ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Květen 2016
„Jarní probuzení“ v Přírodní zahradě v MŠ Lánice.

Foto: Archiv MŠ

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v pondělí 11. dubna 2016 začala společnost Outulný VHS spol.
s r.o. s frézováním asfaltových vrstev komunikace ul. Na Valech
a následnou demolicí domu u křižovatky ul. Na Valech a ul. Růžová a se stavebními pracemi na kanalizaci ul. Na Valech. Tím
byla zahájena první etapa stavebních prací na akci rekonstrukce
komunikace ul. Na Valech a ul. Pod Hradbami včetně vybudování nové kruhové křižovatky v prostoru s ul. Růžová. V prvních
dnech se objevily komplikace související se změnou režimu dopravy, bylo proto nezbytné zamezit průjezd vozidlům nad 3,5t.
Prostorem, i přes zákaz jezdily kamiony, jeden z nich dokonce vyvrátil sloup veřejného osvětlení u restaurace „Na Základně“. Z těchto důvodů jsme proto uzavřeli výjezd z Masarykova
náměstí. Z ul. Růžová a ul. Pod Hradbami byl průjezd omezen zákazem vjezdu mimo dopravní
obsluhu. Dnes je tak průjezd již jednoznačně definován výhradně pro dopravní obsluhu - tedy
pro občany nebo firmy, kteří za zákazem mají trvalé bydliště, nebo tam mají sídlo firmy nebo
její provozovnu. Tento režim, který umožňuje průjezd velké části místních občanů uvedenými
komunikacemi, bude trvat do počátku června. Následně bude prostor křížení všech uvedených
ulic z důvodů prací pro provádění vlastní kruhové křižovatky uzavřen úplně. Náhradní dopravní trasy vedoucí zejména ulicemi Za Potokem, Kostelní, Hrnčířská, případně spojovací
komunikací mezi ul. Lánice a PBS a.s., budou od tohoto okamžiku přibližně na šest týdnů
zasaženy nejvyšší dopravní frekvencí. Zprovoznění ul. Na Valech a kruhové křižovatky je totiž
předpokládáno k 15. červenci 2016. Po tomto datu dojde na celém území města k zásadnímu
ulehčení dopravních komplikací spojených se stavbou. Zbývající úsek ul. Pod Hradbami bude
rekonstruován do začátku letošního září. Během této závěrečné etapy prací bude zvýšenou dopravou zasažena zejména ul. Za Potokem. Stav povrchu vozovky této ulice, která umožnila
převést náhradní dopravu, jak při rekonstrukci náměstí, tak při současné akci, je prakticky dožilý, a proto v nejbližších letech bude zahrnut do plánu oprav místních komunikací města. Na
„Tradiční Bítešské hody“ pak budou všechny opravené komunikace a křižovatka průjezdné.
Následné dokončování chodníků, terénních úprav a veřejného osvětlení již nebudou mít podstatný vliv na omezení dopravy v uvedených ulicích.
Plánované zateplení Základní školy na Sadové je hotovo. Práce byly provedeny v požadovaném rozsahu a kvalitě. Do konce prázdnin bychom chtěli v uvedeném areálu školy provést ještě
opravu a zateplení střechy tělocvičny, která nebyla součástí projektu zateplení školy. Dále pak
drobné opravy povrchu, ploch a oplocení školního hřiště nebo také oplocení a zřízení školního
zahradního pozemku za bývalou kotelnou. Zvažujeme rovněž přeřešení ploch mezi hlavním
vstupem do školy a tělocvičny, kde by kromě zeleně měla nově vzniknout i parkovací plocha
pro přibližně deset osobních automobilů.
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Nepolevují ani přípravné práce na opravě schodiště Mateřské školy Lánice, opravě oplocení
a části venkovních ploch v Mateřské škole U Stadionu, nebo výměně oken v Základní umělecké škole na ul. Hrnčířská. Zde předpokládáme během prázdnin nahrazení stávajících lokálních topidel ústředním topením.
Od začátku roku jsem měl možnost zúčastnit se celé řady kulturních a sportovních akcí,
které vypovídají o obětavé a nezištné práci jednotlivců, skupin občanů a místních spolků.
Ti svoji činností obohacující společenský život města a za to jim patří můj velký dík. Jedním
z nich je TJ Spartak Velká Bíteš, jehož vedení a členové se podíleli nejen na perfektní organizaci
silničního závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš na počátku minulého měsíce, ale i na tělovýchovné akademii, konané v polovině dubna ve sportovní hale na Tyršově ulici. Letošních 300
účinkujících a diváky zcela zaplněná sportovní hala byly tak jedním z dalších dokladů kvalitní
a dlouhodobé spolkové práce s mládeží v našem městě. Práce, kterou si město váží a podporuje
ji. Práce, která Velkou Bíteš dělá jedinečnou a pohostinnou.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Každou středu od 9.00 hodin
MASÁŽE A JÓGA PRO MIMINKA
V prvním patře kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Od 2. května do 13. května 2016 po – pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, so – 9.00 – 13.00,
ne – 13.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ MARIE PLOTĚNÉ
Slavnostní vernisáž: 2. května v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkou
Úterý dne 3. května 2016 v 17.00 hodin
ZELENÉ POTRAVINY A JARNÍ OČISTA TĚLA
Přednáška Jana Blahutky 775 763 290 email:blahutkaj@seznam.cz, vstupné zdarma
Konferenční místnost Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Jan Blahutka ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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Úterý dne 3. května 2016 v 17.00 hodin
KONCERT BHP – Moravský komorní orchestr pod vedením Richarda Kružíka a Duo
Teres ve složení Lucia Fulka Kopsová (housle) a Tomáš Honěk (kytara)
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Čtvrtek dne 5. května 2016 v 15.00 hodin
ŠKOLNÍ AKADEMIE
V odpoledním programu vystoupí děti ze všech tříd. Zavedou vás do světa her, pohádek, písniček a tance. Představí se rovněž děti z národopisného kroužku „Bítešánek“ a malí angličtináři.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Od 6. května do 19. srpna 2016
ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA, ČLOVĚK DĚLÁ ŠATY
Výstava oděvů a módních doplňků z 10. - 90. let 20. století. Vernisáž výstavy ve čtvrtek dne
5. května 2016 v 17.00 hodin. Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo nám. 5
Organizuje: Městské muzeum
Neděle dne 8. května 2016 od 13.00 hodin
TRADIČNÍ ŽEHNÁNÍ MOTOREK S MODLITBOU ZA MOTORKÁŘE
Na parkovišti u První brněnské strojírny - směr Vlkov. Ve 13 hodin sraz, ve 14 hodin žehnání a v 15 hodin vyjížďka.
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
Úterý dne 10. května 2016 v 17.00 hodin
BÍTEŠSKÉ BESEDOVÁNÍ na téma „Obchvat města Velké Bíteše“
Konferenční místnost Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů
Středa dne 11. května 2016 od 8.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Základní škole Velká Bíteš
Pro rodiče, stávající i budoucí žáky, veřejnost, absolventy a přátele školy - prohlídka interiérů školy s možností vstoupit do výuky tříd na 1. i 2. stupni
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
Středa dne 11. května 2016 v 18.00 hodin
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem
Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvě-
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lých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty. Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo
náměstí 5 ve Velké Bíteši
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: AZ Music ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Čtvrtek dne 12. května 2016 od 8.00 do 16.00 hodin
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Základní informace pro rodiče jsou zveřejněny na webu obou škol: www.msbites.cz
MŠ U Stadionu a www.skolkabites.cz. MŠ Lánice.
Organizují: Mateřské školy U Stadionu a Masarykovo náměstí
Čtvrtek dne 12. května 2016 ve 14.30 hodin
BESEDA S MUDr. SVATOPLUKEM HORKEM A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš
Sobota dne 14. května 2016 ve 13.00 hodin
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
Místo konání: Březka
Soutěžní disciplíny: požární útok, teorie, běh na 100 m jednotlivci, štafeta 4 x 50m
Organizuje: SH ČMS okrsek Velká Bíteš
Neděle dne 15. května 2016 v 15.00 hodin
KRÁLOVNIČKY
Březské u Velké Bíteše
Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním obřadních zpěvů a tanců. Žehnání ratolestí
v pátek 13. května při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
Organizuje: Muzejní spolek Velkobítešska
Úterý dne 17. května 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Lánice 300
Organizuje: Mateřská škola Lánice
Středa dne 18. května 2016 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání s Mgr. Davidem Prešerem na téma: Jak dlouhodobě pečovat o své zdraví
v rámci prevence. V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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Sobota dne 21. května 2016 od 8.00 hodin
38. JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY
Organizuje: ZO Český zahrádkářský svaz Jinošov za podpory OÚ Jinošov, OÚ Hluboké
a OÚ Krokočín
Úterý dne 24. května 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát na školní zahradě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Od středy 25. května do soboty 28. května 2016, st – pá 9.00 – 16.00,
so 9.00 – 17.00 hodin
VÝSTAVA - „ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“
Výstava prací dětských pacientů u příležitosti 55. výročí založení Dětské psychiatrické
nemocnice Velká Bíteš. Vchod na výstavu je ze dvora DPN U Stadionu 285.
Organizuje: Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš
Pátek dne 27. května 2016 v 15.00 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Zábavný program s umělcem, muzikantem a hercem Ivanem Urbánkem, písničky, tance,
odpoledne plné her, odměny a pasování předškoláků.
V areálu Mateřské školy U Stadionu
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu Velká Bíteš
Sobota dne 28. května 2016 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – na severozápad k Loučce – Bojanov, Moravec, Strážek, Mitrov,
Meziboří…
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Úterý dne 31. května 2016 od 8.30 hodin
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN
Zásah hasičů, záchranné služby a Policie ČR, soutěže s BESIPEM, ukázka výcviku
záchranářského psa, přehlídka historické vojenské techniky – Veteran Vehicle Club
Březník, dětská zábavná show TV Stars - v sále kulturního domu, 3 zábavné vstupy
v 8.30, 9.30 a 10.30, dětské hry, skákací hrad a trampolína a možná se i zatočíme
v autě...
Den dětí - IC a KK od 8.30 do 12.00 hodin, TJ SPARTAK od 15.00 hodin
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak
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KVĚTNOVÉ AKCE VE FARNOSTI VELKÁ BÍTEŠ
– Májové pobožnosti se budou konat po celý květen každou neděli v 19.00 a dále ve
vybrané všední dny po mši sv.
– Slavnost Nanebevstoupení Páně. Čtvrtek 5. května – mše sv. v 8.00 a 18.00.
– Pouť do Netína. V sobotu 7. května, odchod pěších poutníků od bítešské fary v 10.30.
– Žehnání motorek. Tradiční prosba za motorkáře se koná v neděli 8. května od 14.00 na
prostranství před PBS. Hraje ROBUR Rock již od 13.00, po žehnání bude spanilá jízda.
– Pouť na Turzovku. V sobotu 14. května – odjezd poutníků v 5.00 od kostela sv. Jana
Křtitele ve Velké Bíteši. Přihlášky v kostele.
– Slavnost Seslání Ducha Svatého. Neděle 15. května – mše sv. v 8.00 a 9.30 hodin.
– Cyklistické závody. Neděle 15. května od 14.30 u ZŠ Sadová. Kategorie: předškoláci,
1.-2. třída, 3.-4. třída, 5.-6. třída, 7.-9.třída, dospělí. Jízda zručnosti a elegance, jízda na
pomalost, štafeta. Helma povinná, pořádá Kolpingova rodina Velká Bíteš.
– Pohádkový les. Neděle 22. května. Starty skupin mezi 14.00 a 15.00 od bítešské radnice, zakončení na farní zahradě. Všechny zve Kolpingova rodina a KDU-ČSL.
– Národní pouť do Krakova. V sobotu 28. května. Podrobnosti budou upřesněny.
– První svaté přijímání. Neděle 29. května v 9.30. Na této veliké slavnosti naše děti
poprvé přijmou Tělo Kristovo.

