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ZPRÁVY Z RADNICE

SLOVO Z RADNICE

Milé obyvatelky a milí obyvatelé města,
v době, kdy píšeme tyto řádky, to za okny vy-
padá spíše na jaro než vrcholící zimu. Díky tomu 
mohla začít avizovaná rekonstrukce kanalizace 
v ulici Hybešova. Objížďka je značená a zdá se, 
že se s tímto omezením řidiči snadno vypořádali 
a firma EUROVIA se pustila do práce. 

Věřme, že se řidiči stejně dobře vypořádají 
i se změnou dopravního značení na křižovatce 
ulic Tišnovská a Na Valech. V souvislosti s ote-
vřením obchodního centra Lidl by mělo dojít 
ke změně: ulice Na Valech a Vlkovská budou 
hlavní silnicí a ulice Tišnovská bude značena 
jako vedlejší. 

Mnozí z nás už za sebou mají první nákup v nově otevřeném obchodním centru Lidl. 
Doufejme, že tento obchodní řetězec úspěšně rozšíří nabídku zboží v našem městě a stane 
se zdravou, nikoli likvidační konkurencí pro stávající obchody. Přejeme novému obchodu, 
aby se v něm podařilo vytvořit pracovní kolektiv z lidí, které bude jejich práce bavit a bu-
dou ji dělat rádi. A novým pracovníkům přejeme totéž. Ať je práce baví, a ať se jim podaří 
vytvořit přátelský pracovní kolektiv. Těšíme se na usměvavé prodavačky a prodavače☺. 
Stávajícím obchodům přejeme zdárné vyrovnání se s novou konkurencí a pevně věříme, že 
jim naši občané zachovají dosavadní přízeň a podporu. Stejně tak se těšíme na usměvavé 
nakupující, i když musíme uznat, že nás samotné překvapila cenotvorba nového vlastníka 
potravin na náměstí…

V průběhu měsíce února se vrátí do původních a zrekonstruovaných prostor Zverex. 
Drogerie se už vracet nebude, protože paní Ráčková se rozhodla ukončit svoji činnost. 
V blízké době bude zveřejněna nabídka na pronájem obchůdku ve dvoře u školky. Pokud 
by se mezi čtenáři Zpravodaje našel nějaký zájemce, neváhejte kontaktovat pracovníky 
městského úřadu. Stejně tak nabízíme k pronájmu budovu kotelny, kde ukončilo činnost 
truhlářství pana Vavřiny.

V současnosti se také snažíme jednat o možných cyklostezkách v okolí Bíteše. Držte 
nám pěsti, ať vedou ke zdárným výsledkům, stejně jako jednání o odklonu tranzitní ná-
kladní dopravy z vnitřních komunikací vedoucích okolo náměstí a budování dalších částí 
obchvatu okolo města. Tato jednání probíhají s představiteli Kraje Vysočina a s Jihomo-
ravským krajem.
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Také vymýšlíme pro děti školou povinné příměstské tábory a vypadá to, že už máme 
paní hlavní koordinátorku a příměstské tábory budou.

Máme za sebou volbu prezidenta. Volilo se i v nových prostorách MŠ Masarykovo ná-
městí v okrsku č. 1. Děkujeme všem za vstřícnost při přípravě a vám občanům, že jste nové 
prostory přijali pozitivně. Krom drobných technických problémů se toto místo osvědčilo 
a určitě tato změna zůstane zachována.

V době, kdy budete číst tyto řádky, již budeme znát nového prezidenta České republiky, 
doufejme, že nový prezident bude prezidentem takovým, jakým má být.

Přejeme všem veselou plesovou sezónu☺. Milovníkům zimních sportů přejeme dosta-
tek sněhu a silný mráz a řidičům suché a upravené silnice.

Markéta Lavická a František Matušina

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 13. února 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

MODERNIZACE UČEBNY CNC NA SOŠ JANA TIRAYE 

V loňském roce obdr-
želo město Velká Bíteš 
žádost ředitele SOŠ Jana 
Tiraye o zajištění moder-
nizace učebny CNC. Rea-
lizace záměru by přispěla 
k zajištění konkurence-
schopnosti žáků maturit-
ního oboru Mechanik se-
řizovač a učebního oboru 

Obráběč kovů při volbě budoucího zaměstnání a také zvýšila poptávku o studium na SOŠ 
Jana Tiraye.

Současné vybavení učebny CNC je zastaralé a neumožňuje upgrade software CNC 
strojů na modernizované systémy, a proto bylo rozhodnuto na jednání rady města o reali-
zaci akce.

Po zpracování všech podkladů byla koncem listopadu podána žádost o dotaci na vy-
bavení učebny CNC prostřednictvím projektu Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro 
polytechnické vzdělávání. V současnosti probíhá vyhodnocování žádosti o dotaci. 

Modernizace učebny CNC.  |  Foto: Archiv autora
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Město připravuje zadávací dokumentaci k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
strojů. Předpokládaný termín vyhlášení je začátek února 2023 tak, aby byl splněn předpo-
kládaný termín realizace.

Milan Pelc, referent odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš

REKONSTRUKCE ULICE RAJHRADSKÁ – JIHLAVSKÁ

Projekt Rekonstrukce násypu v ulici 
Rajhradská, investiční akce 3 investorů - 
Města Velká Bíteš, Svazu vodovodů a kana-
lizací a Kraje Vysočina, se blíží ke svému 
závěru.

V průběhu loňského roku zde byly vybu-
dovány vodovod a kanalizace včetně přípo-
jek k okolním pozemkům a nemovitostem, 
metropolitní síť, zhotoveny příkopy a nové 
propustky, rozšířen násyp a silnice, vybudo-
vány chodníky včetně nových přechodů pro 
chodce, vjezdu k novým rodinným domkům, osvětlení, opraveny navazující chodníky 
a další s tím spojené činnosti.

Silnice byla Krajem Vysočina uvedena do provozu v listopadu 2022, Město Velká Bíteš 
převzalo chodníky do předběžného užívání po jejich dokončení dne 15. prosince 2022.

Nyní zhotovitel dokončuje vady a nedodělky a připravuje potřebnou dokumentaci pro 
předání všech stavebních objektů do trvalého užívání.

Luboš Havelka, odbor investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš

SUPERMARKET VE VELKÉ BÍTEŠÍ SKUTEČNOSTÍ

Po dlouhých letech jednání a konzultací se i Velká Bíteš dočkala svého supermar-
ketu, a to konkrétně na ulici Vlkovská za čerpací stanicí pohonných hmot společnosti 
BDS. V první etapě je otevřena prodejna potravin společnosti Lidl, která nabízí zá-
kazníkům 1411 m2 prodejní plochy. Druhou etapou budou menší nákupní řetězce, 
jejichž otevření se plánuje na konec letošního roku. Mezi oběma etapami je dosta-
tečně velké parkoviště s kapacitou 115 parkovacích míst. K dispozici bude i nabíječka 
pro elektromobily. Příjezd na parkoviště Lidlu je z ulice Vlkovská. Přístup pro pěší 
po chodníku je dvojí. Jeden chodník je veden souběžně s příjezdovou komunikací 
z ulice Vlkovská a druhý chodník se nachází nad plynovou kotelnou U Stadionu. Pře-
jeme všem zákazníkům spokojený nákup.

Pavel Bednář, vedoucí odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš

Rekonstrukce ulice Rajhradská – Jihlavská. 
Foto: Archiv autora
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POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1. 1. 2023

Děti narozené v roce 2022
Celkem 58 dětí, z toho 33 chlapečků a 25 holčiček:

* Velká Bíteš – 51 dětí (30 chlapečků, 21 holčiček)
* Bezděkov – 1 holčička
* Březka – 1 chlapeček
* Holubí Zhoř – 0 dětí
* Jáchymov – 0 dětí 
* Jestřabí – 1 holčička
* Jindřichov – 0 dětí
* Košíkov – 2 holčičky
* Ludvíkov – 2 chlapečci
* Pánov – 0 dětí

Sňatky v roce 2022

Sňatky uzavřené před Matričním úřadem Velká Bíteš v roce 2022 – celkem 21 sňatků. 
V obřadní síni 15 sňatků, Římskokatolická církev - v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bí-
teši 3 sňatky, v kostele sv. Petra a Pavla ve Křoví 1 sňatek, na jiném vhodném místě v KÚ 
Matričního obvodu Velká Bíteš 2 sňatky. 

Dospělí Děti Celkem
část Velká Bíteš 2 720 739 3 459
část Janovice 679 174 853
Velká Bíteš 
(VB+Janovice) 3 399 913 4 312

Bezděkov 51 15 66
Březka 85 28 113
Holubí Zhoř 116 38 154
Jáchymov 73 14 87
Jestřabí 32 10 42
Jindřichov 56 20 76
Košíkov 149 43 192
Ludvíkov 36 9 45
Pánov 13 3 16
Celkem 4 010 1 093 5 103
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Z toho:
* oba snoubenci z obvodu Velká Bíteš – 8
* alespoň jeden ze snoubenců z obvodu Velká Bíteš – 5
* oba snoubenci z jiného obvodu – 8
* sňatek s cizincem/cizinkou (z 21 sňatků uzavřených v obvodu Velká Bíteš) – 2

Úmrtí v roce 2022 

V roce 2022 zemřelo celkem 38 občanů, z toho 24 mužů a 14 žen:
* Velká Bíteš – 32 občanů (20 mužů, 12 žen)
* Bezděkov – 0
* Březka – 1 muž
* Holubí Zhoř – 1 žena 
* Jáchymov – 1 muž, 1 žena 
* Jestřabí – 0 
* Jindřichov – 0 
* Košíkov – 2 muži
* Ludvíkov – 0
* Pánov – 0

Milena Janštová, matrikářka

VÝSLEDKY 1. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

V pořadí třetí přímá volba českého prezidenta se konala v prvním kole v pátek 
13. a sobotu 14. ledna 2023. Vybírat bylo možno z osmi kandidátů, z nichž tři jsou 
členy politických stran a hnutí (Andrej Babiš – ANO, Jaroslav Bašta – SPD, Marek 
Hilšer – MHS). Dva kandidáti byli navrženi poslanci (Ing. Andrej Babiš; Bc. Ja-
roslav Bašta), tři senátory (Mgr. Pavel Fischer; MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.; 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, dr. h. c. mult.) a tři občany (PhDr. Mgr. Ka-
rel Diviš; prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.; Ing. Petr Pavel, M.A.). Ze jmeno-
vaných kandidovali v minulých prezidentských volbách roku 2018 Pavel Fischer 
s výsledkem v prvním kole 10,23 % hlasů (ve Velké Bíteši 14,25 %) a Marek Hilšer 
s 8,83 % hlasů (ve Velké Bíteši 7,40 % hlasů). Volební účast byla v roce 2018 nižší 
při 61,92 % (ve Velké Bíteši 66,83 %).

Do druhého kola volby postoupili Ing. Petr Pavel, M.A. a Ing. Andrej Babiš. V době 
uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje ještě neproběhlo druhé kolo volby, stanovené na  
27. a 28. ledna 2023.

Výsledky 1. kola volby prezidenta republiky na úrovni velkobítešské, celostátní, nej-
bližších dvou krajů, tzv. velkého okresu a nejbližších sousedních měst (v procentech, s vý-
jimkou údaje o počtu voličů v seznamu).
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Výsledky 1. kola volby prezidenta republiky ve volebních obvodech Velké Bíteše 
(v procentech, s výjimkou údaje o počtu voličů v seznamu). Velká Bíteš je tradičně roz-
dělena do devíti volebních okrsků. Okrsek č. 1 (Mateřská škola, náměstí) zahrnuje jiho-
východní část města od Karlova po ulici Za Loukama včetně Masarykova náměstí, ulic 
Růžové a Pod Hradbami, též místní část Pánov. Okrsek č. 2 (SOŠ, Tyršova) zahrnuje jiho-
západní část města od ulice Rajhradské po ulice Tyršova a Za Uličkami. Okrsek č. 3 (Kul-
turní dům, Vlkovská) zahrnuje severozápadní část města od ulice Družstevní po Novou 
Čtvrť. Okrsek č. 4 (Základní škola, Sadová) zahrnuje severovýchodní část města od ulice 
Tišnovská po ulici Na Babinci včetně částí ulic Vlkovská a U Stadionu, též ulice Hrnčířská 
a Kostelní v centru. Dalšími okrsky jsou místní části: č. 5 Košíkov a Ludvíkov, č. 6 Jindři-
chov a Jestřabí, č. 7 Holubí Zhoř, č. 8 Březka a č. 9 Bezděkov a Jáchymov.

Zdroj: www.volby.cz
Redakce

kandidát Velká 
Bíteš ČR

Kraj 
Vysoči-

na

Kraj 
Jihomo-
ravský

Okres 
Žďár 
n. S.

Velké 
Mezi-
říčí

Tišnov Rosice Náměšť 
n. O.

