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„Velká Bíteš za 200 let“, obraz ak. mal. V. Merty, inspirovaný Sekovým obrazem z loňské výstavy
v městském muzeu.
Foto: Bc. Ivo Kříž

Velká Bíteš 4. dubna 2011 – splní se umělcovo proroctví?

Foto: Ctibor Veleba

Státní silnice u Přibyslavic.

Restaurace „Salajka“.

Víceúčelové hřiště.
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION
PŘIBYSLAVICE – dokončení
Některé další zajímavosti
Dne 18. srpna 1929 se v obci poprvé rozsvítilo elektrické osvětlení. Tato v pravdě historická událost byla oslavena „tancovačkou“, za účasti dělníků z oslavanské
elektrárny i mnohých místních občanů.
Prvním zemřelým, který byl pochován na novém hřbitově ve Velké Bíteši, byl
přibyslavický občan Karel Kříž. Zemřel v roce 1979, ve věku 86 roků.
V roce 1982 bylo provedeno přečíslování domů v Otmarově, který měl do té doby
své vlastní číslování a často docházelo k omylům. Čísla v Otmarově byla zvýšena
o 100. Nyní jsou v (bývalém) Otmarově čísla 101, 102 atd. Chataři mají vlastní čísla.
Dne 8. února 1982 zahájil provoz nový motorest „Devět křížů“, na 167. km dálnice, na přibyslavickém katastru.
Státní silnice – přínosem i neštěstím (viz obrázek)
Blízkost frekventované státní silnice měla svoje nesporné výhody, na druhé straně se krutě promítla do osudů některých přibyslavických rodin:
V roce 1934 byl v husté mlze sražen autobusem na kole jedoucí Jan Krejčí.
Anička Božková, která nesla oběd tatínkovi do cihelny, byla zachycena a usmrcena projíždějícím automobilem.
Také Marie Filipínová, s nůší trávy na zádech, skončila pod koly automobilu.
Šestiletá Mařenka Bartošová se vytrhla mamince z ruky a chtěla přeběhnout silnici před stojícím autobusem – bohužel byla usmrcena projíždějícím automobilem.
Smrtelně zraněn byl i Josef Žák, vracející se na kole z práce na křovské pile. Při
odbočování do obce jej srazil za ním jedoucí automobil. Zemřel při převozu do
nemocnice.
V roce 1970 byl automobilem sražen a usmrcen Rajmund Lacina. Vracel se tehdy
z pohřbu Josefa Dvořáka a v zamyšlení vstoupil do vozovky.
Těžce zraněni byli i František Bartoš a Jan Müller.
Kromě občanů Přibyslavic bylo na tomto úseku zraněno i usmrceno i několik
jiných osob.
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Jeden z nejtragičtějších případů:
koncem března roku 1977 zahynuli v troskách osobního automobilu dva starší manželé jedoucí ve směru na Brno. Večer, v blízkosti mostu, přehlédli do silnice
vybočující mohutné, neosvětlené dvojkolo přepravovaného jeřábu MB 80. Později
se zjistilo, že došlo k neuvěřitelné shodě okolností. Manželé, jedoucí z Brna do Jihlavy na rekreaci, se stavili v Bíteši U Raušů na večeři, kde zjistili, že jim chybí některé
z potřebných dokladů a vraceli se pro ně zpět do Brna. V tutéž dobu se rozhodl řidič soupravy s mohutným jeřábem, která stála zaparkovaná u „starého“ motelu, že
to „riskne“ a přesune se za tmy na náměstí do Bíteše. Jeho risk stál životy dvou lidí.
Vracel jsem se tehdy nočním autobusem z Brna a vše viděl na vlastní oči.
Aktivity po roce 1990
Společenské změny se promítly i do způsobu řízení a financování obcí. Budou
uvedeny nejvýznamnější akce, které přispěly ke zvelebení obce i ke zvýšení komfortu bydlení:
1990 – 2000
*
*
*
*
*
*

zatrubnění potoka před víceúčelovou budovou
sanace starých chlévů a úprava prostranství před restaurací Salajka (viz obrázek)
částečná rekonstrukce veřejného osvětlení a plynofikace
výstavba autobusových čekáren v Přibyslavicích a Radoškově
výstavba víceúčelového hřiště (viz obrázek)
výstavba vodovodu v Přibyslavicích a oprava místních komunikací v Radoškově

2001 – 2010
* rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Radoškově, včetně Spáleného mlýna a jeho bezdrátové propojení s obecním úřadem
* propojení ulic Dlouhá a Chaloupky
* rekonstrukce požární nádrže v Radoškově
* rozšíření veřejného osvětlení v Přibyslavicích u státní silnice
* přístavba školní kuchyně v mateřské škole
* rekonstrukce hasičské zbrojnice, včetně parkoviště
* zahájení výstavby skladu s terasou a výměna povrchu na víceúčelovém hřišti
* výstavba dětského hřiště v Radoškově a dovybavení hřiště pro mateřskou školu
* zahájení výstavby dětského hřiště pod rybníkem
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PLÁNY
V letošním roce chce vedení obce dokončit výstavbu dětského hřiště i kulturně
sportovního areálu a upravit plochu pro minikopanou v Radoškově. V nejbližší
budoucnosti se počítá s výstavbou kanalizace a čističky odpadních vod – akce je
podmíněna dotací. Uvažuje se také o rekonstrukci střechy na budově obecního
úřadu s možností půdní vestavby.
Jak se tyto smělé plány podaří naplnit? O to se bude především snažit nové
zastupitelstvo obce ve složení:
starosta obce:

p. Aleš Tunkr

místostarosta:

Ing. Jiří Fryč

členové:

Bc. Ivan Varmuža, pí. Zdeňka Kovaříková, pí. Jana Božková,
p. Radek Kratochvíl, p. Jan Božek

Závěr
Jsme zvláštní sousedé. Z hlediska administrativního nás sice dělí nekompromisní
okresní i krajská hranice, ale je toho mnohem víc, co nás spojuje:
Krásná krajina bez hranic,
voda tekoucí v potocích,
školy, farnost i fabrika,
těch se ten problém netýká...
Tak tedy hodně štěstí, přátelé, ať se daří. Buďme i nadále dobrými sousedy!

P.S.: Závěrem chci poděkovat panu starostovi Tunkrovi i paní Kvasnicové z OÚ
za poskytnutí informací i za možnost nahlédnout do obecních kronik, panu
Smržovi z Velké Bíteše, přibyslavickému rodáku – za cenné informace o konci
války i panu Kuncovi z Velké Bíteše, který reagoval na „březnový“ článek a ukázal mi hodinky, darované ruským generálem jeho dědovi a strýcovi, Františkovi a Josefovi Limberkovým, za pohřbení padlých rudoarmějců.
Alois Koukola
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Úterý dne 3. května 2011
VERNISÁŽ VÝSTAVY „KRAJINY ŽIVOTA ANNY PAMMROVÉ“, od 17 hodin
Výstavní sál Městského muzea, Masarykovo náměstí 5, organizuje Městské muzeum

Středa 4. května – sobota 4. června 2011
Otevírací doba: út–pá 8.00–12.00, 14.00–16.00 hodin
Jiný čas možno po telefonické dohodě na tel.: 739 181 345
VÝSTAVA „KRAJINY ŽIVOTA ANNY PAMMROVÉ“
Výstavní sál Městského muzea, Masarykovo náměstí 5, organizuje Městské muzeum
Pátek dne 6. května 2011
SLAVNOSTNÍ KONCERT VÍTĚZŮ OBLASTNÍHO KOLA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY „ZPĚVÁČEK 2011“, od 18 hodin
Aula Soukromé grafické školy v Jihlavě (Březinovy sady č.p. 31)
Sobota dne 7. května 2011
JARNÍ VÝSTAVA BONSAJÍ, od 11 hodin
od 14 hodin písničkový program všem maminkám k jejich svátku, nádvoří ZUŠ, ulice Hrnčířská, organizují Bítešští bonsajisté v součinnosti s Veselou školkou U Stadionu a základní uměleckou školou
Neděle dne 8. května 2011
IV. ROČNÍK „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“, prezentace v 8.30 hodin – turnaj mládeže (judo)
Pro více informací volejte p. Blahu na tel.: 720 395 739
Sportovní hala, organizuje TJ Spartak
CYKLISTICKÉ ZÁVODY, od 14.30 hodin na ulici Sadová u základní školy
Kategorie soutěže: předškoláci, 1. – 2. třída, 3. – 4. třída, 5. – 6. třída, 7. – 9. třída
Více informací na www.krvelkabites.kolping.cz, organizuje Kolpingova rodina Velká Bíteš
Středa dne 11. května 2011
ZÁJEZD DO PRAHY – botanická zahrada, skleník FATA MORGANA, ZOO – v Tróji, odpoledne procházka Prahou. Více informací na tel.: 733 683 901
Odjezd v 6 hodin z náměstí Velká Bíteš, organizuje Seniorklub

6

www.bitessko.com

Zpravodaj Velká Bíteš

Čtvrtek dne 12. května 2011
ve 14.30 hodin ČLENSKÁ SCHŮZE DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Územní organizace Svazu diabetiků Velká Bíteš
Sobota dne 14. května 2011
33. JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY – od 8 do 10 hodin prezentace turistů na návsi v Jinošově,
od 12 hodin občerstvení s táborákem u rybníka Bělizna, vystoupení gymnastek a hry
pro soutěživé děti a mládež
Délka trasy 12 km, organizuje Český zahrádkářský svaz ZO Jinošov
BOHEMIACHOR, v 19 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh
MINISTRANTSKÝ DEN V OLOMOUCI – odjezd autobusu bude upřesněn v kostele
Pro více informací volejte otce Bohumila Poláčka na tel.: 604 676 197
Organizuje Farnost Velká Bíteš
Neděle dne 15. května 2011
POHÁDKOVÝ LES, start od 14 hodin u radnice ve Velké Bíteši – soutěže o ceny, skákací hrad, táborák, občerstvení, organizuje Kolpingova rodina a KDU-ČSL
Úterý dne 17. května 2011
BABY CLUB, od 15 do 17 hodin
MŠ Masarykovo náměstí, organizuje MŠ Masarykovo náměstí
Středa dne 18. května 2011
SENIORKLUB, ve 14 hodin – hostem bude nový ředitel Informačního centra a Klubu kultury Pavel Klempíř
Kulturní dům, Vlkovská 482, organizuje Seniorklub
Čtvrtek dne 19. května 2011
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBOU MATEŘSKÝCH ŠKOL, od 8 do 16 hodin
bližší info uvnitř Zpravodaje, Organizuje MŠ Masarykovo náměstí a MŠ U Stadionu
ZDRAVÁ ZAHRADA, v 17 hodin – přednáška a praktické rady v terénu s Ing. Helenou
Vlašínovou Ph.D
Přírodní učebna u ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, organizuje ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579
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Neděle dne 22. května 2011 v 15 hodin
MICHALOVA BRNKAČKA – pořad pro děti s Michalem Nesvadbou
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5
Kulturní dům, Vlkovská 482, organizuje Pragokoncert Bohemia, a.s.
Úterý dne 24. května 2011
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE, od 15 do 17 hodin – tentokrát na školní zahradě
MŠ U Stadionu, organizuje MŠ U Stadionu
Pátek dne 27. května 2011
NOC KOSTELŮ, od 19 hodin - více informací na faře
Organizuje Farnost Velká Bíteš
Sobota dne 28. května 2011
PĚŠÍ POUŤ RODIN NA SVATOU HORU U KŘIŽANOVA, odchod ve 12.30 hodin od
kostela ve Velké Bíteši, organizuje Farnost Velká Bíteš
Neděle dne 29. května 2011
ŽEHNÁNÍ MOTOREK – ve 12 hodin živě rocková kapela EMINENT, sraz motorek
ve 13 hodin, ve 14 hodin obřad a žehnání, v 15 hodin spanilá jízda
Organizuje Bohumil Poláček
Pondělí dne 30. května 2011
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ A GRAFIK VLASTY ŠVEJDOVÉ A JANY MOUKOVÉ, v 17 h
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, organizuje IC a KK

