety naučili na zahraničním folklorním zájezdu. Tančí se ve sviž-
ném rytmu novodobě zhudebněné vlámské lidové písně o mladém kováři v podání 
folk-rockové skupiny Laïs.

Děkujeme za rozhovor a také všem, kteří se na přípravě pořadu a jeho zdár-
ném průběhu podíleli – organizátorům, vedoucím skupin a samotným účinkujícím 
za pěkný výkon.

Redakce Zpravodaje

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK

V adventní sobotu 17. prosince se na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši uskutečnil 
předvánoční jarmark. Vystoupily zde děti ze základní umělecké školy, bubeníci i dechová 
kapela z Velké Bíteše a děti ze základní školy. Zazpívala zde i Katka Vrzalová a kapela 
Pomněnky. 

Součástí kulturního programu byl také vánoční jarmark a návštěvníci si zde mohli za-
koupit např. svíčky, med, dárkové potravinové balíčky, zabíjačkové speciality a mnoho 
dalšího. Na zahřátí bylo připravené svařené víno, čaj, medovina i vánoční punč jak alkoho-
lický, tak i pro případné řidiče nealkoholický. 

Všem účinkujícím děkujeme za krásná vystoupení, za stánkový prodej nejen místním 
podnikatelům, ale i všem přítomným a návštěvníkům, kteří v mrazivém počasí přišli. Dě-
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kujeme také firmě Isoma s.r.o. za sladkosti pro účinkující děti. Velké poděkování také patří 
zvukaři Aloisi Špačkovi a Milanu Vodičkovi. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

VÁNOČNÍ TURNÉ 2022 – PETR BENDE & BAND A HOSTÉ 

Když Petr Bende ve dvaadvaceti letech 
připravil svůj první vánoční program, 
těžko ho v té době napadlo, že o několik let 
později bude o vstupenky takový zájem, 
že se po nich vždy doslova zapráší. Kon-
certy se však dávno rozrostly z původní 
Zbraslavi u Brna na turné po celé repub-
lice. Po krátké pauze se vánoční koncert 
konal v sobotu 17. prosince v kulturním 
domě ve Velké Bíteši. Koncert měl opět 
tu pravou sváteční atmosféru. Zazněly 
zde autorské, světové skladby i oblíbené 
vánoční koledy Petrem upravené. Opět 
zahrála již tradičně oblíbená cimbálová 
muzika Gromba. Jako speciálního hosta 
si Petr vybral herečku a zpěvačku Báru 
Štěpánovou, která se objevila v aktuál-
ním videoklipu k písní Tisíce cest. Bára 
obohatila akustický program několika 
písněmi, duetem s Petrem Bende a také 

divadelním čtením, povídkami, které pobavily, rozesmály a naladily na předvánoční atmo-
sféru. Na koncertu také vystoupil Petrův táta Ján Bende, se kterým zazpíval duet. Nechyběl 
místní pěvecký sbor Poupata ze Základní umělecké školy ve Velké Bíteši a Špunt Band ze 

Vystoupení dětí ze ZUŠ Velká Bíteš.  |  Foto: Otto Hasoň

Bára Štěpánová.  |  Foto: Otto Hasoň
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Zbraslavi. Na závěr zazněla se všemi přítomnými i s Bárou Štěpánovou krásná píseň „Nad 
horů svítá“.

Po koncertě si mohli návštěvníci koupit propagační materiály, CD, DVD, plakát nebo 
se s Petrem a Bárou Štěpánovou vyfotografovat a mít tak pěknou vzpomínku na krásný 
koncert. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

LEDEN V KNIHOVNĚ

Odlož mobil v knihovně
Za starý mobilní telefon můžete vyhrát poukázku, podpoříte i naši knihovnu

Ojedinělá akce zaměřená na sběr vysloužilých mobilních telefonů, startuje v těchto 
dnech v knihovnách v Kraji Vysočina. Díky ní máte možnost vyhrát poukázky na nákup 
knih v hodnotě až 2.000 korun.

Zapojit se do soutěže nazvané „Odlož mobil v knihovně“ je jednoduché – stačí do ozna-
čeného boxu v naší knihovně kdykoliv až do konce ledna 2023 přinést jakýkoliv starý mo-
bilní telefon a označit jej kontaktními údaji. Čím více telefonů zájemci přinesou a označí, 
tím větší šanci mají vyhrát.

Soutěž organizovaná neziskovou společností ASEKOL ve spolupráci s Krajem Vyso-
čina, má mimo jiné upozornit na to, že i drobná elektrozařízení obsahují velké množství 
různých materiálů, které se odbornou recyklací vrací zpět do oběhu. Díky tomu není po-
třeba je nově vyrábět nebo těžit.

Seznam zapojených knihoven včetně podrobnějších informací, pravidel atd. naleznou 
zájemci na stránkách www.odlozmobil.cz.

Vítěz adventní soutěže
V prosinci se někteří naši čtenáři zúčastnili vánočního kvízu, který zkoumal znalosti 

v oblasti zvyků, tradic a symbolů Vánoc. Jsme rády, že některé otázky rozvířily diskuzi 

Z koncertu.  |  Foto: Otto Hasoň
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o historickém kontextu Vánoc a staročeských zvycích a s radostí oznamujeme, že výher-
kyní se stala paní Lucie P., na kterou u nás čeká kniha dle svého výběru.

Pohádkové úterý a dílničky – 10. ledna ve 14.00 hodin
Zvířátka v zimě

Pojďte s dětmi v úterý 10. ledna společně objevovat, která zvířátka v zimě spí, 
která mohou v lese či na poli děti potkat a jak jim můžeme v zimě pomoci my. S po-
hádkou se projdeme zimní přírodou a samozřejmě si budeme vyrábět. Těšit se můžete 
na ozdoby do pokojíčků pro radost dětí, ale i pro zvířátka, která to v lednové kra-
jině nemají lehké. 

Moudrost traumatu – promítání filmu – 18. ledna v 16.30 hodin
Přijďte na promítání jedinečného filmu a otevřete téma, které řeší spoustu zdravot-

ních neduhů, úzkostí, depresí, nutkavého chování, ale i rakoviny a dalších. 
Úvodního slova se ujme paní Jitka Pražáková, konzultantka metody rodinných a sys-

temických konstelací. Stres, spěch, závislosti a mnoho jiných věcí, které dnes řešíme ná-
razově, jsou reakcí na trauma, o kterém třeba ani vědomě nevíme. Ve filmu Moudrost 
traumatu nás s tímto fenoménem laskavým způsobem seznamuje kanadský lékař, odborník 
na závislosti, trauma a vývoj v dětství, Dr. Gabor Maté. 