Petr Pavel 35,69 35,40 31,46 34,03 31,95 33,91 36,53 34,70 30,91

Andrej Babiš 29,89 34,99 35,50 33,89 32,99 33,72 29,96 34,44 37,98

Danuše Nerudová 16,80 13,92 15,09 15,37 15,84 14,01 15,52 15,70 13,59

Pavel Fischer 9,83 6,75 8,61 7,77 10,33 9,38 9,67 6,45 7,25

Jaroslav Bašta 3,46 4,45 4,27 4,81 3,92 4,11 3,56 4,72 5,50

Marek Hilšer 2,54 2,56 3,03 2,39 2,92 3,05 2,59 2,18 2,58

Karel Diviš 1,02 1,35 1,38 1,23 1,39 1,18 1,49 1,45 1,45

Tomáš Zima 0,74 0,55 0,62 0,46 0,61 0,61 0,63 0,32 0,69

voličů v seznamu 4 010 8 245 962 401 931 940 373 93 436 8 952 6 959 4 880 3 946

volební účast v % 71,05 68,24 72,54 68,48 73,27 70,08 68,66 70,82 70,15

kandidát 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Petr Pavel 34,04 40,80 32,56 36,68 35,61 28,78 30,12 43,07 27,90

Andrej Babiš 29,07 23,46 36,99 29,50 30,82 34,84 30,12 21,53 46,51

Danuše Nerudová 15,88 19,73 13,48 15,57 15,06 24,24 26,50 24,61 10,46

Pavel Fischer 13,19 8,37 8,86 10,65 8,21 9,09 4,81 4,61 6,97

Jaroslav Bašta 3,40 2,98 4,04 2,66 6,84 1,51 4,81 4,61 2,32

Marek Hilšer 2,83 2,39 2,69 2,66 1,36 1,51 3,61 0 3,48

Karel Diviš 0,70 1,34 0,96 1,02 1,36 0 0 1,53 2,32

Tomáš Zima 0,85 0,89 0,38 1,22 0,68 0 0 0 0

voličů v seznamu 1055 930 717 707 185 89 117 86 124

volební účast v % 67,39 72,37 72,80 70,01 78,92 76,40 70,94 75,58 69,35
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ZVEME VÁS

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

Středa 1. února 2023 od 17.00 hodin
JAPONSKO
Přednáška manželů Márových
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Od 6. února do 17. února 2023 otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin
KNIŽNÍ BAZÁREK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Městskou knihovnou

Úterý 7. února 2023 v 19.00 hodin
KONCERT BHP 
trio – Anna Paulová – klarinet, Indi Stivín – kontrabas, Matouš Zukal – klavír
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Úterý 7. ledna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin
DÍLNIČKY V KNIHOVNĚ – valentýnské vyrábění
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

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
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Neděle 12. února 2023 od 13.00 do 15.00 hodin
KARNEVAL NA LEDĚ
Zimní stadion ve Velké Bíteši, bohatá tombola, občerstvení zajištěno, masky vstup zdarma.
Organizuje: Spolek rodičů a přátel školy Sadová

Úterý 14. února 2023 od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM V KNIHOVNĚ – setkání, hraní, promítání
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš ve spolupráci s MC Bítešáček

Úterý 14. února 2023 od 15.00 do 17.00 hodin 
BABY CLUB – hrací odpoledne pro děti od 2 let 
Ve společenském sále Mateřské školky na Masarykově náměstí
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí

Úterý 14. února 2023 od 17.00 hodin
AUTOSTOPEM PO SEVERNÍ MAKEDONII, opomíjená východní část země
Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Středa 15. února 2023 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB 
Posezení s harmonikou
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek 16. února 2023 v 16.30 hodin
KORSIKA V POHYBU – CESTOVATELSKÁ PROJEKCE
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
 
Úterý 21. února 2023 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Čtvrtek 23. února 2023 od 9.00 do 11.00 hodin
ROZVOZ KNIH
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
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Čtvrtek 23. února 2023 v 17.00 hodin
MAGICKÁ ARMÉNIE – ZEMĚ SOPEK A KLÁŠTERŮ
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Pondělí 27. února 2023 v 17.00 hodin
EDVARD BENEŠ
Přednáška lektora PhDr. Stanislava Balíka
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Úterý 28. února 2023 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš

PŘIPRAVUJEME

Od 1. března do 15. srpna 2023
„SPOLU“ – fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks zasílat na email program@bitessko.com, uvést jméno, pří-
jmení a telefonický kontakt. Vyhlášení výsledků se uskuteční v září v rámci Tradičních 
bítešských hodů. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa 1. března do pátku 10. března 2023 v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin 
„JARNÍ TÁNÍ“ - výstava Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, p.o.,
Vernisáž: 1. března v 15.30 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p.o., Tišňovská 116, Velká Bíteš

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

Neděle 5. března 2023 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S ALICÍ A DAVIDEM HAMERSKÝMI
Vstupné: 60 Kč, maska zdarma
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 
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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 

Neděle 26. března 2023 
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Favorit Brno ve spolupráci s městem Velká Bíteš

ŠKOLY

LEDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE U STADIONU

Kalendářní zima je v plném proudu. Bohužel ta letošní je skoupá na sněhovou nadílku, 
sněhové závěje, mráz a mrazivé dny a tím děti ochuzuje o sněhové hraní a dovádění.  
I když se s dětmi ve školce snažíme sněhovou královnu přivolat, zatím se nám to moc ne-
daří. Ale uvidíme, ještě není všem dnům konec. 

Mobilní planetárium.  |  Foto: Archiv MŠ
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Čas zimního dovádění prožíváme ve 
 školce tak trochu jinak. Sněhové koule 
jsme vyměnili na koule papírové, sněhuláky 
skládáme z obručí a učíme se přitom počí-
tat, místo opravdových lyží nazouváme lyže 
z krabic a závodíme po koberci, sáňky jsme 
vyměnili za skluzavku v tělocvičně. Ve tří-
dách děti „upletly“ rukavice a čepice s bam-
bulí, nazdobily zimní svetry a takto krásně 
oblečení jsme se vypravili do daleké Antark-
tidy za malými eskymáky. My ve školce si 
zkrátka umíme poradit.

Jediné, co je opravdové a na co si nemu-
síme hrát, je lední bruslení na místním zimním stadionu. Pravidelně, každé pondělí, 
se malí bruslaři pod vedením trenéra HC Spartak Ing. O. Budína zdokonalují ve svém 
bruslařském umění. 

Během měsíce ledna děti samozřejmě nezapomněly na královské koledování, v mobil-
ním platenáriu si oživily a prohloubily své znalosti o vesmíru a zhlédly žonglérskou show 
Milana Ošmery. Také proběhly konzultační hodiny pro rodiče předškoláků a Barevné hrací 
odpoledne ve Žluté třídě.

Před námi je poslední zimní měsíc. Jaký bude? Kdo ví, ale třeba se pranostika „Únor 
bílý, pole sílí“ beze zbytku naplní. 

Naděžda Burianová, učitelka

VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ A NOVÝ ROK 2023  
V MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE

Předvánoční čas byl v naší školce opravdu jiný než v loňském roce. Kvůli velké nemoc-
nosti dětí, dá se říci skoro epidemii, byl provoz v naší škole omezený a probíhal pouze 

Královské koledování.  |  Foto: Archiv MŠ

Besídka u Berušek.  |  Foto: Archiv MŠ
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ve dvou třídách v budově MŠ Lánice. 
Děkujeme všem rodičům, za trpělivost 
a pochopení při reorganizaci. Opravdu 
nebylo lehké změny provést tak, aby 
měly co nejmenší dopad na vaše děti 
i na vás jako rodiče. 

Všechny naplánované akce jako 
Návštěvu rodičů ve školce, Putování 
za vánočním světýlkem nebo lout-
kové divadélko jsme museli zrušit. 
Všechny akce jsme se snažili dětem 
vynahradit začátkem ledna.

Po vánočních prázdninách čekala 
ve školce pro všechny děti překvapení v podobě vánoční nadílky. Jsme rádi, že Ježíšek 
navštívil i naši školku a přinesl dětem do každé třídy plno krásných nových hraček a her. 
Děti se s nadšením pustily do rozbalování a hned si nové hračky vyzkoušely.

Dne 6. 1. 2023 si paní učitelky pro děti připravily dopolední program Putování s třemi 
králi za vánoční hvězdou, kde byla pro děti přichystána stezka po celé školce s plněním 
nejrůznějších úkolů. Děti měly za úkol nalézt vzácné královské dary - zlato, myrhu a kadi-
dlo a přinést je společně se třemi králi Ježíškovi do Betléma. Na závěr jsme si zde všichni 
společně zazpívali tříkrálovou písničku.

Odložené vánoční besídky probíhaly v prvním a druhém lednovém týdnu. Všechny 
třídy, které musely zrušit svá setkání, si pro rodiče připravily krásný program. Společně 
jsme si užili příjemnou a pohodovou novoroční chvíli a udělali pomyslnou tečku za vánoč-
ním obdobím.

Nadílka u Soviček.  |  Foto: Archiv MŠ

Tři králové u Koťat.  |  Foto: Archiv MŠ
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Dne 17. 1. 2023 proběhl tradiční měsíční Baby club, tentokrát v Lánicích ve třídě Sovi-
ček. Děkujeme všem dětem za účast a těšíme se příští měsíc na další setkání.

Další Baby club bude ve školce na Masarykově náměstí ve společenském sále dne  
14. 2. 2023 od 15.00 do 17.00 hodin. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Exkurze 9. ročníku v PBS
Na začátku prosince se žáci devátého ročníku vydali na exkurzi do PBS Velká Bíteš. Na-

vštívili řadu pracovišť, prohlédli si Středisko praktického vyučování a pozorovali učně při 
práci. Popovídali si o jednotlivých učebních oborech a dalších možnostech studia v podniko-
vém učilišti. Prošli si také divizi letecké techniky, kde zhlédli výrobu a zkoušení pohonných 
jednotek a jiných zařízení. V divizi přesného lití zase sledovali celý proces výroby odlitků. 

Exkurze byla velmi zajímavá a deváťákům určitě pomůže při rozhodování o výběru 
střední školy.
Projekt Finanční gramotnost

Během prosincového týdne se žáci druhého stupně v hodinách matematiky zaměřili 
na finanční gramotnost. Smyslem projektu bylo pomoci porozumět situacím, s nimiž se 
téměř každodenně setkávají a které souvisejí s financemi a nakupováním.

Finanční vzdělávání pomáhá žákům umět se rozhodovat ve finančních záležitostech, 
hledat dostatek důvěryhodných informací, orientovat se v základní finanční terminologii, 
vyznat se v nakupování v online prostředí, uvědomit si možné důsledky jakéhokoli rozhod-
nutí a také se nenechat manipulovat. Každý ročník se věnoval jinému tématu. 
Výstava Tutanchamon

Dne 8. prosince se zájemci z osmého ročníku vypravili do Brna na výstavu Tutancha-
mon – jeho hrobka a poklady. Výstava všechny přenesla do historie starověkého Egypta.

Po úvodním filmu o faraonově životě a odkrytí jeho hrobky čekala na diváky prohlídka 
přes tisíce exponátů. Při objevování největšího archeologického pokladu světa plnili žáci 
úkoly z pracovních listů. 
Christmas Quiz

Dne 12. prosince dosáhl tým našich žáků ve složení Adam Brzobohatý, Karolína No-
votná a Tereza Žaloudková obrovského úspěchu. V konkurenci jedenácti týmů ze škol 
okresu a pod bedlivým dohledem poroty s rodilým mluvčím obsadili první místo v ang-
lické soutěži Christmas Quiz.

Úkolem žáků bylo založit fiktivní cestovní kancelář a nabídnout nejlepší vánoční výlet. 
Pomocí prezentace v PowerPointu řešili destinaci, dopravu, ubytování, prohlídku pamětihod-
ností i cenu. Prezentaci obhajovali před ostatními týmy a zodpovídali otázky poroty. 

Součástí soutěže byl i Kahoot Quiz pro jednotlivce a v něm obsadil Adam Brzobohatý 
druhé místo. 
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Beseda o archeologii
V úterý 13. prosince se žáci šestých tříd zúčastnili zajímavé besedy. O své práci jim při-

šel popovídat Mgr. Pavel Staněk z neziskového sdružení Archaia Brno. Jejím posláním je 
ochrana, dokumentace a výzkum archeologických památek, zabývají se i výchovou a po-
pularizací v oblasti archeologie a památkové péče.

Žáci se seznámili s prací archeologů, místy si i zopakovali učivo, které v šesté třídě v ho-
dinách dějepisu probírali. Potom se zaměřili na archeologický průzkum, jenž v nedávné 
době probíhal ve Velké Bíteši.
Exkurze do Brna

V pondělí 19. prosince třídy 5.C 
a 5.D vycestovaly na exkurzi do Brna, 
kde navštívily planetárium s báječ-
ným výukovým programem o vesmíru 
a vesmírných tělesech a užily si i vá-
nočně vyzdobené Brno. 
Projekt Média

V pondělí 19. prosince se uskutečnil 
projektový den devátého ročníku s ná-
zvem Média. Úvodní část tvořil blok 
tří dílen, kde žáci pracovali s různými 
typy novin, časopisů a článků, pro-

hloubili si znalosti na počítači v oblasti grafického zpracování časopisu. 
Druhou částí projektu bylo vytvoření vlastního třídního časopisu. Byla sestavena re-

dakční rada a všichni společně pracovali na jednotlivých příspěvcích. Projekt ukázal, jak 
jsou jednotlivé třídy schopny komunikovat a pracovat ve skupinách. Zlatou tečkou za pro-
jektem bylo vytištění jednotlivých časopisů. 
Předvánoční bazar 

V závěru prosince se na naší základní škole konal již 12. ročník předvánočního ba-
zaru. Každá třída zde měla svůj stá-
nek. Žáci i zaměstnanci školy tu mohli 
nakoupit drobné hračky, plyšáky, ke-
ramiku, bižuterii, knížky. Ačkoliv se 
ceny v bazaru pohybovaly od zhruba 
5 Kč do 50 Kč, celkový výtěžek bazaru 
dosáhl výše 11 775 Kč! Poděkování 
náleží všem, kdo přinesli věci, i těm, 
kteří nakoupili. Výtěžek bazaru bude 
použit jako příspěvek charitativní or-
ganizaci. Tentokrát si žáci na školním 
parlamentu odhlasovali příspěvek pro 
Fond ohrožených dětí.

Exkurze do Brna.  |  Foto: Lea Fučíková 

Vánoční den.  |  Foto: Lucie Kubíčková 



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

17Únor 2023  |

Vánoční laťka ve Velkém Meziříčí
V úterý 20. prosince se vybraní žáci a žákyně zúčastnili okresního kola předvánočního 

závodu ve skoku vysokém.
Mezi děvčaty si nejlépe vedla Barbora Smejkalová z 8.D., která výkonem 133 cm získala 

bronzovou medaili. Druhá naše nejlepší žákyně Natálie Drlíčková z 9.C. obsadila 4. místo 
výkonem 130 cm.

Mezi chlapci si nejlépe vedl Šimon Kaláb z 8.D, který výkonem 152 cm obsadil 6. místo, 
Jonáš Janík z 9.B skončil na 8. místě.

Závodu se zúčastnili a zvítězili at-
leti, kteří reprezentují Kraj Vysočina 
na olympiádách dětí a mládeže.
Vánoční dílničky pro prvňáčky

V úterý 20. prosince přivítali páťáci 
ve své třídě postupně všechny děti 
z prvního ročníku. Prvňáčci si zde 
za pomoci páťáků vyrobili vánoční de-
korace nejrůznějších tvarů a velikostí. 
Všichni tvořili s dobrou náladou a při 
společném zpěvu koled. 
Vánoční sportovní den

Ve středu 21. prosince se po tříleté 
odmlce uskutečnil tradiční Vánoční 
turnaj 8. a 9. ročníků ve florbalu. Z každé třídy se soutěže zúčastnil jeden tým složený z dí-
vek a chlapců v různém poměru, celkem 7 týmů. Nejlépe si vedl tým z 8.A. Individuální 
ocenění za nejlepší hráčku turnaje získala Monika Antalíková z 8.B, u chlapců byl zvolen 
nejlepším hráčem Ondřej Jurný z 8.A.