KVĚTNOVÉ AKCE V CENTRU POHODY,

NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ 106, VELKÁ BÍTEŠ
Kontakt: Marcela Machalová 607 909 462 www.studio-pro-zeny.cz, FCB PoHoDa
Vstup (pokud není určeno jinak): 111,- Při třetí návštěvě dárek a pátá návštěva zdarma
Počet míst omezen-rezervaci zajistěte telefonicky nebo uhrazením zálohy 50,- v PoHoDě
(V ceně občerstvení, vhodné doporučení – přezůvky s sebou)
Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin Vás zve Oriflame k „ochutnávkám“
výrobků a akčních nabídek. PoHoDové pátky s kreslením nebo pískováním mandal, relaxační hudbou a šálkem něčeho dobrého. Přijďte odložit svoje starosti, popovídat o životě,
nabrat klid a sílu. Každý pátek od 10.00 do 15.00 hod.se na vás těšíme v PoHoDě .
Pondělí dne 9. května 2016 od 17.00 do 19.30 hodin. Včelí produkty v PoHoDě. Vyu-žití medu a propolisu v domácnosti. Jaké jsou účinky medu na lidský organismus. Co je
a kde se bere propolis. K čemu slouží včelám. Co je vlastně apiterapie (včely se přece
hladit nedají). Přednáší učitelka včelařství Ing. Petra Badová
Pondělí dne 16. května 2016 od 16.30 do 19.00 hodin. Beseda s Janou Šamankou
o jarních bylinkách. Kdy které sbírat. Jak je nejlépe využít pro naše zdraví v kuchyni, čajích, mastičkách nebo tinkturách. Všude kolem máme spoustu pokladů, po kterých doslova
šlapeme, přijďte některé i ochutnat.
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Úterý dne 24. května 2016 od 17.30 do 19.00 hodin. Přednáška o učení Bruno Gröninga. „Myšlenky utvářejí tvůj život tak, jak jej žiješ“. Pomoc a uzdravení duchovní (myšlenkovou) cestou - lékařsky ověřené. Vstup volný – dobrovolné příspěvky vítané. Více info
Marcela Machalová 607 909 462.

PŘIPRAVUJEME:
Pátek dne 3. června 2016 od 16.30 hodin
NOC KOSTELŮ
Kostel sv. Jana Křtitele Velká Bíteš
16.30 program pro děti, 18.00 mše svatá, 19.30 Tišnovský komorní orchestr - slavnostní
koncert k 20. výročí
Organizuje: Římskokatolická farnost
Sobota dne 4. června 2016 v 8.00 hodin
„O BÍTEŠSKÝ KOLÁČ“ – závody moderní gymnastiky (Liga Kraje Vysočina)
Sportovní hala TJ Spartak, Tyršova
Kontakt: Jiřina Langová, tel. č. 731 562 772
Organizuje: TJ Spartak
Úterý dne 14. června 2016 v 9.00 hodin
„PRÁZDNINY S KARKULKOU“
Sportovní pásmo moderní gymnastiky TJ Spartak s gymnastickým kolektivem Baver Třebíč pro děti z mateřských i základních škol.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velka Bíteš
Organizuje: TJ Spartak ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Od 15. června do 28. června 2016
„KRÁSNÉ TŘI V POHODĚ“ – výstava prací Základní školy Tišnovská
Slavnostní vernisáž – středa 15. 6. v 16.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola Tišnovská ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem
kultury
Pátek dne 17. června 2016 od 17.00 hodin
„SETKÁNÍ VOLEJBALISTŮ PO 5-ti LETECH“
Restaurace U Raušů, Masarykovo náměstí 13, Velká Bíteš
Potvrzení účasti u Ing. Petra Světlíka tel. č. 603 429 878, email: psvetlik@volny.cz
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
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BÍTEŠSKÁ POUŤ:
Pátek 17. června 2016 v 19.00 hodin
Mimořádný koncert BHP – HACHUCPA – brněnská židovská skupina
Vstupné dobrovolné. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota 18. června 2016 od 18.00 do 22.00 hodin
MYSTERY MUSIC - SÍLA ŽIVLŮ
prostranství vedle kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Simona Krajíčková - moderátorka, Rádio Faktor (České Budějovice)
18.00 hodin Beatbox a vokální looping - Dalibor Neuwirt
18.30 hodin Bubnování I - TomTom Band (ZUŠ Velká Bíteš)
19.30 hodin Irské tance - Fiach bán: Síla živlů (Olomouc)
20.15 hodin Muzikálové písně - Michaela Baladová a Jiří Daniel (Divadlo Radost)
21.00 hodin Ohňová show - Společnost historického šermu TAS(Dolní Radslavice)
21.45 hodin Bubnování II - Jan Kramář, Radek Zítka, Dalibor Neuwirt (Brno, Letovice)
Neděle 19. června 2016, prostranství vedle kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
v 15.00 hodin – MLADÉ BÍTEŠSKO – folklorní přehlídka dětských souborů
v 17.00 do 19.00 hodin – Vystoupení dechové hudby „LESANKA“
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do sálu kulturního domu.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 18. září 2016 ve 20.00 hodin
PARTIČKA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v síti Ticketstream
Organizuje: AZ Music ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
ÚZEMNÍ PLÁN UMOŽNÍ STAVĚT I NA MENŠÍCH PARCELÁCH
Několik desítek změn územního plánu zastupitelé zařadili do osmé změny územního
plánu. Jednou z klíčových je návrh radnice na změnu stávajících koeficientů hustoty zastavění u ploch pro bydlení v bytových domech z hodnoty 0,2, případně 0,3 na hodnotu
0,4. Toto číslo vyjadřuje podíl plochy zastavěné budovami k celkové ploše stavebního
pozemku. Stejné opatření týkající se zvýšení koeficientů bude platit u ploch pro bydlení
v rodinných domech, kde se koeficient zvýšil také z hodnoty 0,2 na hodnotu 0,4.
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Znamená to, že pokud máte dům na ploše 120 metrů čtverečních, můžete jej nově postavit
i na pozemku o velikosti 300 čtverečních metrů. Dříve tato velikost pozemku musela být
dvojnásobná. Tyto změny zastupitelé schválili kvůli umožnění odpovídající zástavby rovněž na menších stavebních pozemcích v Bíteši.
Mezi dalšími změnami územního plánu zastupitelé schválili následující:
* Část rezervní plochy za areálem firmy Pronovia se nově stane plochou pro dopravu.
		 Pronovia zde slíbila výstavbu parkoviště, kde vznikne 58 parkovacích míst. Mělo by
		 to přispět k lepšímu parkování na sídlišti U Stadionu a ulici Vlkovská.
* V areálu PBS je plánována výstavba nových budov – zkušeben v těsném sousedství
		 stávajícího areálu. Toto zastupitelé umožnili.
* Pozemky v blízkosti cihelny budou nově určeny jako plocha podnikatelských aktivit.
		 Využijí toho Technické služby.
* Pás zeleně na ulici Družstevní zařadili zastupitelé do ploch pro dopravu. Umožní to
		 případné zřízení parkoviště.
Územní plán je klíčový dokument, kterým určujeme, jak má být využit každý kus území
ve městě. Pokud si nejste jisti, co město plánuje s jednotlivými pozemky, můžete se do
územního plánu podívat; najdete jej na webu města - http://www.vbites.cz/cs/informace-omeste/mapy-mesta/uzemni-plan-mesta.
Tomáš Kučera, místostarosta