Úterý 31. května – pátek 10. června 2011
VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFIK VLASTY ŠVEJDOVÉ A JANY MOUKOVÉ
Otevírací doba: po–pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30 hodin, so–ne 13.00 – 16.00 hodin
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, organizuje IC a KK
PROHLÍDKA ZUŠ A VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ – sraz v 15 hodin před ZUŠ Velká Bíteš
Organizuje Seniorklub

8

www.bitessko.com

Zpravodaj Velká Bíteš

INFORMACE RADNICE
Vybrané informace z jednání Rady Města Velké Bíteše ze schůzí konaných dne
14. a 17. března 2011
Podrobné informace z jednání Rady Města Velké Bíteše jsou v souladu se zákonem
uvedeny na oficiálních webových stránkách Města Velká Bíteš (www.velkabites.cz)
a úřední desce Města Velká Bíteš.
ZVÝŠENÍ NÁJEMNÉHO Z MĚSTSKÝCH BYTŮ
Rada města rozhodla zvýšit nájemné z městských bytů od 1. ledna 2012 na 55 Kč
za metr čtvereční a měsíc. Po dobu následujících tří let se bude nájemné každý
rok navyšovat o 5 Kč za metr čtvereční a měsíc. V následujících letech má nájemné činit střední hodnotu obvyklého nájemného ve Velké Bíteši podle „mapy
nájemného“. Pokud nedojde k dohodě o výši nájemného mezi pronajímatelem
a nájemcem do 1. ledna 2012, bude od tohoto data stanoveno nájemné podle
„mapy nájemného“ve výši střední hodnoty, tj. 74.-Kč za metr čtvereční a měsíc
a  zveřejněno na MMR.
Výjimkou jsou byty:
v DPS Družstevní č. 584, kde bude nájemné stanoveno v maximální výši podle
smlouvy č. 9256010257 o poskytnutí dotace,
sociální byty v 1. NP Tyršova 239, kde bude nájemné stanoveno v maximální výši
podle Smlouvy č. 9270310561 o poskytnutí dotace,
sociální byty 2. a 3. NP Tyršova 239, kde bude výše nájemného stanovena maximálně podle Rozhodnutí ev. č. 2173130107 o poskytnutí dotace.
BYTOVÉ DOMY NA BABINCI
Rada města schvaluje následující stanovisko města k výstavbě tří bytových domů
v lokalitě na Babinci, které uplatní starosta na veřejném projednání 29.3.2011:
problematiku 3. nadzemního podlaží řešit úpravou na podkroví;
oddělit dva západní bytové domy od sebe a vytvořit mezi nimi proluku a to tak,
že se zkrátí délka obou domů;
řešit financování rekonstrukce asfaltového povrchu v celé šíři současné komunikace a rozšíření obslužné komunikace k čističce odpadních vod do šířky 5,5 m podílem investorů bytových domů ve výši 100% nákladů, a to v úseku od začátku
parkoviště projektovaného bytového domu po jeho konec;
povede se jednání s investory o přehodnocení velikosti a typů bytů daného projektu, neboť většina bytů je kategorie 1+kk,1+1, a také o zvážení případného zrušení třetího nadzemního podlaží.
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ZPRÁVY Z KRAJE
SLOVO HEJTMANA
Ne nadarmo se pro média používá termínu „sedmá velmoc“. Celosvětový vliv různých kampaní na
naše životy se mi zdá pořád více ohromující až
nesmyslný. Probíhá prostřednictvím vzrušeného
zpravodajství a komentářů ve vlnách aktuálních
událostí a jejich následného populistického vyústění v neuvážených prohlášeních i opatřeních politiků, kteří přece musejí na ty vlny přímo ovlivňující občany reagovat – volby jsou skoro pořád za
dveřmi. Pak vlna pomine, odpluje, následky zůstávají. Jako u tsunami.
V současnosti jsme svědky typické ukázky takové
dobové demagogie. Opět se v souvislosti s japonskými tragickými událostmi rozhořela diskuse o nebezpečí jaderných elektráren. Kdyby šlo jen o zasvěcenou diskusi, bylo by to v pořádku. Bohužel se
ozývají rovnou rozhodné výkřiky proti jejich existenci. Na evropském kontinentu se
jistě podmínky pro jejich provozování nezměnily. I jejich bezpečnost je stejná jako
před rokem, ale i politici pod tlakem chvíle vyhlašují najednou prý nutná omezení.
Nepochybuji, že se probudí protijaderní aktivisté přinejmenším v celé Evropě. U nás
zemětřesení snad nehrozí, vlny tsunami k nám nedorazí – konečně nějaká výhoda
středoevropského prostoru. Řekněme si úplně na rovinu - můžeme existovat bez
jaderných elektráren? Asi těžko. Není tedy férové říci – jadernou energetiku potřebujeme a tedy zaplaťpánbůh za ni? To neznamená, že nebudeme dbát na její maximální bezpečnost. Ale nejméně v několika blízkých desítkách let se bez ní neobejdeme. A její rozvoj je nutno realizovat dlouhodobě a plynule. Nelze ho třeba před
volbami pozastavit a za dva roky zase spustit.
Nedomyšlená jednoduchá demagogie spojená s krátkodobým líbivým populismem se stále častěji objevuje v mnoha oblastech a na všech úrovních. Někdy se pohybuje až na hraně hysterie. Víme, co nechceme, a umíme proti tomu
probouzet vlny statečného spravedlivého odporu. Pokud nám nehrozí nic kromě potlesku zmanipulovaného davu, který si neuvědomuje nebo nezná všechny souvislosti.
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Například když se objeví myšlenky na potřebné zefektivnění sítě škol nebo počtu
nemocničních lůžek. Obecně ano - souhlasíme, ale jen nesahejte na to naše! Bouříme
se – ovšem bez ohledu na dlouhodobé potřeby a hlavně možnosti naší společnosti.
Tedy jednoduše řečeno – odmítáme opatření pro šetření a vzápětí chceme peníze, které nám chybí a prostě bohužel nejsou. Demonstrujeme proti nebezpečí jádra a smogu
z uhlí, ale omezit spotřebu elektřiny také nepřipustíme a jiné reálné možnosti nemáme.
Existuje jedno ošklivé nepopulární slovo – zodpovědnost. Ale vlny demagogického tsunami nechtějí nic slyšet o zodpovědnosti v reálné situaci. Měli bychom
si tu společnou zodpovědnost uvědomovat. Nestačí vědět, co vše nechceme, ale
musíme vědět taky, co vlastně chceme a můžeme a jak toho v daných podmínkách dosáhnout.
Někdy se ovšem i pod heslem šetření a racionalizace setkáváme s kroky nedomyšlenými, v jejichž důsledku se nakonec utratí ještě více společných peněz. Mnozí si určitě vzpomínáme na přelom roku 2002 a 2003, kdy zanikaly okresní úřady. Na
základě státem schválené koncepce se správní agendy vykonávané okresními úřady převáděly do působnosti některých obecních úřadů a krajských úřadů. Úřadování se tak z okresních měst přeneslo do dvou až pěti menších měst v rámci každého
okresu. O přínosech i nákladech tohoto kroku probíhaly vzrušené diskuze, ale zpětně
lze konstatovat, že se rozhodování přiblížilo občanům a v současné době se v tomto zaběhlém systému úřadů již všichni orientujeme. Spojení výkonu státní správy
a samosprávy na obecních a krajských úřadech z nich udělalo významné instituce,
jejichž vedení má komplexní znalosti o problematice veřejné správy i o rozvoji území. Proto jsme do pracovníků, do jejich vybavení a zázemí v uplynulých deseti letech především ve městech investovali finanční prostředky a energii.
Také ministerstvo vnitra na základě vlastní analýzy oficiálně sdělilo, že současný model veřejné správy je dobrý a funkční, a že nedoporučuje, aby vláda převáděla správní
agendy na jiné úřady. Přesto ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s návrhem
převodu všech správních agend na úřady práce. Nerespektuje žádná dlouhodobá
rozhodnutí a parlamentem schválené systémy. Nezjišťuje, zda a jak dlouho mohou
k výkonu státní správy úřady práce používat stávající kanceláře a zda nebude nutné
vynakládat další státní prostředky k novému zabezpečení toho, co dodnes fungovalo. Není schopné občanům garantovat, že se výkon státní správy nevzdálí od jejich
bydliště. V souvislosti s reformou sociální oblasti se setkávám s celou řadou dalších
otázek, které mě přesvědčují o její špatné připravenosti, ale nejvíce mě zaráží, že se
předkladatelé odmítají zabývat připomínkami občanů a úřadů a nemají žádný zájem
předejít chybám a negativním následkům, které mohou dopadnout na mnohé z nás.
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny
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ŠKOLSTVÍ
CO NÁM JARO PŘICHYSTÁ, NENÍ JISTÉ DOČISTA,
MY TO VÍME, VŠEM POVÍME

Přehlídka bezpečnostních vestiček.
Foto: Archiv MŠ

Kdo sleduje naše školkové „počínání“, ví, že
i v mateřské škole máme vytvořeny svoje školní
vzdělávací plány, které jsme si jak se teď moderně říká, „ušili přímo na tělo“. Znamená to, že si je
průběžně doplňujeme o věci, jež se nám osvědčily, vypouštíme věci méně zajímavé…Dlouho
očekávané jaro již tradičně vítáme spolu s veřejností, dětmi ZŠ a MŠ U Stadionu „Vynášením Morény“ k blízkému potoku u čističky, kde za zpěvu
jarních písniček a říkadel házíme Morénu do potoka a zaháníme zimu…