Po turnaji ve florbalu následoval turnaj ve vybíjené tříd z 6. a 7. ročníku. Každá třída 
měla 10 hráčů. Systém soutěže byl obdobný jako ve florbalu. O prvenství v turnaji si to 
rozdaly třídy ze 7. ročníku, z vítězství se radovala 7.C. V utkání poražených semifinalistů 
byla nakonec šťastnější 6.A. Za nejlepší hráče byli zvoleni Lucie Šrámková z 6.B a Jiří 
Klusák z 7.C.
Projekt Vánoce 

Předvánoční čas si šesťáci zpestřili celodenním programem věnovaným vánoční tema-
tice. Vyráběli vánoční svítilny, papírové ozdoby a další drobné vánoční dekorace.

Všichni žáci odpovídali na otázky zábavného vánočního kvízu. Připomněli si tak vá-
noční zvyky a tradice nejen u nás, ale i ve světě. Společně si připravili vánoční občerstvení, 
byl dostatek času i na společnou hru, zpívání koled, ochutnávání cukroví a povídání u stro-
mečku s dárky. Domů všichni odcházeli s úsměvem na tváři a vánočně naladěni.
Rodiče čtou dětem

Rodiče čtou dětem – to je název celoročního třídního projektu probíhajícího ve třídě 
1.B. Mnoho bylo napsáno o důležitosti číst dětem pohádky a příběhy a sdílet s nimi nejlépe 

Vánoční dílničky.  |  Foto: Fučíková Lea
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denně chvilku nad společnou knihou. V hektické době 21. století je někdy ale opravdu 
obtížné najít si jako rodič během týdne čas, a tak byli rodiče z 1. B paní učitelkou požádáni 
o čtení ve třídě. 

Na výzvu se přihlásilo několik rodičů, kteří vždy dopoledne navštíví třídu 1. B,  
kde dětem čtou ze své oblíbené dětské knížky. Třídu již navštívila paní Havlátová a paní 
Plucková. 

Zatím se obě „čtenářské dílničky s rodiči“ povedly a všichni se už těší na další, číst slíbili 
přijít totiž i jeden tatínek a babička.

Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za kolektiv ZŠ 

„PREZIDENTSKÉ VOLBY NANEČISTO“ V NAŠÍ ŠKOLE

Poslední dny naší společností rezonuje jedno hlavní téma a to je 
„volba prezidenta České republiky“. Mimořádná událost na sebe 
upozorňuje snad ve všech médiích. Proto se naše škola rozhodla 
v první volební den, tedy v pátek 13. 1. 2023, uskutečnit pro žáky 

vyšších ročníků základní školy a prvního 
ročníku střední školy VOLBY NANE-
ČISTO. 

S žáky a studenty jsme nahlédli do obá-
lek pro voliče, vysvětlili si základní pojmy, 
seznámili se s průběhem volby hlavy státu. 
Zvláštní pozornost byla věnována kandidá-
tům na prezidenta. Prošli jsme si hlasovací 
lístky, výroky a ukázky z veřejných debat 
a z příspěvků na sociálních sítích. Byla 
jsem překvapená, kolik toho o svých favo-
ritech žáci ví. Znali např. detaily o počtu 

Rodiče čtou dětem.  |  Foto: Markéta Mičková

Volební komise.  |  Foto: Archiv školy



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

19Únor 2023  |

sesbíraných hlasů v případě, že byl kandidát navržen 
občany. Upozornili i na skutečnost, že převážná část 
kandidátů má bydliště v okolí Prahy a jen dva kan-
didáti jsou z jiné oblasti (Danuše Nerudová – Kuřim/
okres Brno-venkov; Petr Pavel - Černouček/okres 
Litoměřice). Na závěr jsme probrali úpravu hlasova-
cího lístku a způsob, jak správně volit. Ve škole máme 
v řadách pedagogů i správních zaměstnanců bývalé či 
aktivní členy volebních komisí. Ti se postarali o zří-
zení volební místnosti se všemi náležitostmi (včetně 
státního znaku, plenty pro úpravu volebních lístků, 
volební „urny“). Zbývalo jen, aby si žáci a studenti 
zvolili jediného kandidáta a dali mu v naší školní vo-
lební místnosti svůj platný hlas obdobně, jako v pravé 
volební místnosti. V naší volební místnosti mohli od-
volit i občané České republiky, kterým ještě nebylo 18 
roků. Žáci a studenti se museli komisi prokázat občanským průkazem a pokud jim občanský 
průkaz nebyl ještě vydán, vydala jsem jim, jako ředitelka školy, písemné vyjádření, že jsou 
žáky školy a mohou se tak školních voleb zúčastnit. Bez náležitých dokladů si totiž v pravé 
volební místnosti také neodvolíte. Celý volební den v naší škole byl velkým zážitkem jak pro 
žáky a studenty, tak pro pedagogy i členy školní volební komise. A ptáte se, jak u nás volby 
dopadly? Odpovím – dobře☺. Všechny volební lístky vhozené do volební urny byly platné, 
žáci se seznámili s pravidly volby hlavy státu a ví, že i na jejich volbě bude jednou záležet. 
Až dovrší 18 roků, přijdou do volební místnosti – samozřejmě do té pravé. 

Děkuji všem podílejícím se pedagogům a paní účetní za aktivní zapojení do školních 
VOLEB NANEČISTO. Byli jste skvělí.

Blanka Gaizurová, ředitelka školy

KULTURA

VÁNOČNÍ KAMION COCA COLA PŘIJEL DO VELKÉ BÍTEŠE 

Vánoční kamion se vrátil po třech letech a navštívil přes 50 míst v Čechách a na Slo-
vensku. V úterý 20. prosince přijel i na Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši. Na příjezd 
tohoto „nasvíceného obra“ čekala v mrazivém počasí spousta dětí i rodičů. Přítomní si 
tento podvečer s doprovodným programem užili. Navštívili a vyfotografovali se se Santa 
Clausem, ale i se skřítky, pro děti byla připravena spousta soutěží nebo i fotokoutek. 
K prodeji zde byl horký nealko punč z FuzeTea, vánoční nápoj Coca-Cola se skořicí 
nebo sladké či slané občerstvení. 

Volby nanečisto.  |  Foto: Archiv školy
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Organizátoři moc děkují i za možnost využít zisk z prodeje občerstvení a dárkových 
předmětů během akce na účel podpory Českého červeného kříže. Společně s naším městem 
věnovala Coca-Cola ještě před Vánoci 33.350,- Kč na podporu projektu Help Trans, který 
klientům Červeného kříže pomáhá se zajištěním mobility. Celkem v rámci celé road show, 
která představovala 50 zastávek, společnost Coca-Cola podpořila Červený kříž v Čechách 
a na Slovensku částkou přesahující 1 milion korun.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury 

ŽIVÝ BETLÉM

Dne 26. prosince proběhl netradičně 
na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši 
živý betlém. 

Hra diváky přenesla v čase do dávných 
dob a vypověděla celistvý příběh o naro-
zení Ježíše Krista. Představení bylo se-
skládáno z šesti událostí, předcházející 
samotnému narození, nezapomíná se ani 
na pastýře, anděly, krále, ale ani na Ma-
riinu příbuznou Alžbětu a krále Heroda, 

kteří měli v příběhu o narození Ježíše Krista své čestné místo. 
Celé představení doprovázely známé i méně známé vánoční písně a koledy v autorském 

podání sboru Pomněnky. 
Představení bylo krásně nasvícené i ozvučené a všem posluchačům bylo zpestřením 

vánočních svátků a prostředníkem k různým setkáním. 
Poděkování patří skupině dobrovolníků nejen z farnosti Velká Bíteš, kteří se zhostili 

hereckých úloh, ale i vedení města a Klubu kultury za zprostředkování akce. 

Kateřina Kratochvílová

Vánoční kamion na Masarykově náměstí.  |  Foto: Silvie Kotačková

Společné foto účinkujících.  |  Foto: Archiv autorky
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VÁNOČNÍ KONCERT? ZAHRAJEM! 

Pod křížovou klenbou bíteš-
ského kostela se v podvečer 28. 
prosince 2022 před 17. hodinou 
sešlo pět skvělých muzikantů, 
aby přítomné potěšili písněmi 
symbolizujícími nejen období 
Vánoc a konce roku, ale obec-
něji i zimní měsíce. Kostel byl 
plný lidí. Vánoční koncert ka-
pely Zahrajem, která k nám 
zavítala z Velkého Meziříčí, or-
ganizačně zaštítila Římskokato-
lická církev Velká Bíteš. 

Tím „hlavním“, jak říkají 
ostatní členové Zahrajem,  
je kapelník a výborný kytarista Lubomír Polášek. Jeho žena Zdeňka Polášková zpívá, 
hraje na flétnu a perkuse. Další žena v kapele, Lea Fučíková, si kromě zpěvu oblíbila hru 
na flétnu a perkuse, ale patří i k těm členům kapely, jimž se na koncertech pod rukama roze-
znívají struny kytary. Dalšími kytaristy v uskupení Zahrajem jsou Jaromír Bednář a Lubo-
mír Konvalinka. Zapomenout nesmíme ani na Petra Svobodu, přestože do Bíteše se svým 
kontrabasem nepřijel.

Repertoár kapely je velmi bohatý – od folku a country přes lidové písně až ke spirituá-
lům… Bylo to ostatně znát také na koncertě v Bíteši. Zazněly mj. i písně, které většina z nás 
nejednou slyšela v podání známých interpretů a hudebních skupin, např. Janka Ledeckého 
(Ryba rybě), Pavla Žalmana Lohonky a spol. (Svatá Kateřino), Fleretu (Zafúkané), Čecho-
moru (Tisíc andělů) aj. 

Hudební nástroje muzikantů a především jejich rozličné hlasy se naprosto jedinečně 
doplňovaly. Sváteční atmosféra, klid a pohoda po koncertě rozhodně nezůstaly sedět v kos-
tele. Alespoň kousek z nich si každý z přítomných odnesl s sebou domů.

Šárka Dohnalová

NOVOROČNÍ OSLAVY

V neděli 1. ledna v 17.00 hodin se opět na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši uskuteč-
nily Novoroční oslavy. V programu vystoupila se svým Novoročním proslovem starostka 
města Ing. Markéta Lavická a krásným zpěvem ho zpříjemnila Bítešákům známá Katka 
Vrzalová. Poté následoval již tradiční nádherný několikaminutový novoroční ohňostroj 
v produkci bítešského ohňostrůjce Miloše Janečka, za který patří velký dík. Poděkování 

Koncert v kostele sv. Jana Křtitele.  |  Foto: Šárka Dohnalová
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patří také Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Bíteši za „ostrahu“, za ozvučení Aloisi 
Špačkovi a osvětlení Milanu Vodičkovi. Zdeňku Balášovi děkujeme za přípravu svařeného 
vína a čaje pro přítomné.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury 

TIKO UZAVÍRÁ VÁNOCE

Křesťanské Vánoce končí první neděli po svátku Tří králů. Tradiční novoroční – tříkrá-
lový koncert Tišnovského komorního orchestru a Královopolského chrámového sboru měl 
tedy oprávněně na programu Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Jako sólisté vystoupili 
Martina Macko – soprán, Alžběta Symerská – alt, František Sliž – tenor, Jiří Klecker – bas. 
Provedení řídil dirigent Tomáš Křemen.

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby je bezesporu jednou z největších stálic českých 
hudebních Vánoc a v bítešském kostele zazněla po šesti letech se stejnými hudebními 
tělesy, měnili se jen sólisté, a to ještě ne všichni. Česká mše vánoční je jedna z Ry-

Novoroční oslavy na Masarykově náměstí.  |  Foto: Otto Hasoň

Koncert v kostele sv. Jana Křtitele.  |  Foto: Silvie Kotačková
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bových sedmi pastorálních mší a také vůbec první kompletní liturgické dílo v českém 
jazyce. V pravém slova smyslu se nejedná o mši, ale spíše o kantátu s pastorálními mo-
tivy. Sám autor si díla nijak zvlášť nepovažoval a v jeho pozůstalosti o ní najdeme jen 
minimální zmínky, takže okolnosti vzniku i datum prvního provedení zůstávají dodnes 
neznámé. Jakub Jan Ryba je v současnosti trochu neprávem znám jen jako autor jediné 
skladby, a to přesto, že jeho dílo čítá přes 1000 opusů různých forem. Mše zazněla dle 
edice Českého rozhlasu, kterou zpracoval Vojtěch Spurný. Toho si kmenoví posluchači 
Bítešského hudebního půlkruhu pamatují jako cembalistu z posledního koncertu první 
sezóny v květnu 1998. Tato verze se vrací k původní orchestraci a vychází z prvních 
opisů.

Jsem velmi rád, že se paní starostka Lavická rozhodla pokračovat v tradici organi-
zování novoročních koncertů Tišnovského komorního orchestru. Za sebe i za ostatní 
muzikanty děkuji. Kompletní výtěžek ze vstupného – téměř deset tisíc korun – byl 
věnován na potřeby kostela.

Před šesti lety jsem napsal a dnes opakuji: „V orchestru jsme se již poněkolikáté shodli, 
že v Bíteši se hraje dobře, moc dobře. Publikum je vnímavé, vzájemně si dobíjíme energii. 
Obdobné názory měli i členové Královopolského chrámového sboru. Moc mě potěšilo, že 
jsem pozitivní ohlasy slyšel i od posluchačů. Přátelé, Bítešáci, děkuji.“

Otto Hasoň

ALINDE QUINTET – SKVĚLÁ VOLBA

Lednový koncert Bítešského hudebního půlkruhu je za námi. Společně s umělci jsme 
úspěšně přežili termín pátek 13. i prezidentské volby, které se konaly ve stejném čase 
vedle za stěnou. Občas to trochu „drhlo“, ale na druhou stranu, kdy se vám poštěstí, aby 
vás při volbě hlavy státu doprovázelo dechové kvinteto? Doufejme, že nás nikdo nenařkne 
z ovlivňování voličů. Co kdyby se někdo pod vlivem hudby rozhodl dát hlas poněkud „kul-
tivovanějšímu“ kandidátovi, než měl původně v úmyslu?