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI PŘÍSPĚVKY BÍTEŠSKÝM SPOLKŮM
Již druhým rokem platí nová pravidla pro přidělování prostředků na sport a kulturu. V rozpočtu města na letošní rok proto zastupitelé vyhradili částku, která má
těmto organizacím pomoci při jejich záslužné činnosti.
Příspěvky na sport jsou tradičně vyšší, protože tři největší organizace – fotbalisté, hokejisté a TJ Spartak sdružují velké množství sportovců a zároveň mají vyšší náklady na svou
činnost než další zájmové spolky a organizace. Zastupitelé schválili na svém zasedání dne
11. dubna veškeré příspěvky vyšší než 50 000 Kč. Nižší částky již předem schválila rada
města. Výše poskytnutých příspěvků jsou následující:
Sport a tělovýchova
TJ Spartak Velká Bíteš

500 000 Kč

HC Spartak Velká Bíteš

498 000 Kč

FC Spartak Velká Bíteš

480 000 Kč

Tenisový club města Velká Bíteš
Bítešský spolek vytrvalostních sportů
Celkem
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12 000 Kč
10 000 Kč
1 500 000 Kč
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Částky vyhrazené hokejistům a fotbalistům nelze považovat za konečné, vnímáme ji jako
zálohu s tím, že v průběhu roku dostanou oba kluby další příspěvek na činnost.
Kultura a ostatní zájmová činnost
Moravský rybářský svaz Velká Bíteš

27 500 Kč

Kynologický klub Velká Bíteš

20 000 Kč

Český svaz včelařů Velká Bíteš

20 000 Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami

20 000 Kč

Český svaz chovatelů Velká Bíteš

10 000 Kč

Územní organizace Svazu diabetiků

10 000 Kč

Kolpingova rodina Velká Bíteš

40 000 Kč

Pionýrská skupina Velká Bíteš

40 000 Kč

Klub přátel vážné hudby (Bítešský hudební půlkruh)

75 000 Kč

Bike Club Velká Bíteš

7 000 Kč

Římskokatolická farnost Velká Bíteš

24 500 Kč

Myslivecké sdružení Velká Bíteš

8 000 Kč

Muzejní spolek Velkobítešska

22 890 Kč

Celkem

324 890 Kč

TJ Spartak Velká Bíteš navíc mimo grantový program podal žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu města na úhradu nákladů spojených s výměnou pružné podlahy ve sportovní
hale. Zastupitelstvo na tento účel schválilo částku 600 000 Kč. Tuto akci bude kontrolovat
investiční technik z městského úřadu tak, aby práce byly provedeny opravdu profesionálně. Předejdeme tak situaci z minulosti, kdy se podlaha měnila před deseti lety a během
krátké doby se stala bohužel nevyhovující.
Ladislav Koubek, radní

ŠKOLY
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši, to je MŠ U Stadionu a MŠ Lánice
(včetně MŠ na Masarykově náměstí), na školní rok 2016/2017 se koná ve čtvrtek dne
12. května 2016 v době od 8.00 do 16.00 hodin.
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Základní informace pro rodiče jsou zveřejněny na webu obou škol:
- www.msbites.cz MŠ U Stadionu
- www.skolkabites.cz. MŠ Lánice
a ve Zpravodaji města a Exitu 162 v měsíci dubnu.
Na webu obou škol je rovněž spuštěn rezervační systém a rodiče si tak mohou objednat
čas, kdy se dostaví s dítětem k zápisu.
Pokud se rodiče nezaregistrují, budou muset vyčkat na čas, kdy se k registraci nikdo nepřihlásil a ředitelka školy bude mít prostor se jim věnovat.
Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
A LÁNICE – POHODOVÁ ŠKOLKA
Květen je měsíc, kdy je život ve školce v plném proudu, zároveň je ale cítit přicházející
nový školní rok – proběhne zápis dětí k docházce na nový školní rok a rozloučení s předškoláky (pasování na školáky a stužková na radnici).
Jaký je letošní školní rok? Náročný. V říjnu se podařilo ukončit II. etapu rekonstrukce budovy MŠ v Lánicích a přestěhovat tam dvě třídy z nevyhovujících prostor
z Masarykova náměstí. Zároveň byla uvedena do provozu i přírodní zahrada při MŠ
v Lánicích, která v srpnu 2016 získala certifikát Přírodní zahrada. Městu Velká Bíteš
se tak podařilo rozšířit kapacitu předškolních zařízení ve městě oproti školnímu roku
2011/2012 o 58 míst.
Jaký bude příští školní rok? V provozu budou obě naše budovy MŠ. Na Masarykově
náměstí zůstává jedna třída pro 28 dětí. K dispozici jí bude přilehlá zahrada, plně vybavená výdejna stravy a další nezbytné zázemí. O děti zde budou pečovat 2 paní učitelky
a 2 provozní pracovnice. V MŠ Lánice pak budou dětem a rodičům k dispozici čtyři třídy
s kapacitou 98 míst. O děti se zde stará 8 paní učitelek a 4 provozní zaměstnanci (na zkrácený úvazek). V budově je v každém patře výdejna stravy a zázemí pro děti i zaměstnance.
Ředitelna školy se rovněž nachází v MŠ Lánice.
V letošním školním roce má naše MŠ neuvěřitelných 54 předškoláků. Jakmile bude
dokončeno přijímací řízení a rozhodnuto o několika odkladech školní docházky, budeme
vědět, kolik dětí a v jakém věkovém složení bude v příštím školním roce naši MŠ navštěvovat. Podle toho pak budou děti rozděleny do jednotlivých tříd.
Obě naše MŠ pracují podle jednotného ŠVP PV (školního vzdělávacího programu
pro předškolní zařízení). Program má název: „Mámo, táto, to jsem JÁ“ a je rozdělen do integrovaných bloků, které reagují na roční období, různé události ve městě,
ve školce i v rodině. Co program nabízí dětem? Zhruba před pěti lety jsme se rozhodli
zrušit při MŠ všechny placené kroužky (kromě seznamování s angličtinou). Veškeré
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Přírodní zahrada v MŠ Lánice. | Foto: Archiv MŠ