Společným jmenovatelem různých tělesných i psychických neduhů bývá trauma. „Ne-
viditelná síla, která formuje náš život. Formuje i to, jaký dáváme světu smysl.“ Gaborovo 
pojetí světa, kdy budeme o tomto stavu vědět a nebudeme potlačovat symptomy, odsuzovat 
a opravovat určité chování, ale budeme se snažit vědomě porozumět příčinám, kvůli 
kterým chování, závislost či nemoc vznikla, je zcela zacelující. 

Po filmu zahájí Jitka Pražáková společnou diskuzi, bude ponechán prostor také pro do-
tazy. Vítány na akci jsou rovněž děti. Postaráno o ně bude prostřednictvím MC Bítešáček 
v našem herním koutku v dětském oddělení. 

Pořádá Městská knihovna Velká Bíteš ve spolupráci s MC Bítešáček. 

Thajsko – cestovatelská projekce – 19. ledna v 16.30 hodin
Srdečně vás zveme na besedu 

z cyklu „Cestování s handicapem aneb 
Nic není nemožné“. Jakub Greschl 
nám bude vyprávět o své 14-denní 
cestě Thajskem, kterou podnikl v roce 
2016. Shodou okolností to bylo těsně 
v době po smrti krále, který zde vládl 
mnohá desetiletí. Země se tak během 
Jakubovy návštěvy právě připravovala 
na králův pohřeb a celé Thajsko bylo 
zahalené do pokory. Cesta do Thajska.  |  Foto: Archiv Jakub Greschla
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Společně procestujeme jak severní část 
s královskými městy, tak i jižní část, která 
je více známá díky turistickým cílům. Pře-
souvat se budeme letecky i lodí. 

A s kým že se „vydáte“ na cestu? Ja-
kub Greschl je mladý muž, který pochází 
z Holýšova na Plzeňsku. Narodil se s dět-
skou mozkovou obrnou a pár let bojoval 
o to, aby jej nohy unesly. Ani to mu však 
nevzalo sílu a k dnešnímu dni již procesto-
val přes 30 zemí světa. Cestování je jeho 
velkým koníčkem a vášní a svým optimistickým přístupem k životu neustále dokazuje,  
že opravdu nic není nemožné.

Rezervace míst předem není nutná, vstup volný.

Rozvoz knih v lednu – 26. ledna 9.00 – 11.00 hodin
I v lednu vám dovezeme vybrané tituly, a to poslední čtvrtek v měsíci, tedy 26. ledna 

v době od 9 do 11 hod. Pro objednání služby, která je pro seniory nad 70 let a imobilní ob-
čany zdarma, volejte 566 789 350 nebo nám napište email na info@knihovnabites.cz. Ne-
zapomeňte uvést kompletní informace – adresu doručení, název knihy a autora. Případně 
oblíbený žánr a my vám rády poradíme.

Stylistický workshop s Jitkou Beranovou – 26. ledna v 16.30 hodin
Styl je věčný, zatímco móda pomíjivá

Přijměte pozvání na workshop v oblasti stylu oblékání a vizáže, na kterém načerpáte 
mnoho inspirace, tipů i osobních rad. 

Každá žena je zajímavá a na každé je něco krásné. Nebojte se to „své krásné“ najít 
a ukázat všem. Stylistka Dana Beranová vám poradí, jak na to. Ukáže, jaký střih oblečení 
zvolit pro váš typ postavy, jak se správně obléci, jaké vybrat doplňky pro různé příležitosti, 
jak rychle sestavit zajímavý outfit i nejnovější módní trendy. Nebude chybět ani ukázka 
různých typů vázání šátků a šál.

Workshop je určen hlavně pro ženy (i muže), kteří pracují na rozvoji své osobnosti, 
chtějí vypadat a cítit se lépe, ať z osobních důvodů nebo proto, že budou mít větší úspěch 
na pracovním trhu. Velice aktuální je především pro ženy, které se po mateřské dovolené 
vrací zpět do práce.

Počet účastníků je omezen. Nutná rezervace místa předem.

Na setkání s vámi se těší 
Kateřina Bartošková, Monika Ulmanová

Cesta do Thajska.  |  Foto: Archiv Jakub Greschla
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NOVÉ KNÍŽKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Milí čtenáři Zpravodaje,
také v novém roce 2023 vám může bítešská městská knihovna nabídnout k zapůjčení řadu 
nových knih. 

Kontroverzní psychologický román Jodi Picoultové s názvem Vlk samotář nás seznámí 
s Lukem Warrenem, který celý svůj život věnoval výzkumu života vlků, a tak jim rozumí 
lépe než své vlastní rodině. Po vážné dopravní nehodě je v komatu a o jeho osudu mají 
rozhodnout jeho již dospělé děti Edward a Cara. Svého otce ovšem příliš neznají… 

Jelení vršek od Hany Marie Körnerové zavede čtenáře do konce 16. století. Rodina 
malého českého šlechtice je nucena se rozdělit na dva znepřátelené tábory, a sice kvůli dě-
dickým a náboženským sporům. Dospělí sourozenci se už dlouhá léta nestýkají. Otec a je-
den z mladších hochů bojují ve Francii, další syn v Polsku, později v Holandsku. Válečné 
výdaje vyčerpají rodinnou pokladnu natolik, že nakonec musí být rozprodána velká část 
majetku. Znepřátelení členové rodiny jsou opět nuceni žít v sídle, které před mnoha lety 
opustili. Pevnou rukou zde vládne nejstarší syn. A jak to tak bývá, po smrti otce se rodinné 
neshody ještě více vyostří…

Matt Haig možná zaujme knihou Půlnoční knihovna. Hlavní hrdinkou je Nora Seedová. 
Ta má možnost napravit chyby z minulosti, a to s pomocí knih z půlnoční knihovny, v níž se 
ocitla. Nyní může zažít, co by se stalo, kdyby mohla změnit svá někdejší rozhodnutí. Jaký 
je ten nejlepší způsob života? Čas běží a Nora nemá moc času na zodpovězení této otázky.

Vlastimil Vondruška nabízí knihu Lucemburská epopej 1. Král cizinec. V úvodu na-
stupuje na český trůn Jan Lucemburský a příběh nás zavede až do roku 1378, kdy zemřel 
jeho syn, římský císař a český král Karel IV. Mocenské intriky, válečné scény, ale i běžné 
denní starosti lidí z dob vrcholného středověku, snaha české šlechty o upevnění postavení 
českých zemí nebo ochrana vlastních stavovských výsad, to vše a mnohé další představuje 
další román Vlastimila Vondrušky. 