Alinde Quintet, jehož členy jsou Anna Talácková (flétna), Barbora Trnčíková (hoboj), 
David Šimeček (klarinet), Kryštof Koska (lesní roh) a Petr Sedlák (fagot), zahájil koncert 
1. větou z Dechového kvintetu g moll P. Taffanela. V této úvodní skladbě soubor ihned 
zaujal perfektním laděním a krásnou barvou zvuku všech nástrojů. Následovaly dvě věty 
z Dechového kvintetu č. 2 g moll italského skladatele F. Danziho – Andante a Allegretto. 
Danzi se řadí svým stylem k pozdnímu klasicismu, osobně se znal s Mozartem a jeho 
hudba je plná radosti a optimismu. Pomalá věta volně plynula v 6/8 taktu a hráči se stří-
dali v přednášení melodie. Ve 4. větě naopak předvedli brilantní tempo a skvělou pulzaci. 
První polovinu koncertu uzavřel Dechový kvintet op. 43 dánského skladatele C. Nielsena. 
Vyslechli jsme 3. větu – Preludium – Téma s variacemi. Nielsenova hudba má v sobě ty-
pický severský, poněkud zasmušilý charakter. Objevily se zde i sólové variace pro některé 
nástroje a Barbora Trnčíková vyměnila v některých částech hoboj za anglický roh. Alinde 
Quintet se s touto netradiční skladbou popasoval skvěle.
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Po krátké přestávce násle-
dovala druhá část programu. 
Serenáda Hraní v lese Jorgena 
Jersilda nás hudebně přenesla 
do 20. století. Všechny tři věty 
byly naplněny disonantními 
harmoniemi, typickými pro toto 
období. Umělci zde často využí-
vali okrajové nástrojové polohy, 
ve 2. větě nechali vyniknout 
krásnou lyrickou pasáž a cel-
kově byla skladba protkaná zají-
mavými rytmy. Flétnistka Anna 

Talácková využila v některých částech i pikolu. Hudba 20. století nemá kouzlo pro kaž-
dého, ale nutno podotknout, že ji Alinde Quintet zahrál výborně, a opět musím pochválit 
jejich skvělé ladění. Poslední skladbou večera byl Americký kvartet č. 12 Antonína Dvo-
řáka, který pro dechové kvinteto upravil D. Walter. Přesto, že toto Dvořákovo dílo většina 
z nás někdy slyšela, v podání dechových nástrojů to byla premiéra. Hráči zde předvedli 
skvělou techniku a rovněž smysl pro melodiku, zcela typickou pro Dvořáka. Na závěr jsme 
ještě vyslechli drobný přídavek – jeden z Lašských tanců L. Janáčka v úpravě hornisty 
Petra Kosky.

Myslím, že se koncert povedl. Posluchače evidentně neodradila změna termínu ani 
volby, dorazili v hojném počtu. Takže nezbývá, než se těšit na další. Na viděnou v únoru.

Marika Vacková

MAGICKÉ SPOJENÍ KLARINETU, KLAVÍRU A KONTRABASU

Zdravím čtenáře Zpravodaje a je mi milou povinností vás pozvat na další koncert na-
šeho bítešského půlkruhu. Tentokráte máme připravené lehce netradiční trio – klarinet, 
kontrabas a klavír. Velmi se na tento koncert těším a věřím, že se sejdeme v hojném počtu. 
Bude nám hrát Anna Paulová na klarinet, Indi Stivín na kontrabas a Matouš Zukal na klavír. 
Pojďme si jednotlivé členy krátce představit. Annu Paulovou jsme již v Bíteši jednou uví-
tali, hrála v roce 2014 za doprovodu klavíru Lukáše Klánského. Již tehdy měla velmi pěkně 
našlápnuto a další úspěchy jen přicházely. Na Pražském jaru 2015 získala 2. cenu a titul 
laureáta a v roce 2016 byla vítězkou Soutěže Bohuslava Martinů. Dále se v roce 2019 jako 
jediná žena dostala do semifinále prestižní Mezinárodní hudební soutěže ARD v Mnichově 
a zařadila se tak mezi celosvětově 5 nejlepších klarinetistů. Indi Stivín je sólový kontraba-
sista, dirigent a skladatel. Od raného dětství hraje na klavír a housle. V devíti letech podlehl 
kouzlu kontrabasu a záhy začal psát vlastní skladby. Hru na kontrabas studoval na pražské 
AMU. V patnácti letech se stal v roce 2017 laureátem Mezinárodní instrumentální soutěže 

Alinde Quintet v KD.  |  Foto: Otto Hasoň



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

25Únor 2023  |

v německém Markneukirchen, která je považována za jednu z nejtěžších na světě. O rok 
později debutoval se svým sólovým recitálem na Pražském jaru. Jako jediný kontrabasista 
se dostal do finále Eurovize 2018. Jako sólista spolupracoval s Janáčkovou filharmonií Os-
trava, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Jihočeskou 
filharmonií, Barocco sempre giovane a mnoha dalšími. V roce 2019 založil komorní or-
chestr Collegium Stivinum, kde působí jako šéfdirigent a rezidenční sólista. Matouš Zukal 
začal hrát na klavír v sedmi letech. Studoval na Pražské konzervatoři ve třídě Iva Kahánka 
a v současné době u něj pokračuje ve studiu na AMU. V roce 2017 se stal vítězem Soutěže 
Bohuslava Martinů. V minulém roce se stal laureátem mezinárodní soutěže Pražského jara, 
kde získal druhou cenu. Je dále držitelem nejvyšších ocenění v mnoha soutěžích. Vloni byl 
též vybrán jako stipendista International Music Academy v Lichtenštejsku. Jak vidíte, čeká 
nás trio v hvězdném obsazení a jistě je na co se těšit. Spojení mladých umělců této úrovně 
bude nepochybně překrásným zážitkem. Co nás tedy čeká v programu koncertu? Na úvod 
zazní Duetto pro klarinet, kontrabas a orchestr Giovanni Bottesiniho a dále pak Trio B 
dur, Op. 11 “Gassenhauertrio” L. van Beethovena. Následně si vyslechneme Maxe Brucha 
a jeho Osm kusů pro klarinet, violu a klavír v aranži pro obsazení tria. Na závěr koncertu 
zazní Dmitrij Šostakovič a pět kusů pro dvoje housle a klavír, opět v nástrojové úpravě tria. 
Srdečně vás tedy zvu a těším se na hudební setkání v úterý 7. února 2023 v 19.00 hodin 
v kulturním domě ve Velké Bíteši.

Ondřej Sedlák

POZVÁNKA DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Semínkovna v knihovně

Přijďte si pro osivo z bítešské semínkárny!
„Podpořte i vy biodiverzitu ve svých zahrádkách svobodným sdílením osiva.“
Semínkovny jsou místa, kde můžou pěstitelé zdarma sdílet lokální osivo, podporovat 

semenaření a udržitelné zemědělství. V podstatě fungují jako takové knihovny, semínka si 
vyberete, vypěstujete a z úrody malou část semínek zase vrátíte, aby z nich mohl mít radost 
někdo jiný. Neurodilo se? Nevadí, můžete přispět semínky jinými. 

Po republice se jich nachází stále více a jedno takové místo teď od února najdete i u nás 
v knihovně. Semínka tu najde kdokoli, kdo o ně bude mít zájem, stačí přijít během vý-
půjční doby a vybrat si. Semínkovna bude k dispozici po celý rok. Využijte této možnosti 
a pojďte společně podpořit udržitelnost, samostatnost v pěstování a zároveň objevit za-
hrádkářské poklady a jedinečnosti. 

Pravidla
Když si semínka půjčíte:
• vyberte si 2-3 sáčky
• vypěstujete rostliny
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• část rostlin ponechte na sklizeň semínek
• přebytek semínek odneste do semínkovny v knihovně
Když chcete darovat:
• přineste semínka, v knihovně semínka zabalíme, sáčky označíme názvem odrůdy,  
 místem sběru a rokem sběru
• přinášejte osivo zdravé, chemicky neošetřené a nehybridní

Děkujeme všem, kteří přispějí a podpoří udržitelnost v našich zahrádkách a podpoří místní 
pěstitele. 
Přejeme radost z pěstování i sdílení!

Dílničky v knihovně 
7. února od 14.00 hodin

Slavíte svátek svatého Valentýna? Ať jste příznivci tohoto svátku nebo ne, můžete si první 
polovinu února zpříjemnit srdíčkovým vyráběním u nás v knihovně. A třeba někoho potěšit 
milým přáníčkem, ozdobit si domov quillingovými dekoracemi nebo srdíčkovými ozdobami.

Připravené budou i další materiály, které vám svátek sv. Valentýna přiblíží, kvízy, hry 
a úkoly. Pro nejmenší omalovánky a jednoduché vyrábění. 

Dílničky budou probíhat od 14.00 do 17.00 hodin, během kterých můžete kdykoli přijít 
a vyrobit si dekorace pro toho, koho máte rádi. A nezapomínejte na sebe! 

Valentýna přece nemusíte slavit jenom v páru, ale i jako rodina nebo přátelé mezi sebou. 

Mateřské centrum v knihovně
14. února od 9.00 do 11.00 hodin

Máte rádi pohádky, hraní, povídání, setká-
vání, učení se novým věcem a jste dopole-
dne doma s malými dětmi ve věku 1–4 let? 
Nezůstávejte sami doma a přijďte v úterý  
14. ledna mezi 9.00 a 11.00 hodinou 
do knihovny na pohádkování. Společně s MC 
Bítešáček pro vás máme připravené promítání, 
malování, vyrábění a samozřejmě spoustu 
prostoru pro čtení a prohlížení knížek.

Korsika v pohybu – cestovatelská projekce
16. února v 16.30 hodin

Přemýšlíte nad letní dovolenou? Zajímavým tipem může být krásná Korsika, kterou vám 
představí cyklista a dobrodruh Jan Mráz.

Užijeme si dva týdny na francouzském středomořském ostrově, který obkroužíme klika-
tou jízdou vlastním autem. Na kole uděláme výlety k pobřeží a taktéž si vylezeme na nej-
vyšší bod celého ostrova. A zapomenout nesmíme na úžasné kaňony a koupání v prů-
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zračných řekách, které dokážou neskutečně 
krásně osvěžit a probudit tělo i mysl. 

Rozvoz knih v únoru
23. února od 9.00 do 11.00 hodin

I v únoru vám dovezeme vybrané tituly, 
a to poslední čtvrtek v měsíci, tedy 23. ledna 
v době od 9.00 do 11.00 hodin. Pro objednání 
služby, která je pro seniory nad 70 let a imobilní občany zdarma, volejte 566 789 350 nebo 
nám napište email na info@knihovnabites.cz. Nezapomeňte uvést kompletní informace – 
adresu doručení, název knihy a autora. Případně oblíbený žánr a my vám rády poradíme.

Magická Arménie – země sopek a klášterů
23. února v 17.00 hodin

Roman Janusz a Městská knihovna Velká Bíteš vás srdečně zvou na multimediální 
cestopisnou přednášku s názvem Magická Arménie – země sopek a klášterů. 

Arménie je rajskou zahradou Zakavkazska, výjimečnou kombinací nádherné přírody 
a okouzlujících památek. Multimediální projekce expediční skupiny Gorole přináší tra-
dičně nezapomenutelný zážitek v podobě mistrovských fotografií a videí, podmanivých 
scenérií z ptačí perspektivy, autentické hudby a poutavého vyprávění.

Arménie je perlou Zakavkazska, magickou zemí ležící pod úbočími posvátné hory Ara-
rat. Je proslulá výjimečným bohatstvím klášterů, jež zdobí spektakulární horskou krajinu. 
Přechod hřebene sopečné Geghamy i zdolání nejvyššího vrcholu Arménie, čtyřtisícovky 
Aragats, se staly netušenou polární výzvou. Putování barevnými podzimními scenériemi 
hor Diližan i okolím arménského "moře", jezera Sevan, bylo naopak pohodovým, plným 
teplých slunečních paprsků, relaxem. Nechyběla malebná zákoutí hlavního města Jerevan, 
termální prameny Jermuk a mnoho dalších dosud neobjevených pokladů tohoto ráje pod 
Kavkazem.

Změna výpůjční doby 28. února 
Z provozních důvodů bude v úterý 28. února knihovna pro veřejnost otevřena v době od
14.00 do 17.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na vás
Monika Ulmanová, Kateřina Bartošková

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Milí čtenáři, 
možná už jste stihli přečíst všechny knížky, které jste našli pod vánočním stromečkem, 
a právě zvažujete, do jakého dalšího kousku byste se mohli zakousnout. Neváhejte, v bí-
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tešské knihovně můžete objevit celou řadu novinek. Dozvíte se o nich samozřejmě jak 
z webových stránek knihovny, tak přímo v knihovně samotné, ale pár titulů můžeme zmínit 
i na tomto místě.

Z české literatury si v knihovně můžete půjčit román Ivany Fajnorové Emilka: Život li-
dem nakládá, kolik unesou. Hlavní hrdinka se narodila za první republiky nedaleko Brna. 
Čtenář s ní tedy může prožít část 20. století.

Máte-li raději světovou literaturu, možná pro vás bude zajímavější volbou Mlčící paci-
entka. Alex Michaelides s touto knihou, přesněji řečeno s nejlepším thrillerem roku 2019, 
zvítězil v mezinárodní čtenářské anketě Goodreads Choice Awards. Hlasující čtenáře totiž 
svým dílem přímo oslnila slavná malířka Alicia Berensonová: zastřelila manžela. Proč to 
udělala, když její manželství bylo přímo idylické? Těžko říct. Od vraždy uplynulo šest let, 
Alicia ale za tu dobu nepromluvila jediné slovo. Její mlčení chce prolomit psychoterapeut 
Theo Faber. Ten přijde na to, že řešení se dá možná vyčíst z jednoho z Aliciiných obrazů…

Jste-li milovníky historie, možná si přečtete Vlak do Samarkandu, historický román, 
jehož autorkou je ruská spisovatelka a scénáristka Guzel Šamilevna Jachina. Nejpro-
dávanější ruská autorka se zde vrací k další temné kapitole sovětských dějin. Představme 
si Kazaň v roce 1923: v Povolží vypukl zničující hladomor. Mladý voják Dějev, veterán 
občanské války, má za úkol transportovat vlakem pět set dětí ze sirotčince do Samarkandu, 
aby je zachránil před jistou smrtí hladem. Chybí to zásadní: zásoby, oblečení, léky…

Po napínavém a vážném čtení si můžeme odpočinout s Prorokyní a hlupákem. Jonas 
Jonasson, autor bestselleru Stoletý stařík, tentokrát píše o čase na poslední road trip! Blíží 
se totiž konec světa. Předpověděla to amatérská švédská astrofyzička Petra. Spočítala, že 
svět zanikne 7. září 2011 ve 21.20 hodin. My jsme samozřejmě v klidu, protože dobře 
víme, že ne každá prognóza se do puntíku vyplní.