nadstandartní činnosti, jako je práce s keramickou hlínou, cvičení na nestabilních pomůckách, ekologické aktivity a další, jsme zařadili do ŠVP PV tak, aby byly přístupné
bez rozdílů všem dětem.
Paní učitelky plánují a realizují nabídku činností podle osmi tzv. mnohočetných inteligencí H. Gardnera. Podle této teorie má člověk různé dispozice. Někdo má spíše předpoklady hudební, jiný logicko matematické, přírodní, tělesné, atd. Vzdělávání právě podle
této teorie zaručuje, že děti mají možnost zapojit se do činností z různých oblastí a mohou
tak nejen rozvíjet celou svoji osobnost, ale zároveň mají možnost vyzkoušet i to, co je příliš
nebaví.
Škole se daří získávat další zdroje financování, ale i metodickou pomoc v rámci různých
projektů, dotačních titulů a soutěží, ale i podporou sponzorů. Touto cestou se podařilo
vybavit MŠ balančními míči, různými didaktickými pomůckami, hračkami, keramickou
pecí a naposledy pak dvěma interaktivními tabulemi. Díky jednomu projektu MŠMT paní
učitelky získaly mnoho zkušeností a námětů pro svoji práci na zahraničních stážích v mateřských školách v Evropě. MŠ velmi úzce spolupracuje nejen s ostatními školami a institucemi ve Velké Bíteši, ale i v regionu a ČR.
O činnosti a práci MŠ by se dalo psát dlouho. Mnohé informace nalezne čtenář na webových stránkách školy www.skolkabites.cz, kde je rovněž fotogalerie.
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Přejeme si, aby se podařilo dokončit plánované úpravy o prázdninách a aby se nám
společně i nadále dařilo naplňovat hlavní myšlenku „Chceme-li vychovat děti radostné,
spokojené, citlivé a vnímavé ke svému okolí, musí v takových podmínkách a mezilidských
vztazích také vyrůstat.“
Hana Sedláková za kolektiv Mateřské školy

POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII
Mateřská škola U Stadionu pořádá ve čtvrtek 5. května 2016 v 15.00 hodin v KD ve
Velké Bíteši již tradiční školní Akademii. V odpoledním programu vystoupí děti ze všech
tříd. Zavedou vás do světa her, pohádek, písniček a tance.
Představí se rovněž děti z národopisného kroužku „Bítešánek“ a malí angličtináři.
Kolektiv Mateřské školy U Stadionu

POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST
Mateřská škola U Stadionu ve Velké Bíteši zve
všechny děti z města i okolí na již tradiční Zahradní
slavnost, která se koná v areálu mateřské školy v pátek
27. května 2016 od 15.00 hodin. Nejen pro děti je připravený zábavný program s umělcem, muzikantem a hercem Ivanem Urbánkem, písničky, tance, odpoledne plné
her, odměny pro děti a také pasování předškoláků.
Kolektiv Mateřské školy U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
V uplynulém období se toho v základní škole událo opravdu hodně. Pro děti byly připraveny zajímavé besedy, rukodělné dílničky, účastnily se soutěží v různých sportovních
disciplinách. O některých akcích si povíme více.
Důležitou otázkou pro žáky devátých tříd je bezesporu jejich další studium. Kterou
školu či učební obor si zvolit, abych byl spokojený a našel uplatnění na trhu práce? Téměř
všech 63 letošních deváťáků využilo možnost podat si přihlášku na dvě střední školy nebo
dva různé obory jedné školy, informovala výchovná poradkyně M. Vlčková. A připomněla,
že jednotné státní přijímací zkoušky letos připadají na 15. duben. Budeme držet našim
žákům palce, ať podají co nejlepší výkon.
Podobnému tématu – svému pracovnímu uplatnění – se v rámci školního projektu věnovali jako každoročně též žáci osmých tříd. Navštívili 16 bítešských firem a zjišťovali informace, které by jako budoucí zaměstnanci či zaměstnavatelé měli mít. Po návratu do školy
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žáci své informace zpracovali do
prezentací, které předvedli svým
spolužákům a třídním učitelům
J. Cendelínové a P. Holánkovi,
hlavním organizátorům celého
projektu.
Bohatě zastoupeny byly také
sportovní soutěže. V únoru se
uskutečnilo okrskové kolo v basketbalu starších i mladších žáků
a žákyň. Pan učitel Ubr poznamenal, že ti starší měli smůlu
a pouhý bod je dělil od třetího
Z Velikonočních dílniček. | Foto: J. Schwarzbachová
místa. Mladší žáci se shodně
umístili na pěkném druhém místě. Své basketbalové umění předvedli žáci pod vedením
zmíněného pana učitele také v rámci doprovodného programu tradičního cyklistického
závodu Brno – Velká Bíteš – Brno, který proběhl v sobotu 2. dubna.
23. března odjeli florbalisté z prvního stupně na turnaj do Měřína. Svou hrou nakonec
vybojovali páté místo. Paní učitelka Králíková žáky doprovodila také na turnaje ve vybíjené. Ty se konaly ve Velkém Meziříčí. Páťáci zde skončili na pátém a zástupci čtvrtých
tříd na čtvrtém místě.
Třetí třídy odjížděly od poloviny ledna pravidelně jednou týdne na výuku plavání do
Wellness Kuřim. První lekce byla rozřazovací a pak už následovalo trénování jednotlivých
plaveckých stylů, zdokonalování plavání a odbourávání strachu z vody u některých dětí.
Samozřejmě vždy zbyla chvilka času na skotačení ve vodě s kamarády a různými plaveckými pomůckami. Výcvik skončil 29. března devátou lekcí, v níž žáci předvedli trenérkám
i třídním učitelkám, co všechno se naučili.
Dvě zajímavé akce připravila pro žáky devátých tříd paní učitelka M. Vlčková. Jednou z nich
byla exkurze do JE Dukovany a PE Dalešice. Exkurze žákům velmi dobře přiblížila tematiku
jaderné energie, jež je aktuálně probírána v hodinách fyziky. Následně proběhla ve škole beseda
o energetické budoucnosti lidstva. Ta byla připravena ve spolupráci s Agenturou J. L.M. Praha.
Poutavou formou se žáci seznámili s historií a současností energetiky a společně se zamysleli
nad energetickou budoucností. Přednášky vedl pracovník Jaderné elektrárny Dukovany Ing.
Jiří Gerža, který přijel do Velké Bíteše bílo oranžovým elektromobilem. Po přednáškách žákům
toto nevšední autíčko předvedl a někteří se v něm také projeli okolo školy.
Přicházející jaro žáci šestých tříd přivítali stejnojmenným projektem. Paní učitelka Bílková pochválila žáky za snahu a aktivitu, s níž výsledky týdenního jarního snažení prezentovali ostatním. Žáci prvního stupně, konkrétně 2. B a 5. A, se setkali ve velikonočních
dílničkách. Paní učitelky J. Schwarzbachová a E. Hudcová nestačily žasnout, jak šla práce
dětem pěkně od ruky. Za tři vyučovací hodiny vykouzlily nádhernou velikonoční výzdobu,
kterou si hrdě odnesly domů.
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Stručně zde ještě jmenujme další akce naší školy. Již podruhé se uskutečnila beseda
o alkoholismu, slečna M. Hudečková z Janáčkova divadla předvedla dětem na prvním
stupni, jak se líčí herci pro divadelní představení, a v rámci předmětu Náš svět se děti
zabývaly zdravým životním stylem, správnou životosprávou a pitným režimem. Pochválit chceme také všechny účastníky soutěže Matematický klokan, v naší škole proběhla
18. března. Učitelé matematiky, I. Syslová a R. Křípal, sdělili, že soutěž vznikla již v roce 1980
v Austrálii a v 90. letech se rozšířila v Evropě. Dnes se jí účastní téměř 3 miliony soutěžících z Evropy.
Eva Čermáková, pedagog