Svým jarním vystoupením potěšily děti naší
mateřské školy bývalé zaměstnance PBS humorným pásmem říkadel, písniček a tanečků…
Vzhledem k tomu, že s pěkným jarním počasím děti vyjedou na kolech, koloběžkách,
pohybují se více na ulicích i hřištích, se pravidelně věnujeme bezpečnosti, a to nejen v parcích, ale i v silničním provozu. Zveme již druhým rokem p. Vojtovou, pracovnici BESIP, která
náš tématický okruh „Výprava do města“ obohatí. Děti si upevní pravidla bezpečného pohybu v silničním provozu (např. promítáním kolizních situací v dopravě ve spojitosti s dětmi).
S nástupem jara se také již druhým rokem účastníme pěvecké soutěže s folklorní
tématikou v Jihlavě „Zpěváčci“. Za naši školku se zúčastnily dvě děti – Ivetka Chmelíčková a Matěj Žák. Děti zpívaly dvě písničky z Podhorácka, jednu s doprovodem klavíru
paní učitelky Soni Prokešové a druhou samostatně.
Také se nám podařilo uspořádat jarní výstavu ve výstavním sále v klubu kultury
pod názvem „Jaro už je tu“. Podle pochvalných zápisů v návštěvní knize je vidět, že se
opravdu líbila.
Děkujeme:
- paní Pőcklové za napečení výborných koláčků
- „Květinové inspiraci“ Velká Bíteš za zapůjčení květinových vazeb
- SOŠ Velká Bíteš za připravené občerstvení a obsluhu na vernisáži výstavy
- babičkám a maminkám, které nám výstavu pomohly „hlídat“ v klubu kultury
V našich plánech máme také seznamování se s hudebními nástroji, proto také děkujeme panu řediteli Kratochvílovi ze Základní umělecké školy Velká Bíteš za pozvání
na koncert. V podání žáků ZUŠ jsme poznávali klavír, příčnou flétnu, kytaru, akordeon,
buben, violoncello…
Kolektiv MŠ Masarykovo nám. Velká Bíteš
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši, to je MŠ U Stadionu
a MŠ na Masarykově náměstí, na školní rok 2011/2012 se koná ve čtvrtek
dne 19. května 2011 v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Základní informace pro rodiče:
• K docházce do MŠ se zapisují děti od 3 let věku. V odůvodněných případech je
možné k docházce přijmout děti již od 2 let věku, u nichž je předpoklad k plnění
Školního vzdělávacího programu, na základě vyjádření dětského lékaře a možností MŠ.
• Pokud rodiče chtějí, aby dítě nastoupilo do mateřské školy v pozdějším termínu
než je září 2011, např. v jarních měsících 2012, musí je k docházce rovněž přihlásit již nyní. V případě naplnění kapacity MŠ by bylo možné později přihlášené dítě
přijmout k docházce jen na případně uvolněné místo.
• Rodiče mohou zvolit délku pobytu v MŠ i termín nástupu.
• Dětem je zajišťována celodenní strava včetně pitného režimu.
• K zápisu do MŠ si rodiče vezmou rodný list dítěte.
• Žádost o přijetí dítěte do MŠ lze:
Ø vyplnit na místě s ředitelkou školy
Ø vyplněný tiskopis předat do MŠ po zápisu
Ø nebo stáhnout formulář na www.msbites.cz a www.skolkavbites.com.
• Kritéria přijetí si stanovuje každá MŠ samostatně dle své kapacity a možností.
Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

PROJEKT ADOPCE NA DÁLKU NA ZŠ VELKÁ BÍTEŠ
Letos se nám opět podařilo zajistit školné, stravování, nákup pomůcek a oblečení
pro tři indické děti - dívku Amalan a chlapce Praveena a Edwina Pinto Sanju. První z našich ,,adoptovaných“ dětí byl Praveen, kterému jsme zaplatili školné poprvé již na jaře
roku 2004. Poté přibyla Amalan a rok po ní Edwin.
Školné pro indické děti se financuje od loňského školního roku ze dvou zdrojů. Jedním je výtěžek Předvánočního bazaru, který se konal v prosinci 2010 už podruhé. Z obrovské nabídky ,,zboží“, které poskytli jednotliví žáci, kteří zboží také na bazaru prodávali,
si mohl každý vybrat a zakoupit něco pro sebe, sourozence, rodiče, kamarády. Celkový
výtěžek bazaru byl úžasných 5 682,- Kč. Děkujeme všem, kteří své věci do bazaru věnovali i v něm nakoupili. Druhým zdrojem je sbírka ve škole, která letos vynesla 12 125,- Kč.
Velmi děkujeme všem žákům a učitelům, kteří do sbírky přispěli.
Bližší informace naleznete na webu školy www.zsbites.cz nebo na nástěnce v prvním patře druhého stupně školy. Spolupracujeme s Arcidiecézní charitou Praha, Londýnská 44, která pomáhá Adopci na dálku zprostředkovat - www.charita-adopce.cz.
Pavla Švihálková
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VZDĚLÁVÁNÍ PRO MÍSTNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Tento vzdělávací projekt realizovala ZŠ Velká
Bíteš v období od května 2010 do dubna 2011. Byl
podpořen z Evropského sociálního fondu EU, státním rozpočtem ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Chaloupky o.p.s.
Projekt se zaměřil na vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a na zapojení žáků naší školy a veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí a seznámení se s regionem.
V rámci akcí pro žáky se uskutečnilo celkem 9 exkurzí (na přírodovědně zajímavá místa v regionu), Komunitivní plánování – příprava
7 vyučovacích hodin proběhlo v prostředí přírod- mapy.
Foto: Archiv školy
ní učebny, žáci byli zapojeni do 2 žákovských projektů (Den stromů, Den bez aut), absolvovali 1 výukový program (Naše obec- jak se
vám líbí?). Zmíněných aktivit se zúčastnilo celkem 750 žáků.
Naše škola byla v rámci projektu také hlavním organizátorem celé řady akcí pro
veřejnost. Patřily k nim: Svatováclavský pochod, Evropská noc pro netopýry, besedy
Z ptačí perspektivy a Drahé kameny. Důležitou částí projektu byla komunitní plánování (proběhla celkem 3 veřejná plánovací setkání), při nichž se vymýšlely akce,
které by měly probouzet zájem veřejnosti a žáků o problematiku životního prostředí a vytvářet vztah k regionu. Při akcích pro veřejnost se nás celkově sešlo 230.
Na přípravě a průběhu akcí se podílel realizační tým tvořený zástupci místních organizací (ZŠ Velká Bíteš, Pionýrská skupina VB, Muzejní spolek Velkobítešska,
MěÚ Velká Bíteš).
K výstupům projektu patří kromě zmiňovaných činností i vyznačená 19 km
dlouhá naučná stezka „Už ty mlýny doklapaly” vedoucí po zajímavostech okolo Velké Bíteše, Vlkova a Křoví, k níž vznikl i tištěný průvodce. Na květen připravujeme realizaci stavby altánu v přírodní učebně. Dne 6. dubna proběhla k zakončení projektu výstava z uskutečněných aktivit.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům i účastníkům za projevený zájem o nabízené akce a za to, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme.
Mgr. Pavel Holánek, ZŠ Velká Bíteš
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ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ZŠ TIŠNOVSKÁ 116
V rámci realizace projektu OPVK „Odstraňování bariér ve vzdělávání
žáků se SVP“ byly uskutečněny následující semináře:
1. Možnosti využití alternativních forem výuky při práci se žáky s více vadami
Pedagogové se seznámili se základy bazální stimulace, která je součástí smyslové
výuky. Její praktické využití může být integrováno do
všech činností běžného i výukového dne. Mimo základy bazální stimulace pedagogové získali odborné
kompetence v oblasti rozvoje pohybového aparátu
a smyslového vnímání u žáků s multihandicapem.
Seznámili se s dalšími technikami jako míčkování,
základy muzikoterapie, masáže pro stimulace vývoje, cvičení dle V. Sherborneové.
2. Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling (fyzický kontakt) a polohování žáků s kombinovanými vadami
Pedagogové se naučili základy polohování s využitím běžně dostupných
i speciálních pomůcek. Dítě s handicapem na základě DMO (dětská mozková obrna) má často problémy se svalovým napětím. Buď je svalové napětí
příliš vysoké nebo nízké a končetiny či
části těla jsou přirozeně nuceny setrvávat v patologických pozicích. Tyto špatné pozice později přecházejí ve zkracování šlach, deformitě kostí či luxaci
kloubů. Nové metody a techniky, které
si osvojili 4 pedagogové, stimulují poPraktická část.
Foto: Archiv školy
hybový vývoj a při aplikaci do výchovně-vzdělávacího procesu neprohlubují špatné postavení končetin, jež je způsobeno diagnózou žáka s DMO. V rámci tohoto semináře si pedagogové osvojili prvky
neurovývojové terapie Bobath.
Projekt „Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP“., reg.č. CZ.1.07/1.2.02/03.0014
je spolufinancován Evropským strukturálním fondem a Státním rozpočtem ČR.
Mgr. Blanka Gaizurová, Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
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ŠKOLSTVÍ – OZNÁMENÍ
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace,
otevírá od 1. 9. 2011 nový obor vzdělávání:
Přípravný stupeň základní školy speciální
Přípravný stupeň základní školy speciální je laicky řečeno vzdělávání mezi mateřskou školou a školou základní. Jeho cílem je příprava dítěte na školní podmínky
a nároky základní školy speciální.
Jeho výhodou je pozvolná cílená příprava na vyučovací proces, rozvíjení rozumových schopností, prohlubování koncentrace za podpory speciálních pedagogů
a všech podpůrných a specifických metod z oblasti:
• Logopedická péče
• Rozvoj grafomotoriky
• Rozvoj zrakového, sluchového vnímání
• Rozvoj smyslového, pohybového vnímání zvláště u žáků s DMO (prvky bazální stimulace, prvky terapeutických metod a technik míčkování, stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling)
Do přípravného stupně ZŠ speciální jsou přijímány děti na žádost rodičů,
s doporučením SPC. Do přípravného stupně mohou nastoupit i děti v 5 letech,
přijímány jsou především děti s odkladem školní docházky. Po ukončení příslušného ročníku žáci získávají osvědčení o absolvování, poté jsou zařazováni
do optimální formy povinného základního vzdělávání.
Případné informace podá Mgr. Blanka Gaizurová, tel. 566 532 602,
724 335 923.
Mgr. Blanka Gaizurová, Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
Střední odborná škola Jana Tiraye
zve veřejnost na výstavu závěrečných prací žáků 3. ročníků oborů vzdělání
Obráběč kovů, Kadeřník, Kuchař-číšník a Cukrář
(ukázky slavnostních tabulí a cukrářských výrobků)
Výstava se uskuteční v rámci praktických závěrečných zkoušek.
Pro veřejnost bude výstava otevřena:
ve středu 8. června 2011 od 14:00 do 18:00 hodin
ve čtvrtek 9. června 2011 od 8:00 do 16:00 hodin
v prostorách SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš, Lánice 300.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.
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NEJŠIKOVNĚJŠÍ UČNI BOJUJÍ O ČESKÉ RUČIČKY
V České republice se v průběhu
každého školního roku koná v příslušných oborech řada soutěží odborných dovedností žáků středních
škol. Tyto soutěže mají své pevné
místo v systému soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání MŠMT
a jsou pro daný školní rok pravidelně uváděny ve Věstníku MŠMT ČR.
V těchto dnech se naplno rozjíždí
bitva žáků středních odborných škol
a učilišť o ocenění s názvem České
ručičky. Přehlídku dovedností ČesPetr Dočkal.
Foto: Archiv školy
ké ručičky organizují Jihomoravský
kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Hospodářská komora ČR a CzechInvest.
Hlavním cílem akce je podpora rozvoje řemesel a posílení postavení učňovského
školství v očích veřejnosti. Cílem přehlídky však není jenom ocenit talentované žáky,
ale zároveň i zvýšit povědomí o významu učňovských oborů mezi dětmi i jejich rodiči.
A právě tohoto klání se zúčastnil i žák SOŠ J. Tiraye ve Velké Bíteši Petr Dočkal,
jakožto vítěz Krajské soutěže v odborných dovednostech při soustružení.
Soutěž se konala 30. a 31. 3. 2011 ve Střední škole technické a automobilní v Chomutově. Zúčastnilo se jí celkem 22 žáků z 11 krajů celé ČR. V této velice těžké a náročné soutěži Petr Dočkal vybojoval pěkné 4. místo.
I když jsme neobhájili prvenství z roku 2009 v této prestižní soutěži, je to obrovský úspěch, být 4. nejlepším žákem – obráběčem kovů v celé ČR.
Nejen těmto žákům, ale i učitelům SOŠ a mistrům SPV PBS, patří opětovné poděkování za vzornou reprezentaci SOŠ J. Tiraye, Střediska praktického vyučování a PBS
Velká Bíteš, a.s., kde žáci vykonávají odbornou praxi.
Bc. Aleš Janíček
SPV PBS Velká Bíteš
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KULTURA
VÝSTAVA MODELŮ MOTOREK
Ke konci měsíce března proběhla v sále klubu kultury výstava modelů motorek aneb „zmenšený
život v jedné stopě“. Návštěvníci
výstavy zde měli možnost shlédnout
přes 43 modelů silničních, cestovních
a krosových motorek. Kromě výše
uvedeného zde byly také pravé kombinézy, pneumatiky, stojany na motorky, carbony – což je závodní kapotáž
a také samozřejmě pravé motorkářské
oblečení značky PSÍ HUBÍK.
Pravý chopper.
Foto: Zora Krupičková
Každý z návštěvníků byl překvapen, neboť zde nebyly pouze modely motorek s příslušenstvím, jak každý očekával, ale také pravý chopper značky Kawasaki Eliminator, který byl dominantou celé
výstavy (viz obrázek).
O naší bezpečnosti nás poučilo video, určené motocyklistům, ale nejen jim. Bylo
v něm zahrnuto mnoho vzpomínek na bývalé motorkáře a také mnoho užitečných
rad pro jízdu na silnicích. Dále jsme zde mohli obdivovat různé ochranné pomůcky
motorkářů, ke kterým bezesporu patří chránič páteře, ledvinový pás, helma, rukavice a správné boty. Pro inspiraci posloužila naučná literatura od Besip a Ministerstva
dopravy ČR, kterým tímto děkujeme. Velký dík patří také všem, kdo zapůjčili své modely motorek.
Lenka Plechatá, Klub kultury