Z titulů mimo jiné i prakticky využitelných nabízí knihovna k zapůjčení knihu od Mo-
niky Kindlové a Martiny Boledovičové Tradinář: Rodinný a tvořivý rok plný oslav 
a rituálů. Obsahuje dvanáct kapitol, řazených podle měsíců v roce. Každý z nich má svou 
poetiku, svátky, rituály atd. Tato knížka se může stát inspirací i praktickým pomocníkem 
při oživování rodinných rituálů a tradičních svátků nebo při zprostředkovávání a předávání 
tradic a zvyků dětem.

Přímo nejmladším čtenářům je určena kniha Šedík a Bubi od Ester a Milana Starých. 
Děti se dočtou, jaké osudy potkaly kocourka Šedíka, kterého všichni odstrkují a jemuž 
navíc jednoho dne nečekaně odešla maminka… Jeho novou kamarádkou se stává rok ztra-
cená čepice Bubi. Pochopitelně spolu zažijí nezapomenutelná dobrodružství. A najednou 
se Šedík musí rozhodnout: seznámí Bubi s holčičkou, která potřebuje čepici? Přišel by tak 
o kamarádku. Na druhou stranu by Bubi byla opravdu šťastná!

Eva Horáková napsala pro děti knihu s krátkými příběhy ze života travní říše. Kniha Co 
se šeptá v trávě. Kniha vychází ze zásad genetické metody výuky čtení, příběhy jsou tedy 
psány velkým tiskacím písmem a řazeny od textů čtenářsky jednodušších až po ty složitější.

Krásný únor!
Šárka Dohnalová
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PŘEDNÁŠKY V BÍTEŠSKÉM MUZEU V MĚSÍCI ÚNORU

Městské muzeum ve Velké Bíteši si pro měsíc únor připravilo pro zájemce první tři před-
nášky z jarního cyklu roku 2023. Hned v úvodu měsíce zavítáme s manželi Márovými do Ja-
ponska, krátce se také zmíní o svých zážitcích z Madeiry. V následující cestopisné před-
nášce, konané 14. února, nás Mgr. Libor Drahoňovský seznámí s oblastí Severní Makedonie. 
V návaznosti na loňskou podzimní přednášku na téma Mnichovská dohoda, nám v pondělí  
27. února PhDr. Stanislav Balík přiblíží osobnost Edvarda Beneše. Přednášky proběhnou 
ve velkém výstavním sále muzea na Masarykové náměstí čp. 5, vždy od 17.00 hodin. 

PŘEDNÁŠKA MANŽELŮ MÁROVÝCH, Japonsko
• středa 1. února

Pestrá projekce Jirky a Aleny Márových vás zavede do Země vycházejícího slunce. 
Nahlédnete přímo do života japonské rodiny a poznáte úžasnou pestrost tajuplné země. 
Společně navštívíme tajemné chrámy, překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti i ne-
spoutané vodopády. Projedeme se rychlodráhou šinkanzen, budeme obdivovat mohutné 
zápasníky sumó i křehké gejši. Ochutnáme exotické jídlo i neobyčejné zvyky v typických 
japonských restauracích a lázních, ve kterých se koupají dokonce i opice. 

AUTOSTOPEM PO SEVERNÍ MAKEDONII, opomíjená východní část země
• úterý 14. února

Během besedy s promítáním procestujeme Severní Makedonii, zejména její východní 
část, která neprávem patří mezi nepříliš navštěvované části Balkánu. Spatříme majestátní 
hory, půvabné kaňony i skalní útvary, rozvaliny antických měst, půvabné vesničky s bo-
hužel postupně zanikající lidovou architekturou, středověké kláštery a kostely nezřídka 
zdobené rozsáhlými soubory fresek. Prohlédneme si několik měst, včetně starobylého 
Kratova, které ve středověku bohatlo díky těžbě zlata a kde se dodnes dochovalo několik 
malebných mostů. Neopomineme ani metropoli Skopje s pamětihodnostmi i novodobou, 
značně megalomanskou architekturou. Vystoupáme také na horu Kokinu, kde v dávných 
dobách fungovala obdivuhodná observatoř. Neopomeneme také nahlédnout do každoden-
ního života místních obyvatel. 

PŘEDNÁŠKA PhDr. STANISLAVA BALÍKA, Edvard Beneš
• pondělí 27. února

Edvard Beneš se narodil jako nejmladší syn v malorolnické rodině na Rakovnicku. Po stu-
diích na vinohradském gymnáziu 1896-1904 se zapisuje na filozofickou fakultu v Praze.

Propuknutí 1. světové války jej podnítilo k organizování vnitřního odboje „Maffie“. Ob-
starával zejména spojení mezi Prahou a Masarykem ve Švýcarsku. V září 1915 odešel 
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do zahraničí a od té doby jsou jeho životní osudy úzce spjaty s osobnostmi T. G. Masaryka 
a M. R. Štefánika. 

28. října 1918 Beneš jako představitel zahraničního odboje jednal v Ženevě s domácími 
politiky o budoucnosti nového státu a po dohodě s nimi se stal prvním ministrem zahraničí 
nového státu.

Edvard Beneš stál u zrodu Společnosti národů a jako její místopředseda (1920), člen 
Rady (1923-27) a bezpečnostního výboru a předseda (1935) prosazoval politiku kolek-
tivní bezpečnosti. S poválečnou evropskou velmocí Francií uzavřel spojeneckou smlouvu 
(1924) a již předtím, v letech 1920-22, smlouvami s Jugoslávií a Rumunskem vytvářel 
obranný systém Malé dohody. 

Jeho názory mu znemožňovaly plně pochopit totalitární podstatu bolševismu, i když 
s ním nesouhlasil. Ve svém úsilí zabezpečit stát se snažil odstranit mezinárodní izolaci 
SSSR a začlenit jej do Společnosti národů. Když se to podařilo, uzavřel s ním spojeneckou 
smlouvu (1935). Brzy poté přišel Mnichov 1938. Dávno před Postupimskou konferencí 
domů sděloval, že konec války „musí znamenat u nás velikou lidovou odplatu a pro Němce 
a fašistické násilníky konec opravdu krvavý a nelítostný“ (únor 1944).

Po triumfálním příjezdu do Prahy 16. 5. 1945 začal Beneš svými dekrety uskutečňo-
vat záměr "revoluci nacionální spoji s revolucí hospodářskou". 28. 10. 1945 byl potvrzen 
v úřadě a 19. 6. 1946 znovu zvolen prezidentem. Až příliš vycházel z úvahy, že Česko-
slovensko se může stát „mostem“ mezi Sovětským svazem a západními demokraciemi 
a napomoci tak stabilitě v Evropě. Benešovu víru v demokratizaci SSSR a KSČ vyvrátil 
dramaticky únor 1948. Krátce po něm, 7. 6. 1948, abdikoval a brzy poté zemřel. Ve své 
přednášce se PhDr. Balík zaměří zejména na jeho působení v druhém československém 
odboji a pokusí se vysvětlit příčiny porážky demokracie v Československu.

Ivo Kříž, Městské muzeum

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 od-
pověď na otázku, kde se místo zobra-
zené na fotografii nachází. Uzávěrka 
odpovědí je 15. 2. Vylosujeme a od-
měníme dva z vás se správnou odpo-
vědí. Tu všem čtenářům prozradíme 
v následujícím čísle Zpravodaje 
města Velké Bíteše.

Ve které budově se nachází pamětní deska,  
vyobrazená na fotografii?  |  Foto: Archiv redakce
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Otázka pro tento měsíc:
Ve které budově ve Velké Bíteši se nachází pamětní deska, vyobrazená na fotografii?

V lednovém Zpravodaji byla zveřejněna soutěžní otázka, kde se nachází místo zobra-
zené na fotografii. Správná odpověď: Studánka u křemelické aleje se nachází v lese poblíž 
obce Košíkov. Tuto studánku v roce 2019 vybudovali Kalinovi z Košíkova a Hlubokého.

Členové redakce Zpravodaje dne 17. ledna vylosovali ze správných odpovědí dva vý-
herce. Těmi se stali Rozálie Pšikalová a Jaroslav Dufek. 

Výhercům, kterým byla předána malá pozornost, gratulujeme. 
Redakce

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PRVNÍ OBČÁNEK VELKÉ BÍTEŠE 

Prvním občánkem Velké Bíteše narozeným v letošním 
roce se stal Vojtěch Musil, který se narodil na Nový rok 
v neděli 1. ledna 2023 v nemocnici v Ivančicích ve 12.42 
hodin s váhou 3850 g a výškou 50 cm. Termín porodu byl 
již 27. prosince 2022, ale malý Vojtíšek si počkal až na da-
tum 1. 1. Šťastnými rodiči se stali Michaela Mynářová 
a Jiří Musil. 

Rodičům k narození malého Vojtíška moc gratulujeme 
a přejeme jim šťastnou cestu životem v milující rodině. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Křižínkov přivítal vrcholné představitele dobrovolných hasičů a záchranářů
České republiky a Kraje Vysočina

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SH ČMS OKRSKU VELKÁ BÍTEŠ
konaná v Křižínkově, dne 15. ledna 2023 v 9.00 hodin

Vojtíšek Musil.  |  Foto: Rodinný archiv
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Na pozvání starosty SH ČMS okrsku Velká Bíteš a člena organizační rady OSH Žďár
nad Sázavou br. Ludvíka Zavřela, se jednání valné hromady zúčastnila

představitelka dobrovolných hasičů České republiky,

• Starostka SH Čech, Moravy a Slezska, sestra Ing. Monika Němečková

a další čestní hosté:
• Čestný starosta SH ČMS, starosta KSH Kraje Vysočina, bratr Jan Slámečka 
•  Poslanec Parlamentu ČR, bývalý ředitel HZS ČR, generálporučík Ing. Drahoslav Ryba
•  Starosta OSH a bývalý ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny v ZR, bratr Luboš 

Zeman 
•  Vedoucího pracoviště IZS a služeb HZS Kraje Vysočina v ZR, mjr. Ing. František 

Janů 
•  Hasičský kaplan pověřený duchovní správou HZS, P. Mgr. Pavel Rostislav Novotný
•  Vedoucí odborné rady zasloužilých hasičů při OSH ČMS, bratr Ladislav Fajmon 
•  Členka výkonného výboru okr. Brno venkov, sestra Naděžda Švejdová, držitelka 

„Řádu sv. Floriána" a držitelka titulu „Zasloužilý hasič“ 
•  Člen sekce hasičských sběratelů při CHH Přibyslav SH ČMS, bratr Zdeněk Moural 

z Viničních Šumic, bývalý velitel okrsku Pozořice 
•  Člen sekce hasičských sběratelů při CHH Přibyslav SH ČMS, bratr Jiří Svoboda 

z Otmarova

z okrsku Velká Bíteš
•  Garant okrsku Velká Bíteš, člen výkonného výboru okr. Žďáru nad Sázavou,  

1. náměstek starosty okrsku Velká Bíteš, držitel titulu „Zasloužilý hasič“, bratr Jiří 
Klusák z organizace SDH Níhov 

•  Velitel okrsku a náměstek starosty SDH Velká Bíteš, bratr Miloš Rozmarýn
•  Náměstek starosty okrsku Velká Bíteš, starosta SDH Košíkov, bratr Martin Brym

Společné foto před KD Křižínkov.  |  Foto: Hana Božková 
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•  Jednatel okrsku Velká Bíteš, bratr Milan Tesař
•  Členka okrsku Velká Bíteš, sestra Miluše Horáčková
•  Bývalý náměstek okrsku Velká Bíteš, člen SDH Katov, bratr Jiří Havlát
•  Člen odborné rady zasloužilých hasičů při OSH Žďár nad Sáz., držitel titulu ,,Za-

sloužilý hasič“, člen organizace SDH Níhov, bratr Bohumil Jobánek
•  Člen organizační rady mládeže OSH Žďáru nad Sázavou, bratr Jaroslav Ošmera 
•  Nejstarší člen okrsku Velká Bíteš, bratr Zdeněk Babička z SDH Kuřímská N. Ves, 

který se 12. 12. 2022 dožil 90 roků
•  Nestor dobrovolných hasičů z SDH Holubí Zhoř, Jaroslav Hofman 

z okolních okrsků
•  Starosta okrsku Heřmanov, bratr Vítězslav Svoboda 
•  Náměstek starosty okrsku Heřmanov, člen skupiny historie, bratr Milan Kubíček 
•  Náměstek starosty okrsku Dolní Loučky, bratr Milan Sojka 
•  Bratři hasiči z Dolních Louček, pod vedením starosty sboru, bratra Zdeňka Domese

ostatní
•  Starostka města Velká Bíteš Ing. Markéta Lavická
•  Čestný člen okrsku Velká Bíteš a zastupitel města Ing. Alois Koukola, CSc.

Starosta okrsku br. Ludvík Zavřel 
Pozdravil a přivítal přítomné čestné hosty i všechny delegáty a delegátky organizací 

SDH působících v okrsku. Poděkoval jim a jejich prostřednictvím všem sestrám a bratrům 
hasičům z okrsku za jejich poctivou dobrovolnou práci a připravenost pomáhat svým bliž-
ním. Vzpomněl také na sestry a bratry, kteří nás opustili a vyzval k uctění jejich památky 
minutou ticha. Připomněl delegátům, aby nezapomínali na důstojná hasičská rozloučení.