Julie Caplinová v knize Hrad ve Skotsku popisuje, jak Izzy McBrideová zdědí sku-
tečný hrad. Díky odkazu prastrýce Billa se stala hradní paní. Plány má velké, hotovost ale 
minimální. Její matka Xanthe sehnala první dobře platící hosty, jejichž peníze by mohly 
pomoci zvelebit prostory hradu. Střechou sice ještě zatéká, ale počet obyvatel hradu neče-
kaně roste…

Temná strana Danielly Steelové nechá čtenáře na chvíli nahlédnout do bezstarostného 
dětství Zoe Morganové a její sestry Rose. Do jejich životů náhle zasáhne nemoc. Tříletá 
Rose má leukémii a Zoe může jen nešťastně přihlížet, jak se rodiče marně snaží udělat vše 
možné i nemožné pro své dítě, její sestru, až je nemoc nejmladší dcery nakonec rozdělí. 
Následky tohoto traumatu budou Zoe provázet ještě dlouhá léta.

Slovenská spisovatelka Táňa Keleová-Vasilková přichází s knihou Manželky po le-
tech. Po dvaadvaceti letech se za svými čtenáři vrací Diana, Martina, Michaela a Iva. 
V něčem se změnily, v jejich životech se mnohé událo, ale jejich sny a touhy zůstaly 
podobné jako kdysi. 
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Další novinkou v místní knihovně je román Nikdo ti neuvěří od polské spisovatelky 
Magdy Knedlerové. Na zámku nedaleko Lähnu žije se svou vychovatelkou sirotek a sou-
časně dědička značného majetku – Dörte. Až do dosažení plnoletosti musí kvůli špatné 
hospodářské situaci a inflaci, jež po 1. světové válce prudce vzrostla, žadonit o každý groš. 
Ani její teprve dvanáctiletá sestřenice Ursel to nemá lehké. Tragický příběh, dobově za-
sazený do časů před sto lety, je v mnoha směrech bohužel až příliš aktuální: zneužívané 
ženy, manipulace, nespravedlivý právní systém, společenské stereotypy… Člověka skoro 
až mrazí, když si uvědomí, že příběh inspirovaly skutečné události. 

Pro děti mají v knihovně např. knížku Hilda a bílý hafík britského spisovatele Stephena 
Daviese. Zabloudí modrovlasá dobrodružka Hilda v tajemných horách, odkud již není ná-
vratu? Budeme věřit, že ne.

Nechť v roce 2023 nikdo z nás nebloudí, ať jsme všichni zdraví, šťastní a spokojení! 
Krásný nový rok!

Šárka Dohnalová

HUDEBNÍ POEZIE NA ŠESTI STRUNÁCH

Na konci listopadu k nám do bítešského půlkruhu zavítal kytarový virtuóz Pavel Steidl. 
Na tento koncert jsem se velmi těšil, a byl vskutku vynikající. Jak poznamenal člen našeho 
výboru pan Kundera: “To byla nejlepší kytara, jakou jsme tady kdy měli”. Nemůžu než 
souhlasit a trošku jen zamrzela poměrně slabá účast publika. Na úvod koncertu vystoupilo 
kytarové kvarteto ZUŠ ve složení Nikola Dohnalová, Natálie Doubková, Hana Ráčková 
a Patrik Klega. Provedli hezkou úpravu skladby Bohemian Rhapsody Freddie Mercuryho. 
Tuto poměrně náročnou skladbu jsme spolu od září nacvičovali a myslím, že ji moc pěkně 
zahráli a celkově odvedli kus práce. I Pavel Steidl kvarteto pochválil a zajímal se, co je to 
úpravu. Pak již bylo pódium jeho a koncert zahájil barokní suitou J. A Losyho. Představil 
nám svoji kytaru postavenou v roce 1925 v Barceloně jedním z významných kytarářů 
tehdejší doby – Franciscem Simpliciem Hernandisem Nástroj měl vskutku nádherný tón 
a v rukou umělce jen zpíval. Byly slyšet všechny jemné nuance hry, opravdové potěšení 
poslouchat. Tyto staré nástroje mají velký charakter a dřevo je léty hraní krásně vyzrálé. 
Hrát na takový nástroj je nepochybně čarovný zážitek. Jako další v programu jsme si vy-
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slechli čtyři Menuety Fernanda 
Sora, na které potom navázal vý-
běr několika sonát N. Paganiniho. 
Hudba období klasicismu a ro-
mantismu je Pavlovou specialitou 
a skladby provedl opravdu krásně 
s využitím všech výrazových 
prostředků kytary. Velmi odu-
ševnělá hra, plná hudebního citu 
a virtuosity. K provádění skladeb 
tohoto hudebního období Pavel 
používá novodobou kopii soudo-
bého nástroje, který dále přiblíží 
sklady, jak zněly v době jejich 

vzniku. Romantická kytara má menší tělo a subtilnější zvuk s charakteristickou barvou 
tónu. O pauze se Pavel Steidl vyfotil s kvartetem a já měl možnost prohodit s ním pár 
slov. V druhé půli koncertu jsme se přesunuli do Španělska a vyslechli si čtyři skladby  
F. M Torroby, krásně provedené opět na starý nástroj z Barcelony. Dála zazněla soudobá 
skladba Ophelia..a haunted sonata Phillipa Houghtona. Tato byla napsaná pro Pavla Steidla, 
bohužel autor umřel, než ji Pavel nastudoval, teď ji hraje na památku autora. Některé sou-
dobé skladby mohou být hůře stravitelné pro posluchače, ale tahle k nim určitě nepatřila 
a mně se líbila. Na konec Pavel Steidl zahrál svoji vlastní skladbu: A ty taky jdi do Ithaky. 
Efektní a povedené dílo, dle mého názoru. Po závěrečném potlesku jsme si ještě vyslechli 
dva přídavky. Myslím, že to byl velmi pěkný koncert a skvělá příležitost vyslechnout si 
kytaru na vrcholné úrovni. Pokud vám to nevyšlo, můžete alespoň zhlédnout nějaká jeho 
videa na YouTube. 

Ondřej Sedlák

NOVOROČNÍ KONCERT BHP

Rok 2023 zahájíme v Bítešském hudebním půlkruhu netradičně v pátek 13. ledna. 
Představí se nám dechový soubor Alinde Quintet. Byl založen v roce 2019 v Praze skupi-
nou mladých hudebníků. Jeho nynějšími členy jsou Anna Talácková (flétna), Barbora Trn-
číková (hoboj), David Šimeček (klarinet), Kryštof Koska (lesní roh) a Petr Sedlák (fagot).