DOPROVODNÉ AKCE CYKLISTICKÉHO ZÁVODU VELKÁ BÍTEŠ –
BRNO – VELKÁ BÍTEŠ POŘÁDANÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLOU SADOVÁ
U příležitosti cyklistického závodu připravila škola
společně s městem pro žáky základních škol výtvarnou soutěž TAKÉ BUDU ŠAMPIONEM aneb KOLO
A JÁ. Soutěžilo se v kategoriích 1. až 3. ročník, 4. až
6. ročník, 7. až 9. ročník a základní škola speciální.
Děkujeme všem, kteří se svými pracemi zúčastnili.
Děti pojaly výtvarné práce značně tvořivě jak po
stránce techniky, tak po stránce námětu. Z předložených prací vybrala porota vítěze a udělila několik
čestných uznání.
V kategorii 1. – 3. tříd zvítězil Radim Osoba
V kategorii 4. – 6. tříd zvítězila Andělka Lhotáková
V kategorii 7. – 9. tříd zvítězila Dominika Svobodová
V kategorii ZŠ speciální zvítězila Karolína Országová
Absolutním vítězem se stala Andělka Lhotáková.
Práce Anděly Lhotákové; absolutní vítěz.
Foto: Šárka Topinková
Vítězné práce jsou dnes vystaveny na náměstí,
další dva týdny budou k vidění v městské knihovně. Ostatní práce budou vystaveny
v prostorách školy.
Další aktivitou byla jízda na rotopedu - DOHOŇ PELOTON!
Vycházíme z toho, že peloton ujede za 1 hodinu asi 40 kilometrů. Naším cílem bylo
v pelotonu se udržet. 15 cyklistů ve věku od 6 do 50 let ujelo v čase 1:19:30 vzdálenost
38,36 kilometrů, soutěžilo 6 mužů a 9 žen. Cíl se tedy nepodařilo naplnit.
Z výkonů účastníků vyjímáme:
nejvytrvalejší - Tomáš, který za 23 minut a 37 sekund ujel 12,9 km;
nejmladší - Verunka, 6 let;
nejrychlejší - Milan, 44,88 km/h;
Děkujeme zúčastněným za pomoc při stíhání. Příští rok to pelotonu natřeme!
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Poslední akci - ukázku košíkové - streetballu a zápas na jeden koš - předvedli starší žáci
ze základní školy. V průběhu ukázek si mohli zaházet i kolemjdoucí. V soutěži na dvě
vítězná utkání zvítězili zelení.
Zdeněk Strašák, ředitel Základní školy Sadová

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace pořádá ve středu 11. května 2016 od 8.00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Pro rodiče, stávající i budoucí žáky,
veřejnost, absolventy a přátele školy bude prohlídka interiérů
školy s možností vstoupit do výuky tříd na 1. i 2. stupni.
Program na 1. stupni – Tišnovská 115
8.00 – 12.35 – ukázka výuky, vystoupení žáků, 12.00 – 13.00 – konzultace s výchovným
poradcem
Program na 2. stupni – Sadová 579
10.00 – 11.40 – dílny žáků
14.00 – 16.00 – dílny žáků, výuka
Ukázka výuky /dílny žáků: Anglický jazyk, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis, Fyzika, Výtvarná
výchova, Chemie, Německý jazyk, Hudební
výchova, Tělocvična: Sportovní aktivity. Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás!
Kolektiv Základní školy Velká Bíteš

KUCHAŘI VYSOČINY ZE SOŠ VELKÁ BÍTEŠ

Ondřej Doubek a Hana Šulerová (při
pohledu zleva) s oceněním za profesionalitu
při práci v kuchyni. | Foto: Zdeněk Janča
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Dne 31. března 2016 proběhl v budově Obchodní
akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod první ročník soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2016. Záštitu nad
soutěží převzal Kraj Vysočina.
Soutěž byla určena žákům středních gastronomických škol Kraje Vysočina a zúčastnilo se jí 8 dvoučlenných týmů. Úkolem každého týmu bylo připravit
v časovém limitu dvou hodin hlavní chod s omáčkou
a dvěma přílohami. Pokrm byl připravován ve čtyřech
porcích a soutěžící museli povinně použít dvě ingredience - králičí hřbet a brambory.
Práci jednotlivých týmů hodnotily dvě poroty. V kuchyni se porota zaměřila na technickou zručnost soutěžících, dodržování hygienických pravidel, týmovou
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spolupráci, na vzhled pokrmu, originalitu a kreativitu, na konzistenci, chuť a vůni výsledného pokrmu.
V kategorii sledující profesionalitu a zručnost soutěžících při práci a na dodržování hygienických pravidel při práci vyhrál náš tým ve složení Ondřej Doubek a Hana Šulerová
(žáci 3. ročníku oboru vzdělání kuchař-číšník). V celkovém hodnocení obsadili krásné
čtvrté místo.
Hance i Ondrovi gratulujeme k pěknému umístění a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.
Milan Kratochvíl, učitel odborných předmětů a odborného výcviku

KADEŘNICE SOŠ JANA TIRAYE NA SOUTĚŽI VE ZNOJMĚ

Modelka Eliška Čeledová. | Foto: Jana Uhlířová

I letos se naše SOŠ Jana Tiraye zúčastnila kadeřnické a kosmetické soutěže „Šarm 2016“.
Soutěž se konala dne 6. dubna 2016 v tělocvičně SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě.
Zajímavá byla nejen pro soutěžící, velice pěknou
podívanou si mohlo vychutnat také publikum, neboť bylo k vidění mnoho pěkných účesů, nalíčených tváří a překrásných šatů.
Žákyně SOŠ Jana Tiraye soutěžily v účesové
tvorbě na téma „Ve stylu latinsko-amerických
tanců“. Lenka Šoustarová s modelkou Eliškou
Čeledovou, žákyně 3. ročníku, které nás v soutěži
reprezentovaly, se umístily na pěkném 5. místě.
Lence i Elišce gratulujeme k úspěchu a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.
Velký dík patří také paní Jindře Rybníčkové,
která nám na soutěž zapůjčila krásné šaty ze svého
svatebního salonu Ina v Košíkově. Děkujeme.
Jana Uhlířová, učitelka odborného výcviku

NEJŠIKOVNĚJŠÍ UČNI BOJOVALI „O ČESKÉ RUČIČKY“
V České republice se v průběhu každého školního roku koná v příslušných oborech
řada soutěží odborných dovedností žáků středních škol. Hlavním cílem akcí 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. Do této soutěže s názvem „České ručičky“
se zapojili žáci středních odborných škol a učilišť. Tuto přehlídku dovedností organizují
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Jihomoravský kraj, Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Hospodářská
komora ČR a CzechInvest.
Abychom však mohli usilovat
v soutěži o ty nejvyšší mety,
museli naši žáci prokázat dobrou
připravenost nejprve v krajské soutěži nazvané Řemeslo Vysočiny
Ondřej Batelka a Pavel Šenkyřík - třetí a čtvrtý zleva. | Foto: Archiv SOŠ
2016. Soutěž byla zorganizována
v kategorii strojního obrábění, oblast soustružení. Soutěže se zúčastnilo celkem osm škol ze
dvou krajů ČR. Úkolem soutěžících bylo vyrobit na soustruhu ve stanoveném čase obrobek
dle výkresu a v teoretické části tento obrobek změřit, zapsat do protokolu a prokázat základní
teoretické znalosti ve zmíněném oboru. Dvoudenního klání se zúčastnili žáci 3. ročníku Ondřej Batelka a Pavel Šenkyřík učebního oboru Obráběč kovů ze SOŠ J. Tiraye ve Velké
Bíteši. Praxi vykonávají ve Středisku praktického vyučování První brněnské strojírny.
Ve velmi silné konkurenci v kategorii jednotlivců obsadil Ondřej Batelka celkově
2. místo a Pavel Šenkyřík 5. místo. V kategorii družstev celkově „naši“ žáci obsadili
2. místo, za vítězným Žďárem. Ondřej Batelka postoupil do celostátní odborné soutěže Kovo
Junior 2016, jejíž vyhlašovatelem je CECH KOVO ČR. Ve dnech 11. – 13. 4. 2016 měl možnost se utkat o cenu „České ručičky“ rovněž ve Žďáře nad Sázavou „O nejlepšího obráběče
v ČR“. V těžké konkurenci dvaceti žáků z 10 krajů celé ČR se Ondřej Batelka ve družstvech
umístil společně s žákem ze Žďáru nad Sázavou na 1. místě, v jednotlivcích pak vybojoval
pěkné 7. místo a stal se tak sedmým nejlepším žákem – v oboru Obráběč kovů v celé ČR.
Za příkladnou reprezentaci nejen SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš, Střediska praktického vyučování, ale i První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., poděkoval a předal soutěžícímu malou
odměnu generální ředitel a předseda představenstva PBS Velká Bíteš Ing. Milan Macholán.
Tímto úspěchem se znovu potvrdila dobrá a opravdu kvalitní příprava žáků ve SPV na budoucí
povolání. Nejen těmto žákům, ale i učitelům SOŠ a mistrům SPV PBS patří opětovné poděkování za vzornou reprezentaci nejen SOŠ J.Tiraye, ale i Střediska praktického vyučování a PBS
Velká Bíteš, a.s., kde žáci vykonávají praxi.
Aleš Janíček, ředitel SPV PBS Velká Bíteš