Seznámení s obcí Křižínkov 
Přednesla sestra Marie Adamová: Obec, vzdálená 5 km severovýchodně od Velké Bí-

teše, se nachází již v okrese Brno-venkov a její pověřenou obcí 3. stupně je Tišnov. Leží 
v nadmořské výšce 468 m n. m., a v 95 domech v ní žije 225 obyvatel. První písemná 
zmínka o obci pochází z roku 1309. V letech 1980–1991 byl Křižínkov součástí Velké 
Bíteše. Starostou obce je Ing. Radek Mičánek. 

Ze zprávy starosty okrsku
Ve své obsáhlé a pečlivě připravené zprávě zmínil bratr Ludvík Zavřel zejména:
•  Složení okrsku: 
 Sbory patřící pod MÚ Velká Bíteš:  Velká Bíteš, Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, 
  Jindřichov, Košíkov, Nové Sady, 
 Sbor samostatné obce: Křoví 
 Sbory obcí z Jihomoravského kraje: Níhov, Katov, Kuřimská N. Ves, Křižínkov
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•  Kuřimská Nová Ves chce přejít v nadcházejícím volebním období do Jihomoravského 
kraje.

•  Katov a Košíkov se mohou pochlubit svými novými hasičskými budovami. 
•  Níhovu se daří nabírat nové mladé členy.
•  Ocenění členů a okrskových funkcionářů, členů SDH: Od roku 2006 bylo vydáno cel-

kem 102 věrnostních stužek, 40 medailí Vincence Broži a 12 medailí Karla Herolda. 
•  Zdůraznil nutnost odborné přípravy: 
  „Nemůžeme počítat s tím, že odborná příprava bude nějak tolerována. Ba naopak, 

po příchodu nového generálního ředitele hasičského záchranného sboru generálporu-
číka Ing. Vladimíra Vlčka, PhD, se situace přitvrzuje. Na našem okrese máme v sou-
časné době 246 neproškolených velitelů.“ 

•  V letošním roce je povinné zřízení datových schránek pro sbory.
•  Kritéria pro hodnocení činnosti okrsků: 100 Kč na sbor plus 1000 Kč na okrsek.
•  Na okresním shromáždění starostů bylo delegáty schváleno zvýšení členského pří-

spěvku za rok 2023 na částku 150 Kč.
•  Na Žďársku je velký zájem o universitu dobrovolného hasiče. V loňském roce bylo 

přihlášených 12 uchazečů ze žďárského okresu, z celkových 28.

Předání medailí a čestných uznání
Medaile Karla Herolda:  br. Miroslav Mateja, 1956, Křižínkov
  br. Ing. Josef Hrbek, 1956, Níhov
  br. Antonín Urbánek, 1957, Křižínkov
  br. Jaroslav Dvořáček, 1951, Křižínkov

Medaile Vincence Broži: gen. Ing. Drahoslav Ryba, 1962, Radostín n/Osl. 

Čestné uznání okrsku: br. Roman Burian, 1981, Nové Sady
  br. Petr Doubek, 1973, Nové Sady
  br. Jan Slámečka, 1952, Olší u Tišnova 

Úryvky z vystoupení některých hostů:

Ing. Monika Němečková
 - poděkovala za pozvání a ocenila aktivitu okrsku
 - státoprávní ČT není příliš vstřícná k SDH, (pouze, když se někde poperou)
 - informovala o hasičském vzdělávání (ústřední hasičská škola a hasičská univerzita) 
 - pochválila mládež z Vysočiny za účast a výkony ve sportovních soutěžích
 - hospodaření: drahé energie a mírně přebytkový rozpočet
 -  proběhla náročná komplexní kontrola hospodaření ústředí „Národní sportovní agentu-

rou“, informovala o HZP (hasičské vzájemné pojišťovně)
 - problém financování střediska a hotelu v Přibyslavi a volby nového vedení
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 - zmínila volby nového vedení dobrovolných hasičů na Slovensku
   (jejich prezident Bc. Jozef Smolinský s chotí loni navštívili oslavy 150 let založení  

SDH Velká Bíteš)

Br. Jan Slámečka
Informoval o přehlídce hasičských praporů, připravované na Vysočině, v historické 

Telči. Hasiči v Kraji Vysočina mají těchto praporů nejvíce, asi 150.

Br. Miroslav Mateja
Ve své zprávě strojníka informoval o výstavbě nové zbrojnice v Holubí Zhoři, pochválil 

br. Martina Dvořáčka z SDH Velká Bíteš za renovaci historické hasičské techniky a pozval 
přítomné na „Oslavy 100. výročí založení SDH v Křižínkově“.

Gen. Drahoslav Ryba
Vyzdvihl spolupráci mezi dobrovolnými hasiči a profesionálním záchranáři.

Závěrečné poděkování starosty okrsku br. Ludvíka Zavřela
 
„Děkuji všem, kteří dobrovolné a profesi-

onální jednotky podporují. Děkuji vám sta-
rostům a zastupitelům v obecních úřadech, 
kteří nám v dnešní složité a uspěchané době 
pomáháte řešit naše problémy. Křižinkov-
ským hasičům, včele se starostou sboru 
dobrovolných hasičů br. Miroslavem Ma-
tejou a velitelem sboru br. Antonínem Ur-
bánkem, děkuji za přípravu dnešní VVH. 
Když jsem před 34. roky v okrsku začínal, 

Zleva: Luboš Zeman, Jan Slámečka, František Janů, Ladislav Fajmon, P. Pavel Novotný, Jiří Klusák, Monika Němečková, 
Drahoslav Ryba, Miloš Rozmarýn a Ludvík Zavřel.  |  Foto: Hana Božková

Br. Ludvík Zavřel předává pozornost Ing. Monice Němečkové. 
Foto: Hana Božková
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netušil jsem, jak složitá a náročná cesta to bude. Dovolte mi, vážení přítomní, abych vám všem, 
vašim rodinám a vašim blízkým, jménem našeho hasičského sdružení a jménem svým popřál 
klid, pohodu, trochu toho štěstí a především hodně pevné zdraví.“

Alois Koukola

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. 56:

Roku 1588 Pavel Lán prodal dům „s kusem roli u rybníka Kamasova, totiž jedny hony“ 
v ceně 140 zlatých Vítu Nejezchlebovi. Závdavek činil dvanáct zlatých a vejrunky byly 
stanoveny na čtyři zlaté. Od roku 1591 pobírali vejrunky dědici po Pavlu Lánovi, totiž 
syn Havel Lánů a zeť Kříž z Mohelna. Následně roku 1593 Vítek, jehož příjmí se mezitím 
změnilo z Nejezchleba na Večeře, prodal dům v téže ceně Ondřeji Janákovi. Večeře přijal 
závdavek 22 zlatých a Janákovi prodal svou zbývající pohledávku na domě za čtyři zlaté. 
Janák skoupil pohledávku rovněž od syna Pavla Lána Šebesty Lánů za čtyři zlaté, o dva 
roky později vyplatil i Havla Lánů a Kříže. A tak od roku 1596 pobíral vejrunky na místě 
své manželky Duchek Tomášků z Březky. Od roku 1597 platila vejrunky již vdova po Von-
dru Janákovi Johana Vondrová. Ta roku 1601 postoupila dům svému synovi Václavu Von-
drů. Václav složil matce závdavek 22 zlatých a zavázal se, že ji nechá „při něm bejti“ a že 
budou společně užívat zahradu. Později roku 1617 již vdově Lídě Vondrové prodal Jan 
Příhoda svou pohledávku na domě za 5,5 zlatých.

Dům čp. 56 v současnosti.  |  Foto: autor
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Zmíněná vdova Lída nově provdaná Nepevníčková prodala v srpnu 1620 dům v ceně 
170 moravských zlatých pozůstalému synovi po Tomku Markovi Petrovi Pekaři. Záv-
davek činil opět 22 zlatých a vejrunky zůstaly na čtyřech zlatých. Roku 1626 byl dům již 
po Petrovi připsán dále Michalovi Pekaři (1626) či jinak Kožešníkovi (1629), který byl 
vnukem výše zmíněného Ondřeje Janáka a zároveň synem Jana Vondrů, a jehož manželka 
měla na domě podíl. V roce 1629 se na Michalovi dožadovali svého podílu zděděného 
po Janovi Vondrů jeho bratr Šimon a asi švagři Jiřík Sovata a Tobiáš Suchánek. Domluvili 
se, že Michal jim oněch 20,5 moravských zlatých vykáže na domě svého bratra Šimona 
Šuchmana (Lánice 38), kde měl po otci pohledávku.

Později roku 1644 zakoupil dům v ceně 150 moravských zlatých Pavel Mach. Bylo to 
bez závdavku a roční splátky byly stanoveny na tři zlaté. Roku 1650 v „božském trestání 
zůstávající“ Jiřík Cibulka, který měl po své „švagruši“ Kateřině na domě pohledávku 16 
moravských zlatých 10 grošů, ji prodal k záduší města za tři moravské zlaté. Dle lánského 
rejstříku z roku 1674 k domu Pavla Macha nenáležely žádné polnosti, ale jak naznačuje ná-
sledující transakce, mohl mít role propachtovány. Roku 1677 totiž Mach prodal dům stále 
v ceně 150 moravských zlatých bez závdavku Tomáši Fejfkovi, a to „s připrodáním roční 
jalůvky, po půl třetí míře setýho obilí“. Přitom si vyžádal v domě výměnek. Od Fejfky pak 
roku 1681 zakoupil dům za stejných podmínek Kliment Kousal.

Roku 1704 městský úřad prodal „krunt velmi pustý a od 1682. roku pohořelý po nebož-
tíkovi Klimentovi Kousalovi jinak Tesařovský“ Janu Jelínkovi. Ale „musíc takový téměř 
od kruntu stavěti,“ bylo mu z ceny domu sleveno 50 zlatých. A tak Jelínek pořídil dům 
v ceně 100 moravských zlatých bez závdavku, „s připrodáním co od starodávna tři kousky 
obecní k témuž kruntu patří“. Vejrunky po třech moravských zlatých měl začít vyplácet 
až po uplynutí čtyř let, během kterých měl dům vystavět. Později roku 1742 zdědil dům, 
který byl tehdy „dobře vystavěný“, syn Ignác Jelínek. Spolu s tím měl v budoucnu své 
sestře Viktoře „k svadbě její pomoc učiniti“. Dle tereziánského katastru z roku 1749 měl 
švec Ignác Jelínek čtyři kusy rolí (3 měřice lepší a 5 měřic horší bonity v tratích: V Tálu, 
U rybníka, U Berana, U kostela) a zahradu u domu (6 achtelů).

Ignác Jelínek postoupil roku 1770 dům svému synovi pekaři Antonínu Jelínkovi. Dům 
byl oceněn na 196 rýnských zlatých 40 krejcarů (tj. 168 moravských zlatých 40 krejcarů). 
Antonínovi na domě náležel podíl 20 rýnských zlatých, stejně tak jeho čtyřem sourozen-
cům a dalších 100 moravských zlatých měl po vejruncích vyplácet obci. Roku 1784 se 
Antonín vypořádal o dědický podíl se svým bratrem vojákem „pod Chalaux regimentem“ 
Liborem Jelínkem. Součástí jejich vyrovnání bylo také to, že roli, kterou měla již dříve 
vymíněnou jejich mateř Marina Jelínková, přenechali svým dalším sourozencům Fran-
tišku Jelínkovi a Františce Altové. Roku 1811 Antonín Jelínek postoupil dům s třemi jitry 
rolí (v tratích Za Kostelem proti farskej stodoli, Na Polovicích, U Rejhradskýho rybníka 
a v Širokým Žlebě), se zahradou a loukami v ceně 1729 rýnských zlatých svému zeti 
kováři Karlu Pokornému. Ten měl následně vyplatit obci 129 rýnských zlatých (tj. 110 
moravských zlatých 40 krejcarů) a sourozencům své manželky Petronily, totiž Josefu Je-
línkovi „o kterém se neví, jestli na živě jest“, Jiříku Jelínkovi, Antonii Hadrabové, Marianě 
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Fickové, Antonii a Filipíně, každému 200 zlatých. Antonín Jelínek tu jako výměnkář dožil 
do roku 1834, kdy dosáhl tehdy výjimečného věku 89 let. Roku 1849 Pokorný postoupil 
dům zřejmě svému zeti krejčímu Janu Vorlovi.

Jan a Terezie Vorlovi prodali roku 1862 dům za 2750 zlatých Václavu a Marii Žá-
kovým. Roku 1882 byl celý dům připsán Václavu Žákovi. V únoru 1886 se uskutečnila 
exekuční dražba, na které koupili dům za 2195 zlatých Václav a Františka Vrbkovi. Pří-
slušná odevzdací listina byla podepsána o rok později, 23. února 1887. Roku 1920 byl dům 
připsán kováři Stanislavu a Karle Vrbkovým.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 18, 102, 133, 
219; kn. č. 11788, fol. 117–118, 254; kn. č. 11789, fol. 132–133; kn. č. 11794, fol. 33; kn. č. 11893, 
fol. 173–176. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha 
Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 34. Matriky farnosti Velká Bíteš (www.mza.cz/actapublica/matrika).

Jan Zduba

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 V ŠIROKÝM 
ŽLEBĚ.

V pořadí 22. trať předměstí Lá-
nice josefinského katastru s názvem 
„V Širokým žlebě“ zahrnovala 78 
položek. Vymezena byla na západní 
straně cestou na Jestřabí, na severní 
straně tratí U Rejhradskýho rybníka, 
na východní straně tratí Na Kři-
vánčích a Dýmačkách, na jižní 
straně rybníčkem příslušným ke vsi 
Jestřabí. Nacházelo se tu 57 rolí, 
27 loučných míst („WiesFleck“),  
14 pastvin („Hutwayde“), po jed-
nom loučka („Wiessl“) a luční po-
rost („Wieswachss“). Položkou č. 21 

bylo vodní koryto, vedoucí patrně ze jmenovaného rybníčku (1) směrem k Rejhradskému 
rybníku. Položkou č. 59 byla cesta docházející do trati (2).