Všichni hráči studovali na prestižních univerzitách v Praze, Brně, Lublani, Lyonu, 
Bruselu a Londýně. Nyní zastávají vedoucí pozice v předních českých i zahraničních 
orchestrech – v orchestru Národního divadla, Filharmonii Brno, Symfonickém or-
chestru hl. m. Prahy FOK, Müncher Symphoniker a zároveň působí v České filharmo-
nii, Symfonickém orchestru Českého rozhlasu a v PKF. Jako sólisté získali ocenění 
v mnoha mezinárodních soutěžích – např. v soutěži Pražské jaro, Mezinárodní soutěž 
v Chieri, Pro Bohemia Ostrava, Mezinárodní soutěž Žestě Brno, aj. Již krátce po svém 

Společné foto z koncertu.  |  Foto: Otto Hasoň
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vzniku vyhrál soubor soutěž dechových kvintet v Bukurešti, on-line soutěž komorních 
souborů ODIN a získal 3. cenu soutěže komorních souborů OPUS v Krakowě. Vy-
stupují na koncertních pódiích u nás i v zahraničí a stihli si za relativně krátkou dobu 
vydobýt velmi slušné renomé.

Ve Velké Bíteši uslyšíme Alinde Quintet poprvé, byť např. hobojistku Barboru Trnčí-
kovou si naši stálí posluchači jistě pamatují z jejího sólového recitálu před několika lety. 
Můžeme se těšit na velmi zajímavý a neotřelý program. Dechové kvintety Paula Taffa-
nela, Franze Danziho či Carla Nielsena zajisté nepatří mezi notoricky známé skladby. 
Stejně jako Serenáda „Hraní v lese“ dánského skladatele Jorgena Jersilda. Uslyšíme hudbu 
18. – 20. stol. ovlivněnou Francií, Německem i Dánskem a na závěr si vyslechneme Dvo-
řákův Americký kvartet č. 12 op. 96 v úpravě pro dechové kvinteto.

V pátek 13. ledna 2023 v 19.00 hodin v sále KD se na vás těší členové vynikajícího 
dechového souboru Alinde Quintet. Nenechte si ujít tento novoroční koncert a nabijte se 
mladistvou energií, která z tohoto tělesa přímo tryská.

Marika Vacková

POZVÁNKA NA FARNÍ PLES

Po tříleté přestávce srdečně zveme všechny Bítešáky i přespolní na XVI. ročník farního 
plesání. Na parketu budeme tančit za doprovodu kapely M.E.Š, ke které se před půlnocí 
přidá i zdejší zpěvačka s úchvatným hlasem Katka Vrzalová. Čekají nás rovněž dvě před-
tančení. Choreografii vymýšlí jednak ostřílený Michal Hanzelka, premiérově pak taneč-
nice a choreografka Cornelia Kratochvílová, která má v portfoliu mj. i sestavy MTV dance, 
který je specifický pro moderní světové zpěváky. 

Tradice je tradice, a tak si opět zasoutěžíme při tanci s pomeranči a po skončení plesu 
si českou besedou připomeneme nejdůležitější bítešskou slavnost, hody. Těšit se můžeme 
na cocktail bar či lahůdky přímo boží: občerstvení bude v režii Božského Burgeru! 

Zkrátka je se na co těšit, a proto si s námi přijďte užít radosti z hudby a tance: v kultur-
ním domě ve Velké Bíteši v sobotu 4. února 2023. Předprodej vstupenek v ICaKK zaha-
jujeme v úterý 3. ledna 2023, cena 220 Kč. Lístky půjdou na dračku, nenechte si je ujít! 
Těšíme se na shledanou.

Organizátoři farního plesu 

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí? 

Je tu další hádanka z okolí Velké Bíteše. Napište nám na e-mailovou adresu program@
bitessko.com nebo na tel. č. 607 007 620 správnou odpověď na otázku, kde se místo zob-
razené na fotografii nachází. Uzávěrka odpovědí je 15. 1. Vylosujeme a odměníme dva 
z vás se správnou odpovědí. Tu všem čtenářům prozradíme v následujícím čísle Zpravo-
daje města Velké Bíteše.
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Otázka pro tento měsíc:
Kde se nachází místo zobrazené 
na fotografii?
Nápověda: Objekt se nachází 
v katastru jedné z místních částí 
Velké Bíteše. 

V listopadovém Zpravodaji 
byla zveřejněna soutěžní otázka, 
kde se nachází místo zobrazené 
na fotografii. Správná odpověď: 

Socha vlka se nachází v areálu Mateřské školy U Stadionu ve Velké Bíteši, autorkou sochy 
je Renata Krestýnová.

Členové redakce Zpravodaje dne 15. prosince vylosovali ze správných odpovědí dva 
výherce. Těmi se staly Helena Kadlecová a Lucie Brymová.

Výhercům, kterým byla předána malá pozornost, gratulujeme. 
Redakce

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 55:

V roce 1593 držel dům patrně Vávra Ryšavý. Roku 1608 získal dům již po Vác-
lavu Fejfkovi v ceně 250 zlatých Tomáš Skalíků, který se sem přiženil. Roku 1626 
městský úřad prodal dům po Tomáši Skalíkovi v ceně 290 moravských zlatých jed-
nomu z dědiců Martinu Fejfkovi. Vejrunky ve výši pěti zlatých měl Fejfka vyplácet 
dědicům Jiříka Zrzavého Pavlu Vomastkovi a jeho sestře Rozině do výše 175 zlatých. 
Jednou v roce 1631 byly z vejrunku odečteny tři zlaté, že Fejfka Vomastkovi „v roli 
jeho jemu odpracoval“. Později roku 1667 Martin Fejfka přikoupil zahradu „blíž 
města v Lánicích“ za 12 zlatých. Patrně rolník Martin Fejfka držel dům dlouhých  
44 let, než v únoru 1670 zemřel ve věku údajně 80 let, kdy „v nemoci se zpovídal“. 
Dle lánského rejstříku z roku 1674 náleželo k domu ještě téhož Martina Fejfky 21,5 
měřic rolí. V hospodaření na domě pokračoval bez zápisu v pozemkové knize Mar-
tinův syn Jáchym Fejfka, který se oženil v únoru 1673. Zemřel ve svých 59 letech 
v roce 1699. Tento Jáchym Fejfka se stal jakožto hospodář viníkem požáru z 9. dubna 
1682, který vznikl v jeho stodole při domě. Shořelo devět roubených domů a dva byly 
strženy, aby se požár nešířil dále.

Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?  |  Foto: Alois Koukola
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Městský úřad roku 1704 připsal dům po Martinu Fejfkovi jeho vnukovi a zároveň synovi 
po Jáchymu Fejfkovi Václavu Fejfkovi. Jeho ovdovělá matka Zuzana (rozená Hlaváčková) 
mu poskytla polovinu travní zahrady pořízené roku 1667 s tím, aby jí za to „svými hovádky 
voral“ jednu roli, která byla ve společném užívání s Václavem Konečným. Je pravděpo-
dobné, že se Václav až do své smrti v roce 1729 ve svých 55 letech neoženil. Asi proto byl 
dům po Jáchymu Fejkovi v roce 1717 připsán dalšímu synovi Jáchyma a Zuzany Tobiáši 
Fejfkovi, který se oženil koncem roku 1715 s vdovou Marinou Kupkovou. A „tuto se obme-
zuje, že nadjmenovaný Tobiáš pouští Václavovi bratru svému, pokud by živnosti, ku které by 
nějaký roli nebyly, nedostal, hone dílný v Šebečnících on bratr Václav povinen jest Tobiášovi 
dle kšaftu nebožky mateře Zuzany a dle smluv pár koní a půl vozu jemu Tobiášovi vydati, 
hever na pole nebo do spolku užívati mají“. Vejrunky měl i on platit po pěti zlatých. A „jsouc 
nadepsaná roli roku 1719 zaseta žitem ozimním, mají takový obilí bratři Tobiáš a Václav 
Fejfka spolu klidit, budoucně na tři klasy spolu set, potomně zasy k domu Tobiáše Fejfky 
připadnouti má“. Tobiáš však brzy zemřel v červnu 1726 ve svých 35 letech.

V listopadu 1728 se s vdovou Marinou oženil Jiřík Vrabec. Tomu městský úřad připsal 
roku 1729 dům s tím, že „pokudž by syn po nebožtíkovi Tobiášovi Fejfkovi Kašpar nedorostl 
aneb anby jej Pán Bůh neuchoval, však v tom čase on nadjmenovaný Jiřík bude grunt povinen 
zlepšovati a v dobrým stavu zachovati, pokud na gruntě býti chce“. Zmíněný Kašpar Fejfka 
převzal dům roku 1742, neboť se jeho ovdovělý otčím v září téhož roku znovu oženil. Následně 
v listopadu se oženil rovněž Kašpar s Marinou Hnátkovou. Kašpar zavdal svému otčímovi šest 
zlatých a „naprotiv tomu ale Jiřík Vrabec jmá témuž Kašparovi Fejfkovi dle smluv svadebních 
místo jednoho dědičného koně 6 zlatých položiti a půl vozu k hospodářství odvésti. Item on 
Vrabec ještě Veruně dceři po nebožtíkovi Tobiášovi Fejfkovi povinen bude 6 zlatých za druhýho 
koně dědičně kontentirovati“. Tyto Vrabec vyplatil v roce 1752, kdy byla Veruna provdaná 
za Jakuba Navrátila. Dle tereziánského katastru náleželo roku 1749 k domu Kašpara Fejfky  
11 kusů rolí (31,5 měřic lepší a 6,25 měřic horší bonity) a domovní zahrada (6 achtelů). Rolník 

Dům čp. 55 v současnosti.  |  Foto: autor
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Kašpar Fejfka pak roku 1768 postoupil dům svému zeti Tomáši Dufkovi z Březky, který se 
v témže roce oženil s Kašparovou dcerou Magdalenou. Dufek měl následně vyplatit z domu 
290 zlatých obecních vejrunků, 23 zlatých kontribuce a 50 zlatých svým dvěma švagrovým.

Tomáš Dufek ale na domě nezůstal. Ještě téhož roku se přestěhoval na dům čp. 37 rov-
něž v Lánicích, který zakoupil v ceně 440 rýnských zlatých až v roce 1772. A tak znovu 
roku 1779 „předstoupíce Kašpar Fejfka vdovec a soused zdejší před počestný ouřad, v po-
níženosti přednesl, že pro starost a sešlost věku svého již více hospodařiti nemůže,“ pročež 
postoupil dům svému dalšímu zeti rovněž rolníku Antonínu Jochovi. Ten se oženil s Alž-
bětou již v únoru 1776 a po připsání domu měl vyplácet obecní vejrunky po pěti rýnských 
zlatých padesáti krejcarech do zbývající výše 167 rýnských zlatých 10 krejcarů. Obě své 
švagrové, totiž Magdalenu Dufkovou a Veroniku Navrátilovou, vyplatil polnostmi. Za-
tím se Kašpar Fejfka v listopadu 1780 znovu oženil s vdovou Alžbětou Porupkovou a žil 
do roku 1794, kdy zemřel ve svých údajně 70 letech. Joch pak roku 1798 postoupil dům 
v ceně 584 rýnských zlatých svému nastávajícímu devatenáctiletému zeti Janu Prokešovi 
z Vlčatína, který se počátkem následujícího roku oženil s dvacetiletou Terezií. Tehdy zbý-
valo splácet za dům ještě šedesát zlatých obecních vejrunků.

Jan Prokeš však roku 1807 s vědomím svého tchána prodal dům se sedmi jitry rolí (4 ha, 
v tratích Radostíny a Královky, U vlkovský cesty, U Kamennýho kříže, Za Lánice u potoka), 
loukami a lesem za 1952 zlatých 15 krejcarů hotově rolníku Josefu Jersenskému. Ten pak 
roku 1816 postoupil dům dále svému synovi též rolníku Klementu Jersenskému, který se 
oženil již v roce 1810 s Rozálií Navrátilovou. Od něj koupil dům roku 1828 za 1000 zlatých 
Jakub Buršík „z dědiny Kamennýho panství budišovského“. Následně roku 1838 pořídil 
dům v ceně 900 zlatých František Rauš. Tento František Rauš byl synem svobodníka z Ho-
lubí Zhoře Jakuba Rauše [Rouše] (čp. 19) a oženil se ve svých osmnácti letech roku 1841 
s dvacetiletou Antonií Novotnou. Zároveň jiný František Rauš, který byl synem svobodníka 
z Kamenné Jana Rauše [Rouše] (čp. 1), se ve svých dvaceti letech roku 1840 oženil s Veroni-
kou Jersenskou, čímž vyženil dům čp. 34 v ceně 820 zlatých. Oba stejnojmenní patrně rolníci 
tak měli domy až do sedmdesátých let naproti sobě. Od roku 1875 vlastnila dům v ceně 2100 
zlatých asi ovdovělá Antonie Raušová. Roku 1882 jej zdědili Jakub a Josefa Raušovi.