NÁVŠTĚVA NĚMECKÝCH STUDENTŮ NA SOŠ JANA TIRAYE
Ve druhé polovině měsíce března přijela skupinka 4 německých studentů na studijní
pobyt do Velké Bíteše. Pobyt studentů se realizuje každoročně, a to ve spolupráci podniku
PBS Turbo s německou firmou MAN v Augsburgu.
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Návštěva Brna. | Foto: Archiv školy

První týden pobytu studentů byl zaměřen na praktickou stránku, a to přímo v PBS Turbo,
další dny se studenti zúčastnili teoretické i praktické výuky na SOŠ Jana Tiraye a na SPV PBS.
V pátek 1. 4. 2016 proběhla exkurze do pivovaru Starobrno, spojená s prohlídkou
historické části Brna a ve čtvrtek 7. 4. 2016 studenti navštívili právě probíhající Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TechAgro v Brně. Na obou zmíněných akcích
je doprovázeli žáci ze třetího ročníku oboru vzdělání Mechanik seřizovač ze SOŠ Jana
Tiraye Velká Bíteš.
Pobyt studentů ze zahraničí je pro nás ve škole vždy příjemným zpestřením. Studenti
bývají svěřeni v první řadě učitelce německého jazyka, ale zapojují se i do výuky angličtiny, odborného výcviku či jiných předmětů. V týdnu, který tráví v naší škole, zpravidla
organizujeme exkurzi nebo výlet, a to nejenom pro ně, ale i pro vybranou třídu oboru
vzdělání s maturitní zkouškou. Studenty z Německa zapojujeme do výuky a školních akcí
nejen proto, aby se jim dostalo více příležitostí k poznání našeho kraje a nás samotných,
ale i proto, abychom našim studentům zprostředkovali co nejvíc možností k odbourání jazykové bariéry a ke zdokonalení jejich znalostí němčiny a angličtiny. Věříme, že se letošní pobyt zahraničních studentů u nás na škole vydařil a studentům (našim i zahraničním) prospěl.
Leona Romanová, učitelka
Návštěva německých studentů na SOŠ Jana Tiraye z pohledu studentů
Ve škole jsme se dozvěděli, že k nám mají opět po roce dorazit studenti z Německa.
Všichni jsme byli napjatí, kdo tento rok přijede. První týden byli studenti na praxi ve firmě
PBS Turbo, takže jsme o nich skoro nic nevěděli.
Teprve druhý týden, když přišli do školy, jsme zjistili, kdo přijel a kolik jich je. Přijeli
k nám dvě holky a dva kluci. Během doby strávené ve škole střídali třídy, ve kterých se
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učili společně s našimi studenty. Někteří z nás se s nimi dali do řeči. Nevedly se nějak velké
hovory, šlo spíš jen o takové poznávání a dozvídání se základních informací. Z jiných třid
třeba někteří studenti pozvali Němce na diskotéku do Velkého Meziříčí.
Jako student třídy 3. M SOŠ Jana Tiraye ve Velké Bíteši jsem se 1. 4. 2016 společně
s Němci a s mými spolužáky zúčastnil výletu do pivovaru Starobrno. Exkurze byla velice
poutavá a poučná. Když jsme s průvodcem procházeli areál pivovaru, bylo velmi zajímavé poslouchat výklad v němčině, poté co průvodce podal informace česky. Někdy průvodce dokonce zapomněl „prohodit“ jazyky, a tak na nás poměrně dlouho mluvil německy,
než si uvědomil, že má hovořit česky.
O týden později jsme se zúčastnili veletrhu TechAgro v Brně. Tam jsme se po příchodu
na výstaviště rozprchli, abychom si v klidu prohlédli vše, co nás zaujme. Kromě cesty jsme
v tento den s Němci moc nepobyli a poté jsme se s nimi už neviděli.
Snad se jim u nás líbilo a bude se jim dařit v osobním životě i ve škole. Přejeme jim
hodně štěstí, zdraví a zdárné dokončení jejich studia.
Tomáš Bureš za třídu 3.M

ÚSPĚCH V KRAJSKÝCH KOLECH CELOSTÁTNÍCH
SOUTĚŽÍ ZUŠ
V pátek 18. 3. 2016 se uskutečnilo krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových nástrojů v Havlíčkově Brodě. Naši školu reprezentoval flétnový soubor pod
vedením Mgr. Vítězslava Drápala, který si i přes opravdu velice kvalitní výkony ostatních
souborů vysoutěžil ve své kategorii krásné druhé místo.
Ve středu 23. 3. 2016 se také konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu. Pěvecké sbory z celé Vysočiny se sjely do Třebíče, kde měřily své síly. Bítešský sbor Poupata,

Pěvecký sbor Poupata. | Foto: Archiv ZUŠ
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který vede Mgr. Alena Borková, nemohl na této akci samozřejmě chybět. Utkal se ve své
kategorii s dalšími pěti sbory, ale i přesto byl náš nedávno vzniklý sbor Poupata oceněn
odbornou porotou na stříbrné pásmo, tedy druhé místo. Porota dále kladně hodnotila kompaktnost zvuku sboru.
Nechť jsou tyto úspěchy povzbuzením pro další práci našich žáků.
Alena Borková

INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017
Zápis do přípravných a prvních ročníků je 30. 5. 2016 a 1. 6. 2016 od 13 do
16 hodin v učebnách jednotlivých oborů ZUŠ. Počet přijímaných žáků je
omezen celkovou kapacitou školy (300 žáků) povolenou MŠMT.
Obor hudební
Orientační talentová zkouška, vyplnění přihlášky a zápis v učebně houslí (přízemí-p.uč.
Barbora Ryšánková)
Obor taneční
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis ve velkém sále ZUŠ (přízemí
- p.uč. Zdeňka Punarová)
Obor výtvarný - pondělí a úterý od 14.00 – 16.00 hod.
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis v učebně výtvarného oboru
(přízemí - p.uč. Jarmila Tomková)
Zápis do třídy v Osové Bítýšce bude ve středu 1. 6. 2016 od 14.00 do 16.00 hodin v ZŠ
Osová Bítýška.
Přihlášky lze také stáhnout z webu školy www.zusbites.cz v sekci dokumenty a vyplněné již přinést na příjímací řízení.
František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Velká Bíteš

KULTURA
BÍTEŠ POPRVÉ KOŘISTÍ TOMÁŠE BUCHÁČKA
Tradiční česká cyklistická klasika Brno – Velká Bíteš – Brno byla letos ve znamení dvou
novinek: kvůli sesuvu půdy u Brněnské přehrady na Rakovci musel být vypuštěn tradiční úsek
okolo hradu Veveří a dále také vypadlo náročné stoupání do Kohoutovic a Kývalky. Druhá novinka pak byla zcela v duchu 21. století a tedy nových mediálních možností: poprvé v historii
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české cyklistiky se uskutečnil on-line přenos celého závodu na 168 km, a to zásluhou brněnské
firmy Techniserv IT spol. s r. o. za nezbytné pomoci cyklistického webu Roadcycling.cz.
Změněná podoba trasy nabídla tři větší okruhy po 38 km. Po startu na Masarykově
náměstí ve Velké Bíteši se celý peloton 142 jezdců vydal směrem na Brno kolem Devíti
křížů dolů do Říčan. Na náměstí se odbočilo doprava na Rosice a dále přes Zastávku,
kde v každém ze tří průjezdů čekala na jezdce horská prémie, zpět do Velké Bíteš, kde se
naopak vždy při průjezdu hostitelským městem spurtovalo o prémii rychlostní. Dle očekávání se rozhodovalo na následujících třech malých okruzích po 18 km, které vedly tradičně
přes Vlkov do Osové Bítýšky nazpět do Velké Bíteše.
První únik vyprovokoval sparťanský cyklista Jiří Nesveda a ten mu dokonce vynesl
i vítězství na první horské prémii. Pak odjela dvojice letošních hrdinů Bíteše Václav Nežerka (Lawi-Author) a Vojtěch Jonáš (Sparta Praha) a postupně si vypracovala náskok až
5 minut. Ačkoliv byli oba dva později dostiženi a v konečném účtování se už ve hře neobjevili, tak jim tato odvaha přinesla první dvě místa ve vrchařské soutěži. Celkově ji vyhrál
Vojtěch Jonáš před Václavem Nežerkou a Jiřím Nesvedou.
Ve třetím velkém okruhu byla vedoucí dvojice za horskou prémií mezi Zastávkou
a Bíteší dostižena především zásluhou jezdců Whirlpool Author, kdy se podstatně zvýšilo
tempo celého „balíku“ a bylo jasné, že se bude rozhodovat na okruzích kolem Bíteše.
Rychlostní soutěž mezitím rozhodla pro sebe nová posila policistů z Hradce Králové,
ex-dráhař Vojtěch Hačecký, který se stal celkovým vítězem před Nežerkou a Jonášem.
Hned na okruzích se na čele vytvořila 32členná skupina, ve které byli nejvíce zastoupeni
cyklisté Whirlpoolu – sedm jezdců, ovšem nechyběli ani Prostějovští v sestavě šesti mužů,