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme bývalé ředitelce klubu kultury slečně Bc. Zdeňce Špičkové za její spolupráci a přejeme hodně úspěchů, zdraví a spokojenosti v dalším životě.
Redakční rada Zpravodaje

V INFORMAČNÍM CENTRU NOVĚ NAJDETE VEŘEJNÝ INTERNET
AS
 LUŽBY CESTOVNÍ KANCELÁŘE REKO
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ROZHOVOR
NOVÝ ŘEDITEL INFORMAČNÍHO CENTRA A KLUBU KULTURY
Novým ředitelem Informačního centra a Klubu kultury se
stal od 1. dubna 2011 pan Pavel Klempíř z Lesního Hlubokého, který má s Velkou Bíteší co do kulturního a společenského života opravdu velké plány. Jste zvědaví jako já, jaké jsou
a co zde bude nového? Pojďme se ptát.
1) Jak byste se charakterizoval?
Tak takovou otázkou hned na úvod jste mi pěkně zatopila… Takové posouzení je skoro lepší vždy nechat na ostatní,
protože člověk má nezřídka tendence na sebe nahlížet poněkud zkresleně. Ale dva
termíny bych přece jen použil: pracovitost a tah na branku.
2) Co uskutečníte nebo jste již uskutečnil jako úplně první věc?
Přinesl jsem kytičku a poděkoval mé předchůdkyni slečně Bc. Zdeňce Špičkové
za její práci, kterou pro Bíteš odvedla a těch deset let života, které městu a jeho lidem
dala. Dalších „prvních“ věcí, které jsem dělal a potřebuji udělat bylo a je mnoho. Rozhodně k nim mimo jiné patří sejít se s maximálním množstvím lidí ze spolků a sdružení v Bíteši, stejně tak jako s kolegy, kteří se zúčastnili výběrového řízení na pozici ředitele, a to z toho důvodu, že svou účastí v něm deklarovali ochotu, vůli a zájem pracovat
v této oblasti, pracovat pro Bíteš a její lidi, dát jí a jim kus sebe. Nabídnout jim spolupráci, budou-li mít zájem a slušně je požádat o svolení se seznámením se s jejich koncepcemi a nápady, s nimiž do výběru šli. Nabídku využití materiálů jsem již dostal, nicméně považuji za elementární slušnost a korektnost je slušně požádat o jejich laskavé
svolení tyto informace využít. Zároveň bych považoval za chybu nechat jejich myšlenky zapadnout a nepokusit se jejich autorům vytvořit prostor k seberealizaci a naplnění
zájmu angažovat se v této oblasti. Některá setkání jsem již stihl.
3) Myslíte si, že co do velikosti se týče, pořádá Velká Bíteš hodně akcí?
…pokud lidé na akce chodí a mají zájem, obrazně řečeno „v počtu větším, než 3“,
není akcí vlastně nikdy dost. Pokud nechodí, je i jedna hodně… a rozhodně to není
jen téma pro organizátory, ať jsme to my nebo externí pořadatel, ale také pro potencionální návštěvníky… Udělal jsem si jednoduchou analýzu, takže mohu směle
prohlásit, že argument o kvalitě akcí zde a jinde, neobstojí při vědomí, že na stejnou
akci a za stejné peníze si zde koupí vstupné 5 lidí, o měsíc později v Meziříčí pak 90.
Pozor – 90 bítešáků a úplně na totéž.
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4) Co uděláte, abyste zvýšil návštěvnost na zdejších akcích? Jaký je podle vás důvod, že Bítešští raději jezdí jinam?
Jsou to otázky na mnoho vět a mnoho řádků – a to se špatně čte…, ale přece
jen - to souvisí s předcházející otázkou. Představte si podnikatele, který pod vlivem
určitých indicií, že v daném regionu na trhu chybí ten či onen artikl a potencionální zákazníci si na tu absenci stěžují, se rozhodne právě tento sortiment prodávat či danou službu poskytovat. Ale hlavně mi ukažte, jak u toho setrvá a bude
do toho stále dál a dál investovat, když ejhle, potencionální zákazníci stále zůstávají jen v roli potencionálních zákazníků, nikoliv faktických. Tedy – potencionálních
v tom smyslu, že nikdy nic nekoupí, ale spokojených, že mají možnost si „to či ono“
pohodlně pořídit. Ale prostě nepořídí. Ovšem běda, pokud od toho ten podnikatel upustí a oni o tu možnost přijdou, pak podnikateli nasadí „psí hlavu“, že jim
tu možnost vzal. Jenomže on potřebuje žít, existovat, aby mohl nabídku rozšířit.
Od nás jezdí lidé do Velkého Meziříčí – a na stejné akce, na které tady nepůjdou…. A Meziříčáci jezdí do Třebíče nebo do Jihlavy – a ti z Třebíče a Jihlavy jezdí do Prahy. Proč? Snad z pocitu, že když na koncert nebo divadlo, tak prostě do
„velkého města“. Jenomže také za větší peníze a prakticky na totéž. Ale ten pocit… Nechci, aby to hned v úvodu vyznělo negativně, ale tak to zkrátka je. A je
to krátkozraké, stejně tak, jako jet si koupit nějakou věc jinam, když si ji mohu pořídit od místního zde v Bíteši.. Pomohu mu existovat – a on mně vytvoří nabídku a možnosti, abych nemusel kamkoliv za další peníze jezdit – a ještě podpoří
město,. region. Prakticky všechno je vždy o spolupráci, o týmu. V podnikání ten
tým tvoří podnikatel, živnostník, obchodní partner, klient, zákazník, dodavatel. Ve
sportu jsou to nejen spoluhráči, ale i soupeři, jejich trenéři a rozhodčí – bez nich
by žádný zápas, závod nebyl. V realizaci různých akcí, včetně kulturních a společenských je to zase partnerství a zase tým složený z pořadatele – účinkujících –
návštěvníků. Jeden z nich z kteréhokoliv uvedeného týmu vypadne a žádný tým,
žádný zápas, žádná událost není. A spolupracují-li, pak, pokud mi dovolíte zůstat
u sportovní terminologie, bude na lepší stadion, lepší dresy, lepší hráče, s nimi přijdou lepší soupeři a také lepší zážitek a lepší podívaná. A je to začarované kolečko, pro které je smrtící to, co jsem již řekl a co je charakteristické: „Kdyby tady hrál
Real a ne toto, tak bych na něj šel.“ A když tady ten Real bude, zazní věta: „I když
je to Real, tak takové peníze za něj nedám, se zbláznili, ne!?“. Takže: je to o týmu
a spolupráci. O nás i o lidech. Nejsme soupeři. Jaké si to uděláme, takové to buď
budeme nebo nebudeme mít. A budeme-li spolupracovat, pak to může být jen
lepší – budou možnosti na čím dál lepší podmínky, prostory, čím dál lepší náplně
– ale vždycky to bude znamenat jen výhru pro Bíteš a Bítešsko jako region jako
takové. A jak jsem již mnohokrát řekl, to nejsou domy, ulice, silnice, statky, vsi, zahrady… to jsou lidé.
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5) Jaké jsou vaše celkové plány co se týče kulturního života?
Já kulturu nechápu úzkoprofilově jako koncert, divadlo, výstavu, ale skutečně
jako dennodenní součást života. Od možnosti pohybovat se v příjemném a srdíčko doslova hladícím prostředí, které vás přinutí jít domů raději pěšky a pomalu procházkou, i když jste třeba utahaní z práce, protože je to kolem prostě hezké,
přes možnost si někde jen na chvilku sednout a užít si to, jak je to tam fajn nebo
jaký je odtamtud výhled, až po možnosti právě koncertů, divadel, výstav, exhibic
všeho druhu nebo úplných „ujetin“.
Především ale není to jen úzký profil, ale každý jsme jiný, máme jiný vkus, jiné
vzdělání, jiný přehled, jiný věk, jiné zájmy, jiný cit a to je třeba respektovat. Nikoliv jen od nás, ale obecně tolerantně, jeden člověk ve vztahu k druhému. Jen to
je cesta, jak lze udělat kulturu barevnou, funkční a pro všechny. Jednou se něco
líbí mně, podruhé tobě. Máme na to právo oba a nikdy to nesmí znamenat, že
ty jsi hlupák, protože mně se to nelíbí a považuji to za příšerné. Tady docela i cítím obecně dluh vůči mladým lidem – myslím hodně mladým, protože pro nás
„veterány“ je jednodušší říct, jací jsou oni hrozní, než se zamyslet nad tím, jestli se
mají kde vydovádět, scházet a vyblbnout se po svém. Plánů je moc a velkých, ale
to je nadlouho. Hlavní roli v nich hraje region a člověk, lidé.
6) Co zde bude nového, na co se mohou občané Velké Bíteše těšit?
Jako úplně první, co lidé zaregistrují, jsou změny Informačního centra, které je
pojato jinak a nabídne jak služby pro turisty, veřejný internet, tak i služby cestovní
kanceláře a pak je to především portál www.bitessko.com, který jsem zaregistroval hned třetí den ve funkci a od té doby se usilovně pracuje na jeho tvorbě tak,
aby z něj bylo příjemné intuitivní místo, kde lidé z Bítešska najdou na jednom místě
komplet informace o všem, co se zde děje a s několika možnostmi vyhledání – od
druhu aktivity – kina, koncerty, divadla, výstavy, plesy, zábavy, přednášky, semináře, kurzy a sport nejen v Bíteši, ale i v okolních obcích, akce městské knihovny, muzea, ale i všech spolků ve městě i regionu – a hledání či třídění bude možné nejen
podle tohoto druhu aktivity, ale i dle data či místa konání. Zkrátka – jednoduše juknout na bítešsko.com a mít rychlý a příjemný přehled co, kdy, kde, jak dlouho a za
kolik. Pomůže to všem – veřejnosti, jak potencionálním návštěvníkům tak i pořadatelům kdejaké aktivity, zábavy, akce, utkání, turnaje, turistického výšlapu, plesu, výstavy, školních akcí, přednášek, besed, jazykových kurzů, zkrátka čehokoliv. Nechci to
nechávat jen na plakátech a Zpravodaji, ale aktivně jít za lidmi a dát jim vyčerpávající informaci. Tento kanál zde chyběl a pevně věřím, že pořadatelé pochopí přínos
portálu pro ně a jejich akce a osloví je i to, že chci, aby zadávání akcí na portál bylo
bezplatné, jednoduché a přívětivé. Kdo nebude na bitessko.com, jako by on a jeho
akce nebyla, protože konkurence tam bude.
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7) Čím vás Bíteš zaujala?
Jednoznačně možnostmi, které znamenají výzvu, historií a jejím kouzlem – a to
je skutečně obrovská devíza, jen ji využít a dát jí prostor rozkvést.
8) Co zde shledáváte jako pozitivní a naopak co se vám zde nelíbí?
Tedy vy mi těmi otázkami dáváte sodu! Skoro se mi chce Lenko, z titulu funkce,
říct: „Budeme si muset promluvit.“ Je to samozřejmě nadsázka a ironie, aby mě někdo nechytal za slovo. Pozitivní: jak jsem psal – možnosti, výzvu a nadšení spousty
lidí, kteří dělají něco pro Bíteš – Bítešsko. Negativní? V našich zemích snad všudypřítomná krátkozrakost a malost v duchu: „Proč bych šel tady na tohle, když si na totéž mohu zajet támhle vedle za stejnou cenu – přece je tady nebudu podporovat.
Proč bych si tady koupil tohle, koupím to vedle ve městě, i když je to stejné a stojí to stejně, ale přece mu nebudu dávat vydělat.“. A proč je to krátkozraké? Protože
nepodpořit svůj region a své lidi, znamená nepodpořit sebe, své prostředí a jeho
rozvoj i pro svůj prospěch. Tedy být sám proti sobě.
Děkuji za rozhovor.
Lenka Plechatá, Klub kultury