 „Ve žlebě“ byly uváděny role č. 36, 63 a 71 (3), „Ve žlebě na špici“ role s loučným 
místem č. 31 (4), „V Širokým žlebě“ role s pastvinou č. 33 (5), „Ve žlebě Polouděli“ 
role s loučným místem č. 22 (6). „Polouděli“, čili pozemek rozdělený na polovic, byla 
rovněž role č. 65 (7). „U Demáčku“ (více k názvu a vymezení v minulém díle seriálu) 

Trať „V Širokým žlebě“ dle josefinského katastru z 18. století.  
Do mapy stabilního katastru z roku 1825 zakreslil autor.
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se nacházela role s pastvinou č. 34 (8), 
„Na Demáčkách“ loučné místo č. 30 (9), 
„V Demáčkách“ role č. 70 byla „Na Po-
louděli“ (10), role č. 74 u hrušky (11), 
role č. 75 obsahovala 315 čtverečních 
sáhů (0,11 ha) kamenité neužitečné země 
(„ein Stück Steünigter unnutzbahrer Er-
den“) (12). „Na špici k Jestřabí“ ležely 
role č. 16 a 23 (13), „Na Přídce“ (tj. 
vpředu) role č. 62 (14), „Na široký“ role 
č. 68 (15). „Literačka“ byl název role č. 
48 v rozsahu 68x18 sáhů (129x34 metrů) 
(16), patrně související s literáckým bra-
trstvem obnoveným v roce 1727 a zru-
šeném roku 1783. „Na Vepřovský“ byly 
role č. 24 a 69 (17), což odkazovalo zřejmě na dřívějšího držitele pozemku řezníka Pavla 
Vepřovského, který držel právovárečný dům čp. 18 v letech 1759–1788. „Na Urbanovský“ 
byla větší role s loučným místem č. 35 (18), odkazující nejspíše na Urbana Dopitu, který 
držel dům čp. 34 v Lánicích v letech 1676–1712. U role č. 40 se nacházelo kamenité místo 
(„SteünigterFleck“), snad v rozsahu 29x5 sáhů (55x9,5 metrů) (19). U role s loučkou č. 61 
se nacházel písečný pahorek v rozsahu 289 čtverečních sáhů (0,10 ha) („SandHügl“) (20). 
U role s loučným místem č. 64 se nacházela v rozsahu 318 čtverečních sáhů (0,15 ha) neu-
žitečná písečná polní pastvina („ein Sand unnutzbahren TrieshFeldt“) (21). 

Trať byla významná počátkem 15. století, jak dokládá popis městského majetku z roku 
1414. Zmiňuje v předmětné trati „Im Weytengraben“ nejméně osm rolí, které obec prona-
jímala členům obce. Roční pachtovné (úrok, činže) činilo buď 1 či 4 halíře, 2 či 3 feniky, 
případně 1 groš. V Širokém žlebu se tehdy nacházely role zvané „Halířky“ („dy Haller“), 
ze kterých se platil obci úrok jeden halíř. Role Halířky se dotýkaly jestřabských a sou-
sedních dnes již zaniklých přibyslavských polí, čili nacházely se nejspíše v pozdější trati 
Na Skřivánčí.

Městské pozemkové knihy 17. a 18. století zmiňují ustálený název tratě „V Širokým 
žlebě“ (1591–1732), výjimkou je pouze jeden případ prodeje role „Na Širokým žlebě“ 
(1587). Jedna role se nacházela „vedle cesty, co se k Jestřebí jde“ (1631). V jiném případě 
role Polouděli s ouvarem ležela „od pucovský cesty až po ouvar“ (1694), podobně role 
Polouděli s ouvarem „od stezky, co se jde na Skřivánčí, až po cestu jestřebskou“ (1702). 
Prodány byly společně rovněž dva kusy role, totiž „Polouděli s ouvarkem“ a „Klínek na-
proti tomu Polouděli u cesty jestřabský“ (1723).

Předmětem prodejů byly v předmětné trati role s ouvarem (1591–1714), role Polou-
děli (1607–1723), z nichž některé byly s ouvarem (1694–1723). Nacházely se zde rovněž 
přední či horní hony rolí (1687, 1714) či patrně menší role zvaná Padělek (1640, 1690). 
U některých pozemků byl zapsán rovněž úrok, totiž dva denáry z ouvaru (1608), pět denárů 

Vymezení tratě „V Širokým žlebě“ na satelitním snímku  
z roku 2021. Do snímku www.mapy.cz zakreslil autor.
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z role (1610), jeden groš z předního honu role (1687), též jeden groš dvakrát ročně z role 
(1682). V době zemědělské konjunktury v letech 1782–1800 došlo k 26 převodům rolí, 
z nichž některé byly s ouvarkem.

Jan Zduba

VĚTRNÝ MLÝN V NOVÝCH SADECH ZAMÝŠLENÝ ROKU 1864

V současnosti se stále více uvažuje o obno-
vitelných zdrojích energie. Jejich historie uka-
zuje, že jsou součástí zdejší tradice. Ve Velké 
Bíteši byly po staletí v provozu vodní mlýny, 
přestože tyto bývaly omezeny nedostatkem 
vody. Větrné mlýny zažívaly na Moravě roz-
mach v 19. století, snad nejblíže byl jeden ta-
kový vystavěn v Budišově jako součást tam-
ního velkostatku v roce 1838. Úvahy o využití 
větru se vyskytly i v Bíteši.

Před téměř 160 lety, v létě roku 1864, se 
takovou úvahou vážně zaobíral bítešský Fran-
tišek Pavlovec. Dokonce za tím účelem od-
koupil od Františka Novotného (Nové Sady 
11) neplodný pozemek parc. č. 305 v kata-
stru tehdejšího Nebštycha u vrcholu nízkého 
kopce s kótou 504 metrů nad mořem. Zároveň 
si od svého třiašedesátiletého tchána zednic-
kého mistra Josefa Uhlíře nechal vypracovat 
plán stavby. Dle něj bylo záměrem vystavět 

skromnou přízemní budovu o půdorysu 6,5 x 3 sáhy (12,3 x 5,7 metrů), o výšce po střešní 
římsu 1,7 sáhu (3,2 metru) a včetně střechy 3 sáhů (5,7 metru). Zděná obytná část se měla 
sestávat z předsíně, černé kuchyně a světnice, mlýnice měla být zřejmě dřevěná. Z plánu 
není zřejmé, zda se měly kolem osy ve výšce 7,2 metru točit větrné lopaty nebo nad úrovní 
střechy neobvyklá horizontální lopata o poloměru 2 sáhů (3,8 metru) a šířce 0,8 sáhu (1,5 
metru). V úřední korespondenci byla uvažovaná stavba označována nejen jako „větrný 
mlýn“, ale také jako „povětrný mlýn“, „povětrník“ či německy „ Windmühle“.

František Pavlovec podal 4. srpna 1864 na c.k. okresní úřad ve Velkém Meziříčí žá-
dost s přiloženým plánem o povolení vystavět na daném pozemku větrný mlýn. Okresní 
úřad nenalezl žádné překážky ze strany veřejných ohledů a stavbu 8. srpna povolil s tím,  
že je nutno ještě „policejní“ povolení, totiž povolení příslušné obce. Tehdy byla touto obcí 
Velká Bíteš, jelikož Nové Sady byly bítešskou osadou (v letech 1850–1867). Okresní úřad 
postoupil žádost s plánem obecnímu představenstvu Velké Bíteše. V této věci Pavlovec 
napsal ještě 16. srpna „slavnému představenstvu“ města Velké Bíteše. Očekával vyslání 

Plán větrného mlýna vypracovaný roku 1864  
Josefem Uhlířem (SOkA ZR, AMVB, sig. C 14, č. 3).
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komise na místo stavby a její schválení. Soudě podle německé poznámky na rubu žádosti, 
obecní představenstvo města Velké Bíteše žádost 17. srpna patrně schválilo s tím, že budou 
dodrženy „policejní“ (tj. obecní) a stavební předpisy.

Po právní stránce bylo povolení stavby zřejmě vyřešeno, mlýn však postaven nebyl. Dů-
vod, proč stavba zůstala jen na papíře, lze hledat nejspíše v obecnějším přístupu investora 
i jeho okolí. Archiválie naznačují, že v tehdejší dynamické době Pavlovec nešel vytrvale 
za vytyčeným cílem. Je také možné, že se začal zabývat technickými parametry mlýna až 
po udělení stavebního povolení, a tyto se nemusely ukázat jako výhodné. Pavlovec měl 
přitom k mlynářství blízko, podobně blízko se nacházelo vyhlédnuté místo z jeho pobytu 
v Krevlicích.

František Pavlovec se přiženil do Velké Bíteše 1. února 1852. Tehdy ve věku třiceti let 
byl vdovcem a povoláním správce mlýna v Krevlicích. Jeho manželkou se stala dvaceti-
letá Františka, dcera bítešského zednického mistra Josefa Uhlíře a Barbory, dcery pekaře 
tmavého pečiva v Brně Josefa Tkaného (dnešní Tišnovská 111). Za svědky jim byli bí-
tešští Martin Blaha (Lánice 59) a mlynář z Dolního mlýna Jakub Braun. V únoru 1855 se 
do Bíteše přiženil ještě Františkův bratr čtyřiačtyřicetiletý Jan Pavlovec, který byl vdov-
cem a mlynářským mistrem ve Svatoslavi. Jeho manželkou se stala dvaatřicetiletá Josefa, 
dcera Ondřeje Dufka a Anežky rozené Ondrákové (Růžová 136). Rodiči obou bratrů byl 
kolonista v Říkoníně (1852) a poté mlynář v Dolních Loučkách (1855) František Pavlovec 
s Marií rozenou Pochopovou.

Slaběji ukotvení byli nejen rodiče Pavlovcovi, ale také oba synové. Jan Pavlovec s man-
želkou Josefou svůj bítešský dům čp. 136, který si nechali připsat roku 1855, prodali roku 
1859 Františku a Marii Vorlovým, kteří dle sčítacích operátů byli v roce 1857 v domě 
nájemníky. Podobně František Pavlovec mladší v roce 1857 v bítešském domě u svého 
tchána nebydlel, u jména Františky se ale nachází poznámka, že je provdána v Březském, 
jehož součástí, již tehdy byly Krevlice. 
Na krevlickém mlýně ale Pavlovcovi 
nebydleli, obýval jej Josef Smrž s rodi-
nou. Bítešský dům čp. 111 Josef Uhlíř 
postoupil roku 1860 svému zeti řezníku 
Jindřichu a dceři Anně Mohelským. 
Roku 1865 se Uhlíř s Mohelským roz-
hodli odjet do Ameriky, pročež městský 
úřad obdržel dotaz od okresního úřadu 
z 20. 5. 1865, zda tomu něco nevadí. 
Ještě téhož roku Mohelští prodali dům 
krejčímu Josefu Uhlířovi, který byl 
synem stejnojmenného svobodníka 
z Habří.

Ať už byly důvodem nerealizova-
ného plánu technické nebo ekonomické 

Umístění zamýšleného mlýna na současném satelitním snímku 
Nových Sadů. Do snímku www.mapy.cz zakreslil autor.
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poměry či dokonce změna životních plánů, skutečností je, že zamýšlený větrný mlýn zůstal 
jen na papíře. Jeho nebytí prokazuje jak třetí vojenské mapování z let 1876–1878, tak vlas-
tivěda moravská z roku 1900. Do dnešních dnů nám tak zůstalo svědectví pozoruhodného 
záměru vybudovat na tehdejším bítešském území větrný mlýn.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, sig. C 23 (obecní korespon-
dence), č. 4690 (vyjádření okresního úřadu z 8. 8. 1864 – č.j. 2591 Pol., žádost Pavlovce na předsta-
venstvo Velké Bíteše z 16. 8. 1864); sig. C 14 (plány staveb), č. 3. Povolení stavby nelze v součas-
nosti ověřit ze zápisů bítešského představenstva, neboť tyto se v souvislosti dochovaly až od roku 
1878. Matriky farnosti Velká Bíteš (www.mza.cz/actapublica/matrika). Sčítací operáty Velká Bíteš 
a Březské 1857 (www.mza.cz/scitacioperaty).

Jan Zduba

SPORT

VELKOBÍTEŠSKÝ VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ

První ročník Velkobítešského vánočního turnaje se konal 17. 12. 2022 v hale TJ Spartak 
Velká Bíteš. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů. Základní část se konala ve dvou skupi-
nách po čtyřech. Po odehrání základní části, vypadalo pořadí následovně.

Skupina A My ještě 
nejsme 
starý

Bratři  
v lihu

TJ Spartak 
Velká Bíteš

FBK  
VIKING

Body Skóre Pořadí

My ještě 
nejsme 
starý

8:0 8:3 7:3 9 23:6 1

Bratři  
v lihu 0:8 3:8 4:7 0 7:23 4

TJ Spartak 
Velká Bíteš 3:8 8:3 11:0 6 22:11 2

FBK  
VIKING 3:7 7:4 0:11 3 10:22 3
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Po odehrání Play-off, se na čtvrtém místě umístil tým Velcí Košíčci, třetí místo obsadil 
domácí tým TJ Spartak Velká Bíteš. Po dramatickém finálovém zápasu na druhém místě 
skončil tým Flamingos Brno. Vítězem prvního ročníku Velkobítešského vánočního turnaje 
se stal tým MY JEŠTĚ NEJSME STARÝ. 

Pro všechny hráče i návštěvníky zde bylo připraveno občerstvení, které nám daroval 
vedoucí firmy Zdeněk Baláš z firmy Lunch servis s.r.o. Tímto mu za sponzorský dar velmi 
děkujeme.

Děkujeme i všem zúčastněným týmům, rozhodčím, vedení TJ Spartak Velká Bíteš 
a ostatním, kteří se podíleli na organizaci prvního ročníku turnaje. Turnaj se velmi povedl 
a budeme se těšit na další ročník. 

Martin a Jiří Vrábelovi

Skupina B Medvědi 
Nedvědice

Co ti 
seree?!

Velcí 
Košíčci

Flamingos 
Brno

Body Skóre Pořadí

Medvědi 
Nedvědice 4:6 3:7 0:18 0 7:31 4

Co ti  
seree?! 6:4 1:9 0:9 3 7:22 3

Velcí  
Košíčci 7:3 9:1 1:7 6 17:11 2

Flamingos 
Brno 18:0 9:0 7:1 9 34:1 1

Společné foto.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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OSTATNÍ

KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. TŘI KRÁLOVÉ NA BÍTEŠSKU 
VYKOLEDOVALI ČTVRT MILIONU

Velká Bíteš – 258 665 korun vhodili 
dárci třem králům do kasiček ve Velké 
Bíteši a spádových obcích. 