Stupně vítězů. | Foto: Jan Brychta

24 | Květen 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

také tým Lawi v ní měl čtyři cyklisty a byli zde i silní jednotlivci jako třeba vloni druhý
Daniel Turek nebo biker Pavel Boudný.
Terezíny a zvlněný terén sice občas potrhaly čelo závodu na menší skupinky, ovšem po
posledním průjezdu Velkou Bíteší jela 32členná skupinka opět pohromadě.
V posledních 18 kilometrech nejdříve ujela trojice ve složení Tomáš Bucháček
a Michael Kukrle (oba Whirlpool Author) a s nimi i Tomáš Koudela (SKC Tufo Prostějov). Jelikož ve stíhací skupině došlo na široké silnici při pravém terezínu (silný boční
vítr) k hromadnému pádu, tak se tato skupinka rozpadla a o vítězi už nebylo vůbec
pochyb. Rozhodovalo se mezi trojicí Bucháček, Kukrle a Koudela, která ve stejném
pořadí projela i cílem na Masarykově náměstí. První velkou skupinku pak na čtvrtém
místě přivedl do cíle sprintér a ex-mistr světa na dráze Alois Kaňkovský před dráhařem
Martinem Bláhou.
Náš nejsilnější domácí tým Whirlpool tak obhájil po loňském triumfu Jiřího Polnického
i letos vítězství na nejprestižnější české klasice. Tomáš Bucháček si na konto svých skvělých dosavadních úspěchů může konečně připsat i vítězství na tomto klasickém jarním
závodě.
Jiří Mikšík
Velké poděkování patří městu Velká Bíteš v čele se starostou Ing. Milanem Vlčkem
za vytvoření skvělého zázemí pro uspořádání tak významné sportovní akce. Poděkování
si rovněž zaslouží ředitel Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše pan
Tomáš Jelínek, který stál za příkladnou regionální propagací akce, která zahrnovala výlep
plakátů a rozvěšení bannerů, pozvánku v místním Zpravodaji, webovou pozvánku i hlášení
místního rozhlasu a díky kterému se do prostoru startu a cíle i na trať přišla podívat celá
řada diváků. Dále bychom chtěli poděkovat i dobrovolníkům z řad bítešských sportovců
z TJ Spartak pod vedením paní Holíkové a také místním podnikatelům, kteří věnovali
věcné a květinové dary pro nejlepší - Restaurace "U Raušů", Jeřábkova pekárna, Uzenářství a lahůdky Sláma a Květinářství Bohumila Drlíčková.
Akce podobného rozsahu a významu se neobejde bez podpory policejních složek. Policejní doprovod i zajištění frekventovaných křižovatek velkou měrou přispělo ke zdárnému
a bezproblémovému průběhu celého závodu.
Z pohledu organizátora považujeme akci za zdařilou a věříme, že se ve Velké Bíteši
potkáme i příští rok, kdy naši nejprestižnější tuzemskou klasiku budeme pořádat již po
čtyřicáté.
Josef Vaishar, za organizátora TJ Favorit Brno

VĚRA ŠPINAROVÁ VE VELKÉ BÍTEŠI
Ve středu 6. dubna sál kulturního domu ve Velké Bíteši „praskal ve švech“ Vystoupila
zde poprocková ikona československé a dnes české populární hudby Věra Špinarová za
doprovodu bandu Adama Pavlíka.
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Vyprodaný sál a přes 500 návštěvníků mluvilo
za vše. Věra Špinarová je stálice, která nezklamala.
Úžasný, krásný koncert od začátku až do konce.
Návštěvníci si mohli poslechnout její temperamentní skladby Jawa 250, Meteor lásky, Měj mě
rád, A já ti závidím a další populární songy z více
než čtyřicetileté pěvecké kariéry. Během koncertu
vtipně komunikovala s publikem a ihned od začátku bylo jasné, že tento koncert bude ten nej…
Na pódiu menší postava s altovým projevem,
velký hlasový rozsah, nenapodobitelný sytý hlas
i temperamentní, vitální vystupování na koncertu –
to je paní Věra Špinarová, česká Janis Joplin!
Jednašedesátiletá zpěvačka prošla řadou kapel,
začínala ve Flamingu, dále následoval Royal Beat,
Majestic, kde se vystřídala s Marií Rottrovou,
Speciál, Notabene dnes její doprovodnou skupinu
tvoří Adam Pavlík Band. Ten vede její syn z prvního manželství s muzikantem Ivo Pavlíkem.
Za svou kariéru vydala celkem 13 desek.
Věra Špinarová ve Velké Bíteši. | Foto: Otto Hasoň
Kromě mnoha ocenění v podobě zlatých a platinových desek patří mezi prvních pět nejprodávanějších českých interpretek za posledních
deset let. Od listopadu je na pultech obchodů s muzikou k dispozici první DVD Věry
Špinarové. Komplet Největší hity live obsahující koncertní DVD + CD mapuje průřez její
dlouholetou, ale ne vždy doceněnou kariérou a přináší všechny známé hity Věry Špinarové
v současném a rockovějším aranžmá, které jej jejímu srdci nejbližší. Její pověstný koncertní
temperament byl poprvé zaznamenán na DVD a představuje Věru Špinarovou bez příkras,
s ryzím naturelem a písničkami, které se stávají hity tou nejpřirozenější cestou, zlidověním.
Součástí koncertu byla i prodejní akce, kde si mohli návštěvníci zakoupit CD, DVD Věry
Špinarové nebo láhev vína s etiketou fotografie zpěvačky.
Po skončení skoro dvouhodinového koncertu aplaudovalo celé publikum ve stoje ještě
dlouho po jeho skončení.
Krásný nezapomenutelný kulturní zážitek. Paní Špinarová, děkujeme!
Informační centrum a Klub kultury

LOBKOWICZ TRIO ZAHRÁLO SKVĚLE
Na sedmém koncertě letošní sezóny jsme si vyslechli toto vynikající uskupení mladých
umělců. První dubnové úterý bylo co poslouchat a myslím, že návštěvníci koncertu si opět
odnesli nevšední hudební prožitek. Lukáš Klánský za klavírem, Jan Mráček na housle
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a Ivan Vokač z violocellem předvedli, jak se dělá dobrá muzika.
Pánové do toho šli celým srdcem
a bylo vidět, že už něco mají nahrané. Opravdu brilantní a oduševnělý výkon.
Na úvod koncertu nám zazpívala
naše Eliška Ouředníčková, absolvetka bakalářského studia brněnské
JAMU. Na klavír ji doprovodila Giovanna Spáčilová. Nejprve zazněly
Trio Lobkowicz. | Foto: Otto Hasoň
čtyři písně Maurice Ravela Chant
populaire a poté árie Nelly z opery Adelson e Salvini Vincenza Belliniho. Na závěr svého
vystoupení nám Eliška ještě zazpívala Leggero Invisible z Bolera Luigi Artidiho. Eliška
Ouředníčková předvedla pěkný výkon a myslím, že překvapila nejednoho Bítešáka.
Poté již sál patřil Lobkovicz Triu a jako první zaznělo Elegické Trio č. 1 Sergeje Rachmaninova. Po magické tónohře úvodu skladby hudební tok tekl plným proudem a ukončil jej až
potlesk publika. Toto jednověté dílo z roku 1892, jež Rachmaninov zkomponoval ve svých
devatenácti letech, není tak často hrané, avšak jedná se o dílo dobře a efektně napsané. Ještě
večer po koncertě jsem si skladbu musel znovu poslechnout, neboť mne naprosto uchvátila.
V nezbytné pauze jsme se občerstvili připraveným pohoštěním a děti odevzdaly kartičky
do dětské soutěže. Poté již pódium připadlo opět umělcům a ti nám zahráli Schubertovo
Trio č. 1, B dur. Rozsáhlé, téměř čtyřicetiminutové dílo o čtyřech větách Franz Schubert
napsal v roce 1827. Skladbu dokončil v následujícím, posledním roce svého poměrně krátkého života. Tento velmi plodný skladatel zemřel před svými dvaatřicátými narozeninami.
Jako přídavek jsme si ještě vyslechli Dvořákovu Dumku č. 1.
Členové tria neodmítli naše pozvání na večeři. V příjemném a uvolněném duchu jsme
s umělci pohovořili a pak již pánové nasedli do své mazdy a vyrazili zpět ku Praze. Na
závěr si opět neodpustím pozvání na mimořádný koncert, který bude 3. května, kdy nám
přijede zahrát Moravský komorní orchestr pod vedením Richarda Kružíka. Jako sólisté
vystoupí Duo Teres - Lucia Kopsová na housle a Tomáš Honěk na kytaru. Mají krásný
program, už teď se těším a srdečně zvu.
Ondřej Sedlák