POCHOPIT SMYSL VELIKONOC
Psát o jiném koncertě, měl
bych teď na jazyku spoustu superlativů. Po prožití Sedmi slov
Vykupitelových recitovaných
Alfredem Strejčkem a dovršených Haydnovými sonátami
v podání Janáčkova kvarteta
mi slova chybí.
Byl to tak úžasný a sugestivní
zážitek, že mi běžně používané
přívlastky připadají nedostateč- Alfred Strejček a Janáčkovo kvarteto přinesli bítešským
né a omšelé. V sobotu 16. dub- posluchačům mimořádný zážitek.
Foto: Otto Hasoň
na v bítešském kostele sv. Jana
Křtitele nebyl snad jediný člověk, který by neuvěřil ve spasitelnou lásku Krista k lidem.
Hudba dokonale korespondující s texty evangelií a interpreti, kteří jí sugestivně
dokreslují, slovo přednášené s hlubokým vcítěním – to se musí prožít.
Alfred Strejček a Janáčkovo kvarteto nám pomohli pochopit smysl Velikonoc.
Otto Hasoň
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KULTURA – NOVINKY – SLEDUJTE
www.bitessko.com
Informační centrum a Klub kultury pro vás připravuje portál bitessko.com. Chce-li
dnes kdokoliv z Bítešska, tedy z Velké Bíteše a širokého okolí, ale i turisté, kteří plánují výlety, vědět, co se kde a kdy děje, nemá to vlastně mimo výlepových ploch kde zjistit. Cílem mým a našeho týmu IC a KK je zaplnit mezeru v informačních kanálech a poskytnout maximální servis občanům bítešska, aby bezplatně, rychle, jednoduše a pohodlně
měli k dispozici informace o kulturním, sportovním a společenském dění a na druhé
straně pořadatelům, organizátorům, kapelám, sportovním oddílům a všem ostatním
spolkům pak BEZPLATNĚ poskytnout nástroj, jak o sobě dát vědět a přivést návštěvníky.
A jaké chceme, aby bitessko.com bylo?
UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ PRO NÁVŠTĚVNÍKY,
aby si každý z pohodlí svého domova mohl na jedno kliknutí najít, kam že by chtěl
na Bítešsku vyrazit za kulturou, zábavou, sportem, povyražením.
UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ PRO ORGANIZÁTORY,
takže vklad akcí na portál bude jen na jednoduchou registraci, ale především
BEZPLATNÝ A OTEVŘENÝ DOSLOVA VŠEM.
JEDNODUCHÉ VYHLEDÁVÁNÍ
podle toho, kdo co hledá, takže podle druhu akce, ale také data a místa.
KDE – KDY – KDO – CO – JAK DLOUHO – ZA KOLIK,
to se jako návštěvníci aktuálně dozvíte na bitessko.com a to také, jako organizátoři
dáte vědět lidem, které budete chtít na svou akci přivést.
NENAVŠTÍVIT = nevědět, neznat.
NEPUBLIKOVAT A NEINFORMOVAT = být krok za ostatními pořadateli,
organizátory, konkurencí.
Spuštění předpokládáme 2. - 3. týden v květnu.
Pro prvních 100 registrovaných uživatelů, ať jako návštěvník či organizátor, na portálu jsme připravili skutečný drahokam. Je jím kniha Jana Tiraye - Dějiny města Velké
Byteše, v hodnotě 300 korun.
Máte-li zájem obdržet informaci, že bitessko.com již běží, aby jste si toto nemuseli
hlídat, napište nám mail na program@bitessko.com a jako předmět uveďte „bitessko“.
V okamžiku, kdy bude portál spuštěn vás budeme informovat.
Pavel Klempíř, ředitel IC a KK
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JAKÁ BYLA NOC S ANDERSENEM 2011 V KNIHOVNĚ
Páteční večer a sestava pro rej do
pozdních večerních, nebo brzkých ranních hodin, ve složení: dvě knihovnice, paní učitelka a houf čtvrťáků. Jako
první přišlo na řadu seznámení dětí
s „Nocí s Andersenem“. Letošní ročník
jsme z větší části věnovali Václavu Čtvrtkovi, který by se 4. dubna dožil 100 let.
Poté začala první bojová hra. Nějaký uličník poschovával po celé knihovně
knížky od Václava Čtvrtka, naštěstí všichPříprava k spánku. Foto: Kateřina Brychtová ni zúčastnění jsou čtenáři naší knihovny,
řazení knih perfektně ovládají a vyhledání špatně zařazených titulů pro ně nebyl problém. Možná jen, kdyby zrovna to světlo nezhaslo.
Z nalezených titulů jsme uspořádali výstavku a někteří byli mile překvapeni, kolik krásných knih Čtvrtek napsal. Pak jsme se zaměřili na ilustrátory, kteří společně se Čtvrtkem
tyto knihy vytvořili. Rozdali jsme si kartičky s ilustrovanými postavičkami a snažili si najít
mezi sebou kamaráda, který má postavičku ze stejné pohádky. Ještě že jsme měli k dispozici spoustu knih, ve kterých jsme hledali. Můžu směle říci, že Smetanovy ilustrace, ale
i paní Ladové jsme zvládli na výbornou. Po seznámení se všemi postavičkami jsme se směle pustili do luštění tajenky, kde se upotřebily všechny předchozí znalosti. Do tohoto našeho myšlenkového hloubání zasáhli „táborníci,“ kteří nás přišli „probrat“ a zazpívat si řadu
písniček a i tím se naladit na blížící se léto. Abychom ukončili naše putování po Čtvrtkových postavičkách, rozhodli jsme se, že mu napíšeme dopis! Mnozí dopisovatelé mu přidali i nějakou svou ilustraci, jiní zase psali dopisy velice seriózní a všichni mu hlavně chválili jeho pohádky. Jenže, jak se dá takový dopis odeslat. Nejjednodušší asi bude, poslat mu
ho po jeho vlastní pohádkové postavičce. Kde ji vzít? Naštěstí máme na náměstí dvě kašny a v jedné z nich dočasně pobýval vodník Volšoveček, společně s vodnickým poštovním kamarádem. Měli jsme štěstí, že se zrovínka rozhodli prozkoumat naše vodstvo a my
jsme měli možnost se s nimi potkat. Volšoveček je vodník hodný, ale přesto děti prozkoušel ze své vodnické říše, pak jsme ještě dostali jeho oblíbenou dobrotu a rychle zpátky do
knihovny, na poháááádku! Všechny skupinky stihly odevzdat dopisy včas, tak akorát, aby
si mohli poslechnout Andersenovu pohádku O Malence, kterou nám krásně přečetl pan
místostarosta, ing. Tomáš Kučera. Všechny dětičky vypadaly na spaní, až to bylo podezřelé, a tak jsme zaveleli k ústupu do spacáků. Zrovna tento bojový manévr všechny účastníky probral a někteří odvážlivci vydrželi s knížkou a baterkou ještě dlouho po půlnoci. A tak
skončila Noc s Andersenem 2011. Mně jen zbývá poděkovat všem, kteří se jednak účastnili
a hlavně těm, kteří nám se vším pomáhali a byli ochotni přispět svou „troškou do mlýna“.
Už teď se těším na další ročník NsA!
Kateřina Brychtová
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KONCERTOVALI FRAJEŘI
Měl pravdu Otto Hasoň, když v pozvánce na poslední řádný koncert 14. sezóny BHP nazval Moravský komorní orchestr „Stále mladým šedesátníkem“. Způsob
jeho „omlazovací kůry“ nám prozradil současný dirigent orchestru, Richard Kružík,