K + M + B, Kristus požehnej to-
muto domu, psali tři králové na dveře 
v prvních patnácti dnech nového roku. 
„Děkujeme, že i vy jste se přispěním 
do Tříkrálové sbírky rozhodli napsat 
lepší životní příběh klientům služeb 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 
Jejich vděk a úsměv ve tváři ať je vám 
odměnou,“ vzkázala dárcům ředitelka 
žďárské Charity Jana Zelená. Její po-
děkování dále patří koledníkům, asis-
tentům, dobrovolníkům a podporova-
telům Tříkrálové sbírky.

23. ročník Tříkrálové sbírky, kterou tradičně pořádá Charita Česká republika, zajišťo-
vala ve žďárském okrese Oblastní charita Žďár nad Sázavou. „Do terénu jsme letos předali 
pět set šedesát kasiček, které mělo na starost bezmála osmdesát asistentů,“ řekla Micha-
ela Knížková, koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Městy 
a obcemi okresu prošlo s koledou na sedmnáct set koledníků. Výtěžek sbírky je určen 
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem 
v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc žďárské Charity. 

Pro ty, kteří chtějí podpořit Tříkrálovou sbírku, ale koledníci je nezastihli doma, nebo se 
k nim domů nedostali, stále existuje možnost online přispění. Na webu www.trikralovas-
birka.cz je připravena takzvaná online kasička. Ve druhém kroku nezapomeňte zvolit Ob-
lastní charitu Žďár nad Sázavou, jen tak pomůžete lidem přímo ve svém okolí. Na webu 
www.trikralovasbirka.cz také můžete zjistit, kolik Tři králové vykoledovali v okrese Žďár 
nad Sázavou, ve vašem městě, městysi či obci. V době uzávěrky tištěného vydání novin ještě 
nebyly celkové výsledky Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou spočítané. 

Víte, že? Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v České republice
„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám,“ kouzlí v prvních lednových 
dnech úsměv na rtech zpěvem koledy Kašpar, Melichar a Baltazar. Tři mudrcové, kteří se 

Tři králové.  |  Foto: Jan Zduba
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přišli do Betléma poklonit Ježíškovi v jesličkách. Svátek mají 6. ledna. To je den, kdy ofi-
ciálně končí vánoční svátky, odstrojuje se stromeček a probíhá Tříkrálová sbírka, největší 
dobrovolnická akce v České republice.
www.trikralovasbirka.cz

Jiří Marek, koordinátor propagace Oblastní charity Žďár nad Sázavou

ROK 2022 V SENIORKLUBU

Začátek roku byl poznamenán zákazem hromadných akcí a částečného omezení styku 
mezi lidmi. V březnu, kdy došlo ke zrušení těchto omezení, jsme se vrátili k pravidelnému 
setkávání seniorů, vycházkám a výletům na kolech. Na prvním setkání v roce bývá vždy 
starosta města, Ing. Milan Vlček nás seznámil s plány města a odpovídal na naše dotazy. 
Na dalším setkání proběhla divadelní přednáška na téma „Senior bez nehod“. Formou od-
borného výkladu kombinovaného se zábavnými scénkami a instruktážními videi jsme se 
seznámili s problematikou bezpečnosti seniorů v roli chodců, řidičů, cyklistů a cestování  
v MHD. V květnu jsme putovali po Austrálii s Boženou Porupkovou a v říjnu projeli s Vě-
rou Robotkovou Provence ve Francii. Viděli jsme spoustu krás. Cestovatelky se s námi 
promítáním videí a fotografií podělily se svými zážitky a zkušenostmi z cest. Dalším ob-
líbeným odpolednem je tradiční setkání s myslivci na jejich chatě. Povídání o přírodě, 
myslivosti a opékání špekáčků - příjemné odpoledne. V srpnu nás navštívily pracovnice 
Občanské poradny Třebíč. Seznámily nás s možností bezplatné diskrétní profesionální po-
moci. Služba je určena lidem, kteří nedokážou hájit vlastními silami své zájmy a potřeby, 
na které mají právo. Také nás upozornily na nekalé obchodní praktiky. V září se konalo tra-
diční oblíbené kvízové odpoledne, které pro nás připravuje Ing. Karel Smolík. V listopadu 
Charita Žďár nad Sázavou, pracovnice z Velkého Meziříčí nás seznámily s jejich činností. 
Mimo jiné také s terénní službou Osobní asistence pro děti, dospělé s postižením nebo 
dlouhodobým onemocněním. Na závěr roku nás svým vystoupením potěšily děti ze ZUŠ 

Setkání v KD.  |  Foto: Vlasta Komínková
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Velká Bíteš. Během roku jsme byli na pěti zájezdech. Navštívili jsme Znojmo - projížďka 
vláčkem s průvodcem, Loucký klášter, exkurze ve Znovínu. Uherské Hradiště, barokní 
hřbitov ve Střílkách - národní kulturní památka, Tupesy - muzeum keramiky. V srpnu jsme 
navštívili Poděbrady a zámek Loučeň. V říjnu Chotěboř a Humpolec. A na závěr roku 
jsme byli na vánočních trzích v Brně. Od dubna do října se každou poslední sobotu konaly 
výlety na kolech. V březnu jsme obnovili úterní vycházky. V létě se k nám přidávají děti - 
naše vnoučata. Letos jsme na výšlapech urazili téměř 300 km.

Jana Požárová za Seniorklub

ÚNOR 2023

Máme tady druhý měsíc nového roku a přemýšlíme o tom, co nám další rok přinese. 
Doufáme, že bude lepší než ten minulý, alespoň co se mezinárodní a ekonomické situace 
týká. Události posledních dnů mnohé věřící vedou do přímluvných modliteb a ke ztišení 
před Bohem. V Jeho blízkosti přichází pokoj a já stále víc přemítám o tom, jaký náš Ne-
beský Otec je. Bůh na Mojžíšovu otázku ohledně Božího jména odpověděl: JSEM, KTERÝ 
JSEM. Bůh existuje bez ohledu na to, zda v Něj věříme, nebo ne. On ve svém slově říká, 
že Ho můžeme poznávat z Jeho stvoření, z toho, co koná. Ježíš při rozhovorech s lidmi 
popisoval Boha jako milujícího a starostlivého Otce. Každý má možnost poznat Boha, Bůh 
slíbil, že se dá poznat každému, kdo Ho bude hledat celým srdcem.

Jeremiáš 29. kapitola, verše 11-13:
Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji 

a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se 
ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat 
celým svým srdcem.

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 únor Věra Pokorná

Zájezd do Poděbrad.  |  Foto: Vlasta Komínková



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

47Únor 2023  |

SOUHRNY USNESENÍ

VÝBĚR Z USNESENÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA: 

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 5/2023 KONANÉ DNE 2. LEDNA 2023

5/5/23/RM – schvaluje termín konání Tradičních bítešských hodů 2023 ve dnech  
6. 9. – 13. 9. 2023.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 6. 9. 2023

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

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. 
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ORDINAČNÍ HODINY
ODDĚLENÍ LÉKAŘ ORDINAČNÍ HODINY
Poliklinika
Tyršova ul.

MUDr. Svatopluk Horek
tel.: 566 503 675,
 602 729 142

Po, Út, Čt, Pá: 7.00 – 12.00
St: 12.30 – 18.00

Praktičtí lékaři MUDr. Oldřich Holotík
tel.: 566 503 672

Po, St, Čt, Pá: 6.30 – 12.00
Út: 12.00 – 18.00

MUDr. Eva Dřínková
Masarykovo náměstí 6
tel.: 727 912 628

Po, Út, Čt, Pá: 7.00 – 10.00 pro akutní,
 10.00 – 12.00 pro objednané 
St: 13.00 – 18.00

Dětský lékař MUDr. Jana Ráboňová
tel.: 566 503 666,
 605 341 734

Po: 7.00 – 12.00, 
 13.00 – 17.00 pouze pro objednané
Út, Čt, Pá: 7.00 – 12.00
St: 7.00 – 13.00 pouze pro objednané

ORL MUDr. Iva Floriánová
tel.: 566 503 670

Po: 15.00 – 17.30
St: 10.00 – 13.30

Kožní MUDr. Vlasta Procházková
tel.: 566 503 670

Po: 9.00 – 12.30

MUDr. Štefan Dubáň
tel.: 566 503 670

Čt: 9.00 – 12.30

Ortopedie MUDr. Pavel Janík
tel.: 566 503 673,  
 objednávání každé út  
 od 9.00 do 12.00 hod
tel.: 605 165 185

Po: 9.00 – 15.00 pouze pro objednané
Čt: 9.00 – 14.00 pouze pro objednané
 14.00 – 15.00 děti od 1roku věku,
  bez objednání
 15.00 – 15.45 UZ kyčlí, bez objednání

Interní  
a DIA ambulance

MUDr. Jindřiška Tichánková
tel.: 566 503 670

Út: 8.00 – 14.00
Pá: 8.00 – 13.00

Neurologie 
privátní  
ambulance

MUDr. Jaroslav Štefek
Hrnčířská ulice 128
Velká Bíteš

Út: 13.00 – 19.00
Čt: 7.00 – 13.00
Možnost objednání EEG a EMG 
vyšetření na tel. 566 531 212, 603 574 046

Privátní gynekologie MUDr. Věra Sládková
Gynekologické vyšetření lépe na objednání
tel.: 566 533 091, 778 444 389

Po: 7.30 – 17.00
Út: 7.30 – 14.00
St: 7.30 – 14.00
Čt: 7.30 – 15.00

Fyzioterapie Alžběta Salavová
tel.: 566 503 668,
 739 968 839

Po, Čt: 7.00 – 17.00
Út: 6.30 – 17.00
St: 6.30 – 16.00
Pá: 7.00 – 14.00

RTG Martina Hadrabová Dis.
MUDr. Iva Žáková
tel.: 566 503 682

Po: 8.00 – 16.45
Út, St, Čt: 8.00 – 13.45
Pá: 7.30 – 12.45

Revmatologie MUDr. Amadea Holotíková
tel.: 566 503 678,
 605 854 154

Po: 7.30 – 13.00

Alergologie a klinická 
imunologie

MUDr. Zuzana Šabacká
tel.: 774 789 817

Čt:  8.00 – 16.30
Lichá středa 8.00 – 16.00
Sudý pátek 8.00 – 14.30

Zubní lékař MUDr. Vladimíra Jelínková
tel.: 566 533 092

Po: 7.30 – 12.00
Út: 7.30 – 12.00
St: 12.00 – 17.00
Čt: 7.30 – 12.30
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MUDr. Jitka Řezáčová
tel.: 607 785 326

Po, St: 7.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Út, Čt, Pá: 7.00 – 12.00

MUDr. Marwan Zreika
Tyršova 221
tel.: 566 533 129

Po: 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
Út: 7.30 – 12.00, 13.00 – 14.00
St, Pá: 7.30 – 12.00
Čt: 7.30 – 12.00,13.00 – 16.00

MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo nám. 8
tel.: 566 531 645,603 166 167

Ordinační doba Po – Pá: 8.00 – 16.00
Provozní doba Po – Pá: 7.30 – 16.30

Ortoflex s.r.o.
MUDr. Inessa Dospíšilová
Fixní a snímací rovnátka pro děti a dospělé

Ordinační doba Čt: 8.00 – 16.30
Provozní doba Čt: 7.30 – 17.00
Masarykovo náměstí 8
tel.: 566 531 645

Oční ambulance: MUDr. Petr Strnad
tel.: 777 503 661

Po: 11.00 – 12.45, 13.15 – 19.00 – lichý týden
 8.30 – 12.45, 13.15 - 16.30 – sudý týden
St.: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Oční optik Otto Němec
Hrnčířská ulice 127
Velká Bíteš
tel.: 566 531 566

Po – Pá: 8.00 – 12.00 13.00 - 17.00

Oční optika Fuchs Kostelní 72
Velká Bíteš
tel.: 797 668 947

Po – Pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

Logopedie Mgr. Michala Schmeidlerová
tel.: 778 008 297

Út: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
Čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Chirurgie MUDr. Jaromír Šilhavý
tel.: 566 503 671,603 792 523

Út: 7.00 – 14.00
Pá: 7.00 – 12.00

Psychiatrie MUDr. Jitka Dočekalová
tel.: 775 270 219

Po: 8.00 – 14.00 (Náměšť n. Osl.)
Čt: 7.30 – 14.00

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 
tel.: 566 531 011

St: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Pá: 8.00 – 12.00

Všeobecná zdravotní pojišťovna Út: 8.00 – 11.00, 12.00 – 16.00

Biochemická laboratoř
tel.: 566 503 665

Po, St: 7.15 – 15.00
Út, Čt, Pá: 7.15 – 14.00

Lékárna U TŘÍ SLOUPŮ,
Masarykovo nám. 6
tel.: 566 531 416, 731 654 928

Po – Pá: 7.30 – 17.00
So: 8.00 – 10.30

Lékárna AURA, Tyršova 603
tel.: 566 531 707

Po – Čt: 7.30 – 17.00
Pá: 7.30 – 13.00

Poliklinika Velká Bíteš – ústředna tel.: 566 503 661, 566 532 411

Rychlá zdravotní služba 155, 112

Domácí ošetřovatelská péče,
Mgr. Renata Němcová, Tyršova 223 tel.: 602 490 207

Kancelář Domova důchodců a Pečovatelské služby  
Bc. Petra Svoboda,
Eva Dosadilová,Dis.

Po – Pá: 7.00 – 14.30
tel.: 566 532 413, 566 532 908, 723 784 579
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Nové Město  
na Moravě – nemocnice

dospělí pracovní dny 15.00 – 20.00 hodin tel.: 566 801 850
 víkendy a svátky 9.00 – 20.00 hodin
děti pracovní dny 15.30 – 7.00 hodin tel.: 566 801 365
 víkendy a svátky 8.00 – 20.00 hodin tel.: 566 801 670

Třebíč – nemocnice dospělí pracovní dny 17.00 – 20.00 hodin tel.: 568 809 341
 víkendy a svátky 9.00 – 20.00 hodin
děti pracovní dny 17.00 – 20.00 hodin tel.: 568 809 462
 víkendy a svátky 8.00 – 20.00 hodin

Jihlava – nemocnice dospělí pracovní dny 17.00 – 20.00 hodin tel.: 567 157 376
 víkendy a svátky 9.00 – 20.00 hodin
děti pracovní dny 17.00 – 20.00 hodin tel.: 567 157 816
 víkendy a svátky 8.00 – 20.00 hodin
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