V roce 1902 koupili dům v dražbě Mořic a Antonie Zelinkovi. Po nich jej roku 1911 
zdědili Eduard a Marie Zelinkovi. Dle Černého adresáře z roku 1931 byl Eduard Ze-
linka domkařem, čili bez povolání a téměř bez pozemků. Počátkem roku 1959 koupili dům 
Karel a Františka Doležalovi. Od roku 1982 je vlastníkem domu Základní organizace 
Českého svazu chovatelů Velká Bíteš.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 27, 94, 104, 
253; kn. č. 11788, fol. 110, 111; kn. č. 11789, fol. 131; kn. č. 11794, fol. 32, 48; kn. č. 11893, fol. 
168. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš 
Lánice, č. kn. vl. 33. Matriky farnosti Velká Bíteš (www.mza.cz/actapublica/matrika). ZO ČSCH 
Velká Bíteš: https://chovatele-velka-bites.webnode.cz/.

Jan Zduba



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

35Leden 2023  |

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 NA KŘIVÁN-
ČÍCH A DÝMAČKÁCH.

V pořadí 23. trať předměstí Lánice josefinského katastru s názvem „Na Křivánčích a Dý-
mačkách“ zahrnovala 44 položek. Vymezena byla na západní straně tratí „V Širokým žlebě“, 
na severní straně tratí „Nad lípami“, na východní straně cestou „kterou se jde na Pucov“ 
(položka č. 43) a z jižní strany podle lesa pojezdnou cestou („Fuhrweeg“) „která dole ukazuje 
hranice s náměšťským panstvím“ (položka č. 44). Nacházelo se tu 38 rolí, 13 pastvin, jedna 
louka a pět lesů zvaných „Dýmačky“. Tyto na sebe navazující lesy (položky č. 4–5, 7–9) 
(1) byly pozemky různé velikosti v rozsahu od 32x7 do 131x22 sáhů (od 61x13 do 248x42 
metrů). V těchto lesích se počítalo s objemem třetiny sáhu dřeva na jednu měřici výměry (2,3 
m3 na 0,19 ha, tj. 11,85 m3/ha). Kamenitá místa („SteunigterFleck“) se nacházela v rozsahu 
32x9 sáhů (61x17 metrů) u role s lesem (položka č. 9), 23x15 sáhů (44x28 metrů) u role 
s loukou a pastvinou (č. 18) a 10x4 sáhů (19x8 metrů) u role s pastvinou (položka č. 16) (2). 
„Na zadních Dýmačkách“ byla označena role č. 3 (3), „Na Křivánčích“ role č. 10 a 38 (4), 
„Nad lípami“ role č. 42 (5), „V Zástavách“ role č. 36 a 40 (6), „Na široký“ role č. 34 a 37 (7), 
podle tvaru a umístění „Na klínku a přídce“ role s pastvinou č. 35 (8). 

Dle městských pozemkových knih se v letech 1775–1800 uskutečnilo v předmětné trati 
31 majetkoprávních převodů rolí a čtyři převody lesů. Týkalo se to „pustých“ lesů č. 4 
(393,33 sáhů / 0,14 ha) a 5 (242,5 sáhů / 0,09 ha) i 7 (1 jitro 113,17 sáhů / 0,62 ha) (1791), 
dále lesa č. 9 (1 jitro 1285,67 sáhů / 1,04 ha) (1795). Role č. 8 (1 jitro 41,33 sáhů / 0,59 
ha) byl již „bejvalý les neb porostlina“ (1798). Patrně v této době přelomu 18. a 19. století 
docházelo k přeměně lesů „Dýmačky“ v bí-
tešském katastru v role.

Tytéž pozemkové knihy 17. a 18. století uvá-
dějí název trati povětšinou „Na Skřivánčích“ 
(1613–1714), snad podle hnízdících zpěvných 
skřivanů. Zde se nacházely role s ouvary (1623, 
1627) i role „polouděli“ (1628, 1709, 1714). 
V roce 1674 Pavel Adrian (čp. 86) zakoupil 
od Jiříka Staňka (čp. 3) rybníček „na Skřiván-
čích pod Halíříky i s ouvarem, co vedle něho 
leží a začíná se jak rybníček, tak i ouvar od dolní 
cesty, která z Malý Strany od města jde k Halí-
říkům a dochází do téhož ouvaru […] v kterým 
jest vrchovistko [tj. rašeliniště] proti rybníčku, 
který na Skřivánčích aneb pod Halíříky leží“ 
(9). Je možné, že uvedený Horní Adrianovský 
rybníček byl na tomtéž místě, co jeden ze dvou 

Trať „Na Křivánčích a Dýmačkách“ dle josefinského 
katastru z 18. století. Do mapy stabilního katastru  

z roku 1825 zakreslil autor.
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pozdějších rybníčků zvaných Demáčky. Jen oje-
diněle byly užity názvy „Na Křivánčích“ (role 
a další role Polouděli od pucovský cesty, 1715), 
„Na Skřivánčí“ (role Polouděli troje hony, úrok 
2 denáry, 1640) či „V Křivánčích“ (role Padě-
lek, úrok 1,5 groše, 1606).

Původní menší trať „Dýmačky“ či „De-
máčky“, přecházející do trati „V Širokým 
žlebě“, se nazývala nepochybně podle častěj-
ších mlh, které se tu u dvou rybníčků „dýmily“ 
(10). V těchto místech byl dříve bítešský kata-
str větší o les Dýmačky, který ale v roce 1777 
definitivně připadl vrchnosti a potažmo k nově 
vznikajícímu katastru Jindřichova (11 – hrubý 
odhad rozsahu). Mapa Dýmaček včetně přísluš-
ného komisionálního protokolu, které vznikly 
v roce 1775 v souvislosti s vedeným soudním 
sporem s vrchností, se na rozdíl od map s pro-

tokoly Klečan a lesa Seče nedochovaly. V téže době se rovněž ztratily dva listy z městského 
archivu, které zřejmě potvrzovaly přináležitost Dýmaček k městu. První z nich byl roku 1416 
vydán vrchností Lackem z Kravař, druhý roku 1560 svobodníkem Janem Jestřabským. Měst-
ské pozemkové knihy 17. a 18. století zmiňují pouze umístění rolí „Pod Demáčky“. Týkalo 
se to jak jedné blíže neurčené role (1724), tak role s ouvarem ležící proti jedné svobodné roli 
(1640) či svobodné role s ouvarem pod struhou (1698). 