který v něm kdysi také hrál. Členy se totiž
mohou stát pouze studenti konzervatoře, ovšem po absolutoriu přenechávají svá
místa dalším, mladším, takže tento „šedeZdeňka Plachá představila cimbál, jak jej
sátník“ opravdu nezestárne.
Foto: Otto Hasoň
Housle, violy, violoncella, kontrabas, neznáme.
klávesy… Kolik bylo hudebníků, vám nesdělím. V úvodu jsem mínila je spočítat, ale zabránily mi v tom okamžitě první tóny Vivaldiho Sinfonie č. 2, potom jeho Koncert pro
dvoje housle c-moll. Nedalo se myslet na nic jiného, jen poslouchat. Počítat mohu, až
se budu nudit. Ale na koncertech BHP to nehrozí.
Poslední skladbou před přestávkou byl koncert pro - cimbál a smyčcový orchestr. Autorem byl Zdeněk Lukáš, jeden z nejhranějších českých autorů vážné hudby druhé poloviny minulého století. Zajímavé je, že skladatel neovládal žádný hudební nástroj, nevystudoval školu hudebního zaměření, pouze komponoval. O tom, že jeho tvorbu hodně
ovlivňovala lidová hudba, svědčí právě výše zmiňovaná skladba. Mohu odpovědně říci,
že pro nás, posluchače, bylo spojení cimbálu a smyčců něco naprosto nového a neobvyklého. (Když pomineme nám známou lidovou cimbálovou muziku, kde si také housle a cimbál dobře rozumějí.) Zde si rozuměly také a náramně. Okouzlení posluchači několikrát potleskem vyvolali sólistku, studentku oboru cimbál Zdeňku Plachou. A já jsem
počátkem přestávky, když si interpretka „uklízela“ svůj nástroj, dobře slyšela, jak se k ní
můj soused v řadě naklání a tiše škemrá: „Zahrajte ještě, nám se to moc líbilo, my jsme
zvyklí na přídavky.“ Mluvil opravdu všem nám z duše. A že se k ní mohl z druhé řady naklánět – to bylo tím, že komorní orchestr a hlediště takřka splývaly v jeden celek. Účinkující se do jim určeného prostoru sotva vešli. Snad jim to nevadilo. Nám rozhodně ne.
Bylo to milé „zočivoči“, jak říkají Francouzi.(Nebo ne?)
Po přestávce uvedl další skladbu violista Janáčkova kvarteta, Jan Řezníček. Jednalo se o dílo
současného brněnského skladatele Jiřího Bárty, které komorní soubor nacvičil na počest jeho
75. narozenin. Popřát potleskem jsme mu mohli i my, autor byl s námi v sále a byl potěšen.
Mannheimská sinfonie č. 2 uzavřela večer plný krásných hudebních zážitků, prezentovaných svěžím mládím. V tiché chvilce mezi závěrem skladby a potleskem se za mnou
s obdivným uznáním v hlase ozvalo: „To jsou frajeři.“ Byli.
Zora Krupičková
P.S. Pane Mašku, děkujeme Vám za pozdrav, i my Vám ho ze srdce posíláme prostřednictvím Zpravodaje, bez bacilů. Vaši návštěvníci BHP.
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ÚSPĚCH BÍTEŠSKÝCH ZPĚVÁČKŮ V JIHLAVĚ
V sobotu 9. dubna proběhlo v Jihlavě oblastní kolo dětské národní soutěžní přehlídky
„Zpěváčci 2011“. Tato akce podporující zájem dětí a mládeže o sólový zpěv regionálních
lidových písní se konala již potřinácté. Z Velké Bíteše se letos přihlásilo čtrnáct zpěváků,
a to prostřednictvím národopisného souboru Bítešan, základní školy, základní umělecké
školy a obou mateřských škol. Dva zpěváci však ze zdravotních důvodů nakonec nevystoupili. Bítešská skupina se na soutěž pečlivě připravila, po dva měsíce probíhaly pravidelné pěvecké zkoušky pod vedením učitelky Kamily Coufalové.
Oblastní přehlídka
se konala ve dvou sálech ZUŠ Jihlava. Soutěžící byli rozděleni do
tří věkových skupin.
Každý účastník přednesl dvě písně, jednu bez doprovodu,
druhou s hudebním
doprovodem. Naše
předškoláky hudebně
Porotci a výběr deseti zpěváků s K. Vrzalovou, B. Smutnou doprovodila Soňa Proa P. Maškem z Velké Bíteše.
kešová, školáci zpívali
v houslovém doprovodu Kamily Coufalové a Otto Hasoně. V podání Bítešanů zazněly
převážně písně z našeho podhoráckého okolí (např. Pánov, Křoví, Vidonín, Ořechov, Mohelno, Čučice). Všichni podali velmi pěkný výkon. Porotci měli nelehký úkol vybrat z celkového počtu 77 soutěžících pouze několik nejlepších.
Porotci a výběr deseti zpěváků v hlavní postupové skupině. V první řadě Kateřina
Vrzalová(třetí zleva) a Barbora Smutná (pátá zleva), v druhé řadě Petr Mašek (šestý zleva).
Bítešané si vedli skvěle. Diplom pro nejmladšího účastníka přehlídky obdržel pětiletý Matěj Žák. V nejstarší kategorii (nad 15 let) zvítězila Klára Jelínková, v hlavní postupové kategorii (10 – 15 let) se do výběru deseti nejlepších zařadili Petr Mašek, Barbora
Smutná a Katka Vrzalová. V druhém kole bylo rozhodnuto konkrétní pořadí hlavní skupiny a čtyři nejúspěšnější zpěváci pro postup do národního finále ve Velkých Losinách,
připravovaném na dny 13. – 15. května. Horáckou národopisnou oblast budou reprezentovat Kateřina Vrzalová a Barbora Smutná z Velké Bíteše a dva zpěváčci z Blanska.
Silva Smutná
POZVÁNKA
Slavnostní koncert vítězů oblastního kola soutěžní přehlídky „Zpěváček 2011” se
koná v pátek 6. května 2011 v 18 hodin v aule Soukromé grafické školy v Jihlavě (Březinovy sady čp. 31).
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SOUTĚŽ – ZNÁTE SVOJI VELKOU BÍTEŠ?
Vítejte na místě, kde vám budeme pravidelně přinášet fotografie nejrůznějších domů,
staveb, zákoutí, ale i míst, kudy dnes a denně chodíte, jen je již možná tolik nevnímáte.
Myslíte si, že znáte svoji Velkou Bíteš? Místo, kde jste se narodili, žijete, pracujete, chodíte do školy, máte své rodiny, své kořeny? Pojďme to zkusit. Pokud poznáte, odkud je
tento obrázek, čeho je to součást, dejte nám vědět. Jak? Buď napište e-mail na adresu program@bitessko.com, do předmětu uveďte „moje Bíteš“ a ve zprávě nám popište,
čeho je náš obrázek součástí, jakého domu, ulice, ale třeba i stromu apod. Nebo odstřihněte tento ústřižek, vyplňte a doneste na Informační centrum na Masarykově náměstí.
Vylosovaný vítěz ze správných odpovědí od nás každý měsíc obdrží nějakou příjemnou
cenu. V měsíci květnu to bude skutečný drahokam v podobě knihy Jana Tiraye – „Dějiny města Velké Byteše“, v hodnotě 300 Kč. Termín pro odpovědi bude vždy do 15. dne
v měsíci, losování proběhne do 20. dne v měsíci a vítěz bude uveřejněn v následujícím
Zpravodaji města Velká Bíteš. Tak vzhůru do pátrání a rozhlížení se po té naší Velké Bíteši.
Je krásná a stojí zato si to občas připomenout a umět se podívat i jinýma očima. M
 áte-li
chuť se zapojit jako fotograf, neváhejte a pojďte s námi do toho.
Vaše ICKK

zde odstřihněte

Jméno .........................................................................................................................................................
Správná odpověď ..................................................................................................................................
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VERNISÁŽ V MUZEU
Městské muzeum ve Velké Bíteši vás srdečně zve na vernisáž výstavy „Krajiny života
Anny Pammrové“, konané v úterý 3. května od 17 hodin ve výstavním sále městského
muzea na Masarykově náměstí čp. 5.
RNDr. Milada Škárová vytvořila v průběhu řady let zásobu fotografií, které tvoří základ výstavy, jsou prokládané kopiemi, citáty z díla Anny Pammrové a objasňujícími údaji autorky, použito je také několik starých fotografií z archivu Anny Pammrové, Otokara
Březiny a pana Pěnčíka z Jinošova.
Jak uvedla Irena Ochrymčuková v recenzi k výstavě pořádané v Tišnově v roce 2010:
„Milada Škárová cíleně po léta procházela krajinu a prostředí, ve kterých se pohybovala
spisovatelka a filozofka, vědomě a systematicky se vydávala po jejích stopách. Nespokojovala se však s pouhým popisem, ale snažila se vidět jejíma očima – kudy šla, co cítila, co věděla před svými pobyty a při nich, co se odehrálo potom.“
Fotografovaná místa: Bažantka, Kozínek, Jasenice, Vlčí kopec, Gloriet, Myslivna Březník, Náměšť, Jinošovská myslivna, Hartvíkovice, Sedlec, Vickov u Žďárce, Žďárecká krajina, Bobrůvka, Zahrada Anny Pammrové, Jaroměřice nad Rokytnou, Pammrov, Studánky, Stará cesta…
K výstavě promluví autorka RNDr. Milada Škárová, za společnost Anny Pammrové,
Vlasta Urbánková, doprovodný program obstarají členové folklorního souboru Bítešan.
Při této příležitosti proběhne premiéra videoklipu Karla Veleby „Obrazová báseň“ zaměřená na muziku Žalozpěv.
Bc. Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO
DOMA VE VELKÉ BÍTEŠI ROK 1945 (pokračování)
Stárek, pan Pecháček, měl ve starém stavení na chodbě nový nábytek pro dceru
Zdenku. Ten mu také rozbili. Každý, kdo něco měl, byl „buržuj“. Proti jejich řádění se nedalo bránit. Oni byli schopni člověka zabít. Byla to vojska 2. Ukrajinského frontu, kterým
velel maršál Malinovskij. Byla to sbírka všech možných typů lidí a kultur ze Zakavkazí
a Asie, žlutých, snědých, až hnědých, šikmookých, s dlouhými zakroucenými vousy. Bylo
prý mezi nimi i mnoho zločinců a vězňů, kteří byli nasazováni do první linie.
Bylo např. nařízeno vypouštět z lihovarů líh, aby se jim nedostal do rukou. Pamětníci
tvrdí, že tak těžké dny nezažili po celou dobu okupace, jako v prvních dnech osvobození.
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Ten den dopoledne, kdy zde již byla sovětská vojska, bombardovala ruská letadla
ještě město, jehož ulicemi projížděli sovětští vojáci. Je to paradox. Tehdy bylo zcela zbytečně zničeno několik domů, ale hlavně bylo též několik mrtvých obyvatel. Přesné informace lze vyčíst v publikaci o městě Velké Bíteši.
Když se situace později trochu zklidnila, začal po několika dnech postupný přesun
sovětských jednotek směrem na východ. Z různých směrů od Prahy přijížděla nákladní
vozidla sovětské armády, naložená nejrůznějšími nakradenými věcmi. Brali, co jim padlo
do ruky. Postele, matrace, nábytek, kola, a další a další věci. Nic neskrývali, to bylo běžně vidět z ulice. Já jsem v té době sloužil u národní stráže. Zajišťovali jsme ve městě pořádek, měli noční strážní službu, hlídali a vodili do práce zavřené kolaboranty, kteří byli
ubytování v budově drůbežárny – za dnešním BIKOSEM, předtím státními statky. Také
bydleli v chudobinci v Lánicích, dnes patří internátu a je tam jídelna (SOŠ JT). Také jsme
hlídkovali na polích, na nichž měli zemědělci na ježcích jetel či lucerku a Rusové ji kradli.
Ojedinělí Rusové zase lovili ryby tím způsobem, že vrhli ruční či větší protitankový granát do vody. Pokud tam byly ryby, v tu chvíli plavaly břichem vzhůru. Tehdy jsem měl konflikt s mladým Rusem, který vrhal granáty do „lamfeštu“ (vodní nádrž u mlýna).
Na různých místech při silnici či v lese se nacházely zbytky vojenského materiálu,
který ustupující Němci za sebou zanechávali. Např. v lomu Na Spravedlnosti bylo několik
vyhořelých vozidel, které tam poslední noc zapálili. Všude bylo plno nevybuchlé munice, dělostřeleckých nábojů apod. Ty jsme jednu neděli postavili v lomu ke stěně a z protilehlé strany shora od kulometného hnízda z pušek ostřelovali. Při přesném zásahu se
roztrhl plášť nábojnice a vznítila náplň. Ve spodní části byl sáček s prachem a dále velké
množství dlouhých hořlavých trubiček. Tyto jsem měl i doma. Když se na jedné straně
zapálily a na druhé straně přišláply, tak po zemi doslova tančily a pochopitelně protivně
smrděly. Pokud se našly střelné zbraně, tak byly bez závěru, který Němci vyndali a zahodili, čímž byly k nepoužití. Já sám jsem měl doma německou poloautomatickou pušku
se zásobníkem na dvacet nábojů a dále novější sovětskou pušku se sklápěcím bajonetem. K oběma zbraním jsem měl i několik set nábojů. Pušky byly později nakonzervovány a uschovány pod mostem a ve strojovně. V roce 1948, když přišli komunisté k moci,
jsme všechno zničili. Měl jsem doma i kulomet, ze kterého jsme stříleli dole na louce
z míst, kde nyní stojí transformátor, do protějšího břehu za potokem. Dále jsem vlastnil
i různé typy ručních granátů, ať obranných či útočných. Ty jsem zase vrhal ze stráně na
rozhraní pole a lesa (jak začínají Chobůtky) do blízkého potoka.
(pokračování)

POZVÁNKA
Bítešští bonsajisté v součinnosti s Veselou školkou U Stadionu a základní uměleckou školou, si Vás dovolují pozvat na jarní výstavu bonsají, která se uskuteční v sobotu 7. 5. 2011 od 11.00 hodin na nádvoří ZUŠ ul. Hrnčířská. Od 14.00 hodin bude
probíhat písničkový program všem maminkám k jejich svátku.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Za Bítešské bonsajisty Dalibor Pavlar
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SOUTĚŽÍME SE ZPRAVODAJEM
PRO ŠIKOVNÉ A ZVÍDAVÉ DĚTI
Myslíte si, že máte knižní přehled?
Rádi soutěžíte a získáváte nové znalosti?
A že jste ještě s knihovnou kamarádit ani nezačali, nevadí, přijďte k nám do knihovny!
Děti, které jsou čtenáři naší knihovny, se můžou účastnit nové soutěže. Na každý měsíc budeme mít pro vás připravenou sadu otázek. Úkoly můžete řešit za pomocí všeho, vám dostupného. Knih, učebnic, internetu, rodičů, sourozenců, on-line katalogu
apod. Jediné místo, kde spolehlivě najdete odpovědi na naše otázky je knihovna! Za
každý splněný úkol dostanete razítko do průkazu (pro soutěžící k dostání v knihovně)
a na základě toho budete hodnoceni (a odměňováni) během celého roku.
Na odpovědní lístek (vystřihněte ze Zpravodaje), nebo na obyčejný papír napište odpovědi a ty vhoďte do připraveného boxu v dětském oddělení, nezapomeňte se podepsat a zaznamenat kontakt na vás. Každý měsíc budeme losovat jednoho výherce
z každé kategorie, kterého čeká nejen sladká odměna.
Odpovědi můžete odevzdávat: 2. – 13. května,
losovat prvního šikulu budeme: 16. 5. 2011
Kde: Knihovna, dětské oddělení
zde odstřihněte

KVĚTEN … Věk: 8 – 11 let
– Napiš jména všech členů Klubu Tygrů.
– Jak se jmenovala dvojčata, která podle pověsti založila Řím? (vychovala je vlčice)
– Jak se jmenuje pohádka od V. Čtvrtka, ve které kůzle a vepřík stonají, protože si nemůžou koupit nové sáně?
– Jak se jmenuje krimi příběh o Albertu Einsteinovi ze série „Zločinu na stopě“?
(Autor: Bellinda)
– Kdo myslíš, že je nejakčnější kamarád Medvídka Pú?
zde odstřihněte

KVĚTEN … Věk: 5 – 7 let
Nakresli svou nejoblíbenější postavičku z pohádky či příběhu a napiš, proč se ti tak líbí.
(S psaním ti můžou pomoci rodiče.)
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BOHEMIACHOR
UZAVÍRÁ ČTRNÁCTOU SEZÓNU BHP
Vloni v březnu v Bíteši poprvé vystoupil Bohemiachor, tehdy ještě mimo Bítešský hudební půlkruh. Ti, kteří byli na koncertě, byli nadšeni výkonem i elánem sboru. „Že je pozvete do Půlkruhu,“ žadonili. „Inu, když udělají konkurs…“ Tomáš Mašek
si je byl poslechnout ještě v neděli na zkoušce, konkurs udělali na výbornou a uzavřou letošní koncertní sezónu v sobotu 14. května 2011 v 19 hodin v Kulturním
domě ve Velké Bíteši.
Bohemiachor je zvláštní sbor. Vznikl v roce 1992 z iniciativy sbormistra Jana Staňka. Zpívá v něm kolem 60 mladých lidí z celé České republiky, kteří se každý rok scházejí ke čtyřem zkouškovým víkendům a k pravidelnému letnímu týdennímu soustředění. Řada z nich je sama sbormistry různých sborů. Repertoár obsahuje skladby
všech slohových období, v poslední době zpívá převážně hudbu 20. století, v Bíteši
uslyšíme jejich nový letošní program.
Přestože hlavní cíl práce Bohemiachoru není sborové soutěžení, získali v průběhu let různá ocenění jak z jihlavského festivalu, tak z Pražských sborových dní. V roce
1997 přivezli 1. cenu z Llangollenu a v roce 2004 stříbrné medaile ze Sborové olympiády v Brémách. O dva roky později úspěšně reprezentovali na prestižním festivalu sborového zpěvu v irském Corku a v únoru 2008 zvítězili v domácí soutěži Canti
Veris Praga. Sbormistry Bohemiachoru jsou Jan Staněk a Libor Sládek.
Jan Staněk pochází sice z muzikantské rodiny, ale vystudoval fyziku. Diplom
potvrzující sbormistrovskou kvalifikaci získal na Karlově Univerzitě až ve svých 51 letech. Ještě předtím učil studenty matematiku a vedl studentský sbor Kvintus. Sborů, v nichž je hlavním sbormistrem, je pět.
Libor Sládek – člověk s neutuchající energií a nadšením pro cokoliv, učí na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského na Praze 13. Jeho kariéra započala v pozici stavebního
inženýra v projektové kanceláři, záhy však začal učit. Řídí studentský sbor Besharmonie, Bohemiachor a Pěvecké sdružení pražských učitelů. Je uměleckým ředitelem libereckého festivalu Bohemia cantat.
K závěrečnému koncertu sezóny samozřejmě patří vyhodnocení dětské soutěže, prodej permanentek a programových brožur pro sezónu příští.
Jsem přesvědčen o tom, že Bohemiachor se stejně jako vloni rozdělí o své nadšení pro muziku s posluchači a zase se nám nebude chtít z „kulturáku“ domů.
Otto Hasoň
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PRAKTICKÉ
ŠKOLENÍ JEDNOTEK DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PRO P
 LNĚNÍ LETADEL
V úterý 19. 4. 2011 se na polním letišti u Nových Sadů uskutečnilo praktické školení předurčených jednotek sborů dobrovolných hasičů pro plnění letadel v rámci Letecké hasičské
služby (LHS). Tato služba se nejčastěji využívá u požárů lesních a polních porostů. Pro plnění letadel v rámci zásahu za použití LHS je v rámci okresu Žďár nad Sázavou vytipováno
několik letišť. Ke každému letišti jsou přiřazeny předurčené jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí (JSDHO), které budou letadla LHS doplňovat hasební vodou. Jsou to jednotky
SDH obce Velká Bíteš, Osová Bitýška, Velké Meziříčí, Měřín, Křižanov a jednotky HZS Veká Bíteš, Velké Meziříčí. Obdobné školení se konalo na stejném letišti již v loňském roce. V rámci letošního školení si tuto činnost vyzkoušeli další členové předurčených jednotek hasičů.
Školení zahájila teoretická část, kde byly vysvětleny principy spolupráce pilota s jednotkami
při plnění letadla vodou, komunikace s pilotem, příprava přistávací dráhy a zajištění letiště,
zásady bezpečnosti, následovala podrobná prohlídka letadla i hasicího zařízení. V praktické části si v přípravě na „ostré“ odhozy postupně vyzkoušely všechny školené jednotky celý
systém doplnění hasební vody do letadel. Za nejobtížnější činnost při plnění vodou označili hasiči uzavření vypouštěcího hrdla letadla, při kterém musí hasič vlézt pod „nastartovaný
řvoucí stroj“ a ve spolupráci s pilotem uzavřít a zajistit vypouštěcí otvor. Hasiči také trénovali
vzájemnou komunikaci při plnění, které je komplikováno hlasitostí nastartovaného motoru.
Veškerá komunikace mezi členy „plnícího“ týmu se tak musí uskutečnit pomocí dohodnutých signálů.
Výbor SDH