Jan Zduba

SPORT

MODERNÍ GYMNASTKY Z VELKÉ BÍTEŠE 
NA MEZINÁRODNÍM ZÁVODĚ V RAKOUSKÉM GRAZU

„Nepopularní bramborová medaile. Obrovská zkušenost. Týmů bylo celkem 12!!! Jste 
pro nás nejlepší, desetina nás dělila od 3. místa“.

Několik šikovných, talentovaných a pracovitých dívek z Velké Bíteše reprezentovalo 
Českou republiku a také naše město na závodech Estetické skupinové gymnastiky společ-
ných sestav na mezinárodním závodě STEIERMARK CUP v Rakousku. V kategorii 8 – 10 
a 10 – 12 let proběhlo semifinále ve čtvrtek 24. 11. 2022, finále pak 25. 11. 2022 a po jeho 
skončení mohla spokojená trenérka vyslat domů skvělou zprávu, kterou uvádíme v podti-
tulku tohoto článku.

Vymezení tratě „Na Křivánčích a Dýmačkách“  
na satelitním snímku z roku 2021.  
Do snímku www.mapy.cz zakreslil autor.
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Aneta Růžičková, Nikol Růžič-
ková, Vanesa Prokešová a Vendula 
Marie Stará trénují pod vedením tre-
nérky Michaely Křenkové, která za-
čala vést dívky ke krásnému ladnému 
pohybu ve Velké Bíteši společně 
s Jiřinou Langovou (za svobodna 
Machátovou), skvělou sportovkyní 
a současně baletkou Státního divadla 
v Brně, již od roku 2014. Po něko-
likaletém hledání vhodných trénin-
kových prostor pracují nyní pod 
hlavičkou TJ SOKOL MODERNÍ 
GYMNASTIKA Velká Bíteš a jako 
domovský oddíl mají Moderní gymnastiku Elvis Třebíč. Zmíněná děvčata tedy trénují jak 
ve Velké Bíteši, tak také v Třebíči. Děvčatům gratulujeme a přejeme ještě hodně dalších 
sportovních úspěchů.

Dana Jirglová

PODĚKOVÁNÍ

Velice vám všem, sponzorům, rodičům, dětem a vedoucím oddílů, děkujeme za spolu-
práci v uplynulém roce. Bylo nám velkým potěšením společně s vámi dosahovat sportov-
ních cílů a těším se, že budeme moci přispět k vašim úspěchům i v roce 2023. 

Přejeme vám šťastný nový rok a těšíme se na příjemnou spolupráci.

Za TJ Spartak Velká Bíteš, z.s., Ing. Petr Světlík

OSTATNÍ

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ – „VELKÁ BÍTEŠ VČERA A DNES 2023“

I nformační 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 
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

Tým gymnastek z Velké Bíteše na mezinárodním závodě.  
Foto: Michaela Křenková
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„VELKÉ MEZIŘÍČÍ A OKOLÍ Z NEBE“ – NOVÁ KNIHA 
V PRODEJI V INFORMAČNÍM CENTRU

V Informačním centru na Masarykově 
náměstí 88 ve Velké Bíteši byl zahá-
jen prodej nové knihy „Velké Meziříčí 
a okolí z nebe“. Knihu vydalo CBS na-
kladatelství s.r.o. Zlín. Autor knihy je 
pilot a dobrodruh Milan Paprčka s kolek-
tivem. Kniha zahrnuje spoustu leteckých 
fotografií a informací z Velkého Meziříčí 
a okolí včetně Velké Bíteše. Je tu zobra-
zený jedinečný pohled na krajinu měst 
a obcí např. Baliny, Kadolec, Netín, Jí-
voví, Vidonín, Milešín, Skřinářov, Osová 
Bítýška, Křižanov a další. Informace 
o obcích jsou zveřejněny jak v českém, 
tak i v anglickém jazyce. Prodejní cena 
činí 600 Kč. Nejen pro obyvatele Velkého 
Meziříčí a okolí je to krásný tip na dárek.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

PŘÁNÍ

Milý a vážení občané města, dovolte nám popřát vše nejlepší do nového roku. Zdraví, 
lásku a pohodu v životě, stálý úsměv na tváři. Kéž nový rok přinese radost, mír a štěstí 
nám všem.

Seniorklub

VELKÁ BÍTEŠ SE ZAPOJÍ DO PRESTIŽNÍHO 
MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU DOSPĚLÝCH PIAAC

Během prosince 2022 až července 2023 bude ve Velké Bíteši probíhat prestižní Me-
zinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu účastní spolu s více než 30 
zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje Národní pedagogický institut ČR z pověření 
Ministerstva školství.

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/
MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respon-
dent obdrží za účast ve výzkumu finanční odměnu 800 Kč. Pro úspěch výzkumu je zásadní, 

Nová kniha.  |  Foto: Dagmar Martakidu
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aby se co nejvíce oslovených domácností 
do výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrané 
právě ony a podle mezinárodní metodiky 
nemohou být nahrazeny. Data budou 
uchována jako přísně důvěrná, budou 
zpracována hromadně a použita výhradně 
pro účely výzkumu.

Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou 
občané v jednotlivých zemích připra-
veni na výzvy současné doby, jako jsou 
změny na trhu práce či rostoucí vyu-
žívání digitálních technologií v práci 
i mimo ni. Výzkum se proto zajímá 
o pracovní zkušenosti a vzdělávání, 
ale i o uplatňování různých dovedností 
v každodenním životě. Výsledky vý-
zkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému, ukáží, kde jsou naše silné 
a slabé stránky a kde je vhodné upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo našim 
současným potřebám.

Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.

Michaela Kudrnáčová, národní koordinátorka 2. cyklu výzkumu PIAAC

S JAKÝM OČEKÁVÁNÍM VSTUPUJETE DO NOVÉHO ROKU?

Mark Twain: „Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, 
ale přestaneš žít.“ Věřím, že Bůh dal lidem do nitra touhu dělat dobré věci, být užitečný 
a radovat se, když se něco dobrého podaří. Když se dějí zlé věci, když vidíme utrpení, 
ničení a zmar, jsme z toho nešťastní. Pokud se tohle z myšlení člověka vytratí, něco není 
v pořádku. Člověk po svém stvoření dostal od Boha úkol, aby obdělával a střežil zemi. 
O tom, jak obstál, si můžeme udělat obrázek z toho, co vidíme kolem sebe. Nejsme od-
povědní za rozhodnutí druhých lidí, každý zodpovídá sám za sebe, každý má na výběr.  
Co necháme ve svém myšlení zvítězit?