INFORMACE K DÁVKÁM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
PŘÍDAVEK NA DÍTĚ A RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
Úřad práce Žďár nad Sázavou - odbor státní sociální podpory sděluje žadatelům o dávky státní sociální podpory, že již nebudou rozesílány formuláře k žádosti o tyto příspěvky.
Klienti si mohou vyzvedávat potřebné formuláře (formulář Doklad o výši ročního příjmu
za rok 2010 a formulář Potvrzení o studiu) pro nárok na přídavek na dítě od 1. 10. 2011 na
kterémkoli kontaktním místě SSP v okrese Žďár nad Sázavou.
Dále úřad práce upozorňuje rodiče pobírající rodičovský příspěvek, že tato dávka náleží při
péči o nejmladší dítě v rodině, a proto je nutné vždy neprodleně oznámit narození dalšího dítěte.
Současně Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou sděluje, že nadále zůstává funkční telefonní číslo na všechny pracoviště ÚP v rámci okresu Žďár n. S. ve tvaru: 950 177 111 (ústředna).
Starší, přes rok souběžně fungující telef. číslo 566 685 111, je již nefunkční a veřejnost se na
něj nedovolá. Poslední trojčíslí (tzv. provolba) na jednotlivé pracovníky zůstává zachováno
i pro nové telefonní číslo.
PhDr. Eva Sekorová, Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou
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PODĚKOVÁNÍ

Skládka šrotu.

Výbor SDH Velká Bíteš děkuje touto
cestou všem občanům, kteří podpořili již
III. železnou sobotu, která se uskutečnila 16. 4. 2011. Dále děkujeme společnostem BIKOS, spol. s r. o. za bezplatné zapůjčení traktoru s řidičem a ALFA ŠROT
- provozovna Dolní Rožínka za vstřícný přístup. Sesbíral se plný kontejner
železného šrotu. Finanční zisk je určen
Foto: Archiv SDH pro rozvoj dobrovolné požární ochrany
ve městě.
Děkujeme, Vaši hasiči

SPORT
HISTORICKY PRVNÍ BRONZ Z MISTROVSKÉ SOUTEŽE
V MODERNÍ GYMNASTICE PRO TJ SPARTAK!
Stalo se tak na Oblastním přeboru kraje Vysočina v moderní gymnastice v závodě jednotlivkyň v kategorii Naděje
nejmladší, který se konal dne 17. 4. 2011 v Jihlavě.
Tou historickou premiantkou je závodnice Sára
Pivovarčíková, která svou a jak jsme psali pro Velkou Bíteš
historicky první v moderní gymnastice, bronzovou medaili získala za sestavu bez náčiní. Ke sportovci patří i trenérka
a tou není nikdo jiný, než paní Jiřina Langová, která v anketě trenér roku 2010 získala 3. místo. Ačkoliv je, jako bývalá
Mladá závodnice.
reprezentantka ČSSR v moderní, tehdy umělecké gymnasFoto: TJ Spartak tice, plavání a skocích do vody a následně i trenérkou ve
středisku vrcholového sportu a i u reprezentačních výběrů, držitelkou skutečně nesčetného množství medailí, titulů mistryň a významných umístění na domácích šampionátech, ale i evropských, světových a ze světových pohárů, má tento bronz, i když by se
dalo povědět že „jen z oblasti“ svoji výjimečnou příchuť. Soupeřkami našich děvčat, tedy
i Soni, byly dívky, které se moderní gymnastice věnují o mnoho déle, ale především na
rozdíl od jednoho tréninku týdně Soni trénují pětkrát až šestkrát v týdnu. Gratulujeme!

Pavel Klempíř, ředitel IC a KK
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FLORBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ
Sedmý ročník florbalového turnaje
mužů ve Velké Bíteši se konal 19. března
ve sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš.
Letošního turnaje se zúčastnili čtyři týmy,
a to: FbC Spartak Velká Bíteš, Náměšť n.
Oslavou, Oslavany a ÁrjůeM.
Začátek turnaje byl klasický, nástup se
slavnostním přivítáním, upřesněním důležitých informací a seznámením se se
stylem hraní turnaje, který byl následujíFlorbalový souboj.
Foto: Lenka Plechatá cí: Hrálo se 2x10 minut čistého času, 4 +
gólman, základní skupina každý s každým
a následně zápasy o postup do finále či do boje o třetí místo.
Skupina proběhla bez komplikací a výraznějšího překvapení. Tým FbC Spartak vyhrál většinu zápasů, až na remízu 1:1 s týmem Náměšť. O vítězi v základní skupině nakonec rozhodlo vzájemné skóre těchto dvou týmů. Pořadí bylo následující: 1. FbC Spartak Velká Bíteš, 2. Náměšť, 3. ÁrjůeM, 4. Oslavany.
V dalších zápasech se potkala FbC Spartak Velká Bíteš s Oslavany, kde Bíteš vyhrála
jasnou výhrou 4:0 a postoupila do finále. V druhém semifinále bojovaly týmy Náměště
a ÁrjůeM, kde Náměšť vyhrála 2:0.
V boji o třetí místo vyhrál ÁrjůeM nad Oslavany 2:1.
Ve finále se tedy nakonec utkali florbalisté Bíteše a Náměště, od obou týmů se postup do finále očekával, dle výsledků v základní skupině a jejich střetnutí přineslo krásný florbalový výsledek. Po první polovině ukazovala světelná tabule skóre 1:1, které se
v druhé polovině přehouplo ve prospěch Bíteše, a to 3:1.
Konečné pořadí v turnaji tedy bylo stejné jako v základní skupině, a to: 1. FbC Spartak Velká Bíteš, 2. Náměšť, 3. ÁrjůeM, 4. Oslavany.
Letošní turnaj se dle mého vyvedl a již se těším na další rok, kde, jak doufám, potkám další zkušené a dobré florbalisty, tak jak to bylo v letošním roce.
Petr Klíma, Za organizační tým

VOLEJBALOVÁ VÝZVA
Termín setkání se blíží!
Prosíme všechny zájemce o účast na setkání hráčů volejbalu ve Velké Bíteši za celou
historii, aby se přihlásili paní Holíkové a potvrdili svoji účast. Podle počtu účastníků budeme hledat odpovídající reprezentační prostory. Další informace najdete na:
http://volejbal-vb.webnode.cz/news/setkani-volejbalistu-velke-bitese/
Předpokládaný termín je na konec května, nebo začátek června.
Petr Světlík
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Při hře.

Foto: Petr Světlík

V sobotu 9. 4. 2011 se konal 3. ročník turnaje ve volejbale smíšených družstev o Putovní pohár TJ Spartak, který se u nás stal již tradicí, stejně jako naše podzimní klání.
ÚČASTNÍCI: Tullamore (Stanoviště a Velká Bíteš), Frantíkovci (Velká Bíteš), Sako
(Zbraslav), Včera nic (Slavkov u Brna), Tuhý@Kořínek ( Slavkov u Brna), Elinovci ( Rosice) a 2 nová družstva – SK Písečné a Křeni (obě Brno).
Zahájení turnaje provedla čestná návštěva ze zastupitelstva města – pan místostarosta Ing. Tomáš Kučera.
Skupiny hostily haly TJ Spartak a díky podpoře ředitele ZŠ, Mgr.D.Koláře i hala ZŠ.
Málo týmů a dobrý čas nám dovolily hrát o konečné umístění již od 6. místa. Ambice, smůla v koncovkách setů a konečné zklamání, tak by se dalo charakterizovat vystoupení našeho družstva Tullamore. Porážka 0:2 v první utkání s favoritem Tuhý@Kořínek a dvě vítězství nad SK Písečné a Sakem Zbraslav, ale vždy s jedním ztraceným setem
znamenaly 4. místo ve skupině a konečnou 7. příčku.
Konečné pořadí: 1. Tuhý@Kořínek (obhájci), 2. Včera nic, 3. Frantíkovci a dále pak SK
Písečné, Sako Zbraslav, Křeni Brno a Tullamore.
Mé velké potěšení znamenala návštěva Ing. Karla Smolíka, který se významně podílel na rozvoji tohoto sportu u nás.
Vrátit pohár zpět do TJ Spartak Velká Bíteš se opět nepodařilo, ale je před námi celá
řada turnajů ve Žďáru, Slavkově, v Brně, Otnicích a na podzim u nás doma ve Velké Bíteši, opět na turnaji smíšených družstev (doufáme, že nás doma pustí). Takže příště v tělocvičně Sportu zdar!
Naše díky patří sponzorům, kteří na tuto akci věnovali ceny - Město Velká
Bíteš, Květiny Drlíčková, ManFood Potraviny Janda, Sport Bar Klíma, Jeřábkova
pekárna, Podhoran Černíkov, a.s., provozovna Křoví, Slámovo uzenářství a nový
sponzor CZanidis, s.r.o. – ještě jednou děkujeme za podporu a také propagaci
Petr Světlík
města i místních firem.
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
KVĚTEN 2011
Neděle 8. května 2011 v 15 hodin
Z DEVATERA POHÁDEK
Čtveřice animovaných pohádek Karla
Čapka – Doktorská, Tulácká, Pošťácká
a Psí pohádka.
Premiéra 65 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 39 Kč.

Neděle 29. května 2011 v 18 hodin
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Pohádky namluvili J. Werich, J. Macháček a M. Krobot. Hudba K. Holas, J. Uhlíř
a Z. Svěrák.
Premiéra 75 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 69 Kč.

Neděle 12. června 2011 v 19.30 hodin
AUTOPOHÁDKY
Povídkový animovaný a hraný film pro
dospělé, o hezkých vztazích mezi lidmi.
Hrají a mluví O. Vetchý, P. Nárožný, E. Holubová, L. Bílá, M. Malátný, P. Liška, V. Preis,
M. Táborský a další.
Premiéra 87 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 69 Kč.
Program kina FLIP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip

Neděle 22. května 2011 v 19.30 hodin
NEVINNOST
Nejnovější film dvojice Hřebejk – Jarchovský.
Hrají O. Vetchý, A. Geislerová, L. Munzar a další.
Premiéra 102 minut.
Vhodné od 12 let.
Vstupné 74 Kč.

Místo pro Vaši reklamu
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