List Koloským 3. kapitola, verš 15: Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích; 
k němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděčni.

Přijďte si popovídat o vašich očekáváních, plánech i obavách v novém roce. Ráda 
bych vás pozvala na naše pravidelná setkání, která se konají každou druhou a čtvrtou 
(případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově náměstí  
č. 5 v 1. patře (na pavlači). Také můžete navštívit naše webové stránky (www.ac-vm.cz).

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný celý nový rok Věra Pokorná
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SOUHRNY USNESENÍ

VÝBĚR Z USNESENÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA: 

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 2/2022 KONANÉHO DNE 12. PROSINCE 2022 

3/2/22/ZM: zřizuje osadní výbory v částech města Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, 
Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov, Pánov. Osadní výbor v Bezděkově bude tříčlenný, ve Březce 
sedmičlenný, v Holubí Zhoři pětičlenný, v Jáchymově tříčlenný, v Jestřabí tříčlenný, v Jindřichově 
sedmičlenný, v Košíkově sedmičlenný, v Ludvíkově tříčlenný, v Pánově tříčlenný.
4/2/22/ZM: volí předsedou osadního výboru v části města Bezděkov pana Petra Vondráka a členy 
tohoto výboru: pana Petra Kopáčka, DiS. a pana Jiřího Křikavu.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Březka paní 
Mgr. Markétu Burešovou a členy tohoto výboru: pana Jiřího Báňu, pana Pavla Buriana, pana Petra 
Dvořáčka, pana Ing. Pavla Janštu, pana Ing. Josefa Kozu a pana Ondřeje Suchánka.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Holubí Zhoř pana 
Ing. Josefa Lose, Ph.D. a členy tohoto výboru: paní Markétu Bártovou, pana Luboše Pospíšila, pana 
Vojtěcha Šabackého a paní Mgr. Evu Širokou.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jáchymov pana Jaro-
míra Rybníčka a členy tohoto výboru: pana Vlastimila Březinu a pana Pavla Kotlana.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jestřabí paní Ivu 
Svobodovou a členy tohoto výboru: paní Dagmar Doubkovou a pana Radka Prokeše.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jindřichov pana Ra-
domíra Holíka a členy tohoto výboru: paní Blanku Malátovou, pana Jaroslava Krupičku, paní Micha-
elu Markovou, pana Rudolfa Bryma, pana Ing. Jana Karáska a pana Ing. Pavla Prchala.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Košíkov pana Mar-
tina Bryma a členy tohoto výboru: pana Petra Kalinu, pana Dušana Bryma, pana Radka Bednáře, 
pana Jiřího Rybníčka, pana Ladislava Rybníčka a pana Petra Čecha.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov paní Ilonu 
Kalovou a členy tohoto výboru: paní Zdeňku Pelánovou a pana Vojtěcha Řezníčka.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Pánov paní Mgr. Lu-
cii Habánovou a členy tohoto výboru: pana Zdeňka Jeřábka a pana MUDr. Stanislava Voborného.
5/2/22/ZM: deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paní Ing. Markétu Lavickou jako zástupce města 
Velká Bíteš na valné hromady obchodní společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o., a to do doby 
ukončení volebního období zastupitelstva města.
6/2/22/ZM: deleguje paní Ing. Markétu Lavickou jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.
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7/2/22/ZM: deleguje pana Ing. et Ing. Františka Matušinu jako zástupce města Velká Bíteš na valné 
hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, a to do doby ukončení volebního období zastupi-
telstva města.
8/2/22/ZM: deleguje paní Ing. Markétu Lavickou jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady 
Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva 
města.
9/2/22/ZM: pověřuje pana Ing. et Ing. Františka Matušinu zastupováním města Velká Bíteš při vý-
konu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš, a to do doby ukončení 
volebního období zastupitelstva města.
29/2/22/ZM: ustanovuje místostarostu Ing. et Ing. Františka Matušinu „určeným zastupitelem“ 
ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování nového Územního plánu Velká Bíteš, který nahradí 
stávajícího určeného zastupitele Ing. Milana Vlčka.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2022

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

VZPOMÍNÁME

Dne 13. prosince 2022 uplynulo 15 let od smrti
paní Elišky Mihalové z Velké Bíteše.

Kdo jste ji znali, věnujte ji s námi tichou vzpomínku.
Děti s rodinami

Dne 7. ledna 2023 uplynou 2 roky, co nám náhle odešla 
milovaná maminka, manželka, babička a prababička

paní Zdeňka Macholánová z Velké Bíteše.
Vzpomeňte společně s námi. Stále je v našich srdcích.

Manžel František, dcera Ludmila 
a synové Zdeněk a Milan s rodinami.

Komerční sdělení / Inzerce
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Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše ptáci pějí. 
Své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací.

Dne 10. ledna 2023 uplynou 3 roky, co nás opustila 
naše drahá a milovaná dcera, maminka, přítelkyně,  

sestra a neteř 
paní Zdeňka Bláhová z Velké Bíteše.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají maminka, dcery Katka, Terezka, 
přítel Aleš, bratr Stanislav s rodinou a rodiny Loukotovy.

Dne 31. ledna 2023 uplyne osm let od úmrtí naší milované 
maminky, 

paní Heleny Hlaváčkové.
Kdo jste ji znali, věnujte ji s námi tichou vzpomínku.

Stanislav a Helena – děti s rodinami

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím obrazy malířů: Jindřich Zezula, Karel Němec, Jan Odvárka, Emler, Jambor,  
Lacina, Musil, Heřman, Hegr, Matal, Hanych, Bukáček, Lukášek, Panuška, Bubeníček, 
Kaván, Honsa, Fiala, Cína – Jelínek a dalších. Tel: 776 393 000.

Trápí vás akné nebo jiné nedokonalosti na vaší pleti? Potřebujete rozjasnit pleť? Bolí vás 
záda a potřebujete masáž? Zavolejte mi a přijďte do mého studia Relax v Košíkově u Velké 
Bíteše. Mobil: 608 271 522, web: studiorelax-sz.cz. 

 

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 200 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: AGMAT s.r.o., Stříbrnice. 
Uzávěrka pro únor 2023: 16. ledna 2023 do 12.00 hodin.  
Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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