POZVÁNKA NA VÝSTAVU MALÍŘKY MARIE PLOTĚNÉ
Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši se od 2. května do 13. května 2016
uskuteční výstava obrazů MARIE PLOTĚNÉ.
Marie Plotěná je malířka, ilustrátorka a karikaturistka. Širší veřejností u nás i v zahraničí je
známa svým kresleným humorem, vtipně glosujícím různé oblasti lidského činění, myšlení
i zápolení. Často se inspiruje bohatostí českého jazyka, pohrává si s navyklými výrazovými
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stereotypy a dává jim nová významová spojení. Tím
vznikají překvapivé situace, které nám dovolí nahlédnout na sebe i na svět ve kterém se pohybujeme s porozuměním a sympatiemi. Ve své malířské tvorbě - dalším významném poli výtvarné aktivity rozšířila autorka
možnosti malby pastelem o nový rozměr. Do možností
malby zapojila do imaginárního světla i světlo skutečné.
Technika drásaného pastelu, která je její unikátní jak
způsobem práce, tak i pojmenováním, umožňuje reálnému světlu i stínu ulpívat na plasticky ztvárněném povrchu. V obrazech autorky můžeme vidět krajiny duše,
fantazie, oslovuje nás krása přírody, světa, oblohy, doteky nevyslovitelného i doteky něhy. Někdy jen i čirá
Marie Plotěná. | Foto: Archiv malířky
radost z tvorby, tvarů a barev a malování vůbec.
Marie Plotěná je členkou Evropské federace karikaturistů FECO, Sdružení Q, Sdružení
Bienále Brno a Mezinárodního spolku grafiků a designerů Icogrady. Svoji tvorbu prezentovala na mnoha výstavách u nás i v mnoha zemích Evropy, Asie i Ameriky. Za svoji tvorbu
získala 26 ocenění, 15 obdržela na domácí scéně a 11 v zahraničí. Nyní žije a pracuje
v Brně. Ve Velké Bíteši nevystavuje poprvé, její obrazy jsme mohly vidět již v roce 2011.
V letošním roce se opět těšíme na její nové obrazy i grafiky.
Slavnostní vernisáž se bude konat v pondělí 2. května v 17.00 hodin.
Výstava bude otevřena pondělí až pátek 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, sobota 9.00 –
13.00, neděle 13.00 – 16.00 hodin.
Těšíme se na Vás.
Informační centrum a Klub kultury

ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA, ČLOVĚK DĚLÁ ŠATY
Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na vernisáž výstavy Šaty dělaj člověka, člověk dělá šaty, která se uskuteční ve čtvrtek 5. května od 17.00 hodin ve
velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.
Výstava Šaty dělaj člověka, člověk dělá šaty v sobě bude obsahovat období desátých až
devadesátých let dvacátého století. Prolnutím originálních dobových modelů a přesných
kopií zhotovených podle dobových módních časopisů, odborné literatury nebo fotografií
se bude snažit přiblížit návštěvníkovi vývoj módních trendů v našich zemích. Nebudou
chybět ani módní doplňky v podobě klobouků, rukavic, kabelek a nahlédneme také trochu
do soukromí ukázkami negližé a spodního prádla. Maminky se mohou podívat a třeba
i trochu inspirovat dobovými oblečky pro děti.
Výstava bude realizována ze soukromého fondu Dity Desové z Křižínkova, která je
členkou Klubu policejní historie v Brně, sekce elegantní dámy, který spolupracuje s muzei
a účastní se akcí s historickou tematikou v dobovém odění.

28 | Květen 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Do své sbírky paní Desová získává nejen
oděvy, ale i modely, literaturu o módě a ručních pracích a životním stylu obecně. Kromě
aktivního sběratelství se inspirovala u svých
předků (babička, prababička a prateta, prapradědeček byli švadleny a krejčí) a dle získaných
předloh a materiálů o módě šije repliky oděvů,
včetně tvorby doplňků a celkového stylingu.
Před 15 lety obohatila tento svůj koníček o sběr
a tvorbu střihů rusínských krojů. A právě i oblast
Podkarpatské Rusi, které byla za I. Republiky
součástí Československa bude na výstavě prezentována tradičním pánským a dámským rusínským oděvem.
Svoji sbírku oděvů, ale i krejčovské umění
využívá paní Desová při spolupráci s muzejními
institucemi jako je například Technické muzeum v Brně nebo muzeum ve Staré Ľubovni.
Jak sbětarelka a autorka oděvů říká: „oděv
(včetně prádla) ovlivňuje chování člověka a činDita Desová s dcerou Sarah. | Foto: Rodinný archiv
nosti člověka ovlivňují oděv - provázané vlivy,
třeba souvislost tanců určitého období a oděvů, sedacího nábytku a oděvů, práce a oděv....“
a dále „Lidé při práci byli dřív mnohem pečlivější, vkládali do zhotovení mnohem víc
energie (výšivky, zdobení...) a oděv i celková vizáž byla propracovanější, odpovídala příležitostem, mělo to nějaký řád a smysl...“
Výstava bude přístupná do 19. srpna 2016 v běžnou otevírací dobu út – pá, 8 – 12
a 14 – 16 hodin, mimo otvírací hodiny je možno výstavu shlédnout po předešlé domluvě. Více
informací naleznete na www.muzeumbites.cz.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

NAŠI ZPĚVÁČCI V BRNĚ OPĚT USPĚLI
„Přišla, zazpívala a zvítězila …“ konstatoval předseda odborné poroty Václav Kovářík,
když gratuloval Barboře Smutné z Národopisného souboru Bítešan, jež v oblastní postupové přehlídce zpěváčků lidových písní pro Brněnsko a širší okolí obhájila již podruhé
1. místo. Tato akce probíhá v příjemném prostředí kulturního domu U Lípy v Brně-Černovicích a nese název Černovický zpěváček. Pořadateli jsou spolu se Sdružením přátel
folkloru v Brně soubory Májek a Májíček. Pěvecká přehlídka zde má dlouholetou tradici,
letos se konal již 41. ročník, a to v neděli 3. dubna. Zpěváčci z Velkobítešska se brněnské
soutěže, na niž navazuje postup do moravskoslezského zemského kola, zúčastňují od loňského roku. Před tím soutěžili v horáckém oblastním kole (Jihlava, Telč). Po organizačních
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Vzadu zleva: Aneta Ventrubová,Tereza Smutná, Vendula Kmentová, Barbora Smutná, Anna Jirglová, Tereza Kučerová, vpředu
Anežka Spurná a Marie Kratochvílová. | Foto Silva Smutná

změnách v pořádání soutěže v roce 2014 však účastníci z Horácka postupují do zemské
přehlídky v Čechách. Je tedy přirozené, že Bítešané se přidali k širšímu Brněnsku, třebaže
v moravskoslezských pěveckých soutěžích je mnohem větší konkurence.
Zdejší mládež se na soutěž připravuje pečlivě každý rok již od poloviny ledna. Zázemí
jí poskytuje městské muzeum, přípravu vedou členky muzejního spolku Hana Sedláková
a Silva Smutná spolu s muzikantem Jaroslavem Coufalem. Letos se z Velké Bíteše do Brna
vypravila osmičlenná skupina. Přehlídky se zúčastňují děti, které ještě nedovršily 16 let.
Soutěží ve třech věkových kategoriích a dvou kategoriích vítězů. Nad průběhem akce bdí
pětičlenná odborná porota, jež hodnotí výkon jednotlivých interpretů písní. Podmínky pro
soutěžící jsou v Brně příznivé jak z hlediska prostoru, tak akustiky. Všechny zpěváky doprovází cimbálová muzika souboru Májek s primášem Ondřejem Marholdem. Organizační
tým, třebaže pouze několikačlenný, akci velmi dobře řídil. Průběh natáčela regionální internetová televize a zpravodajství (TV21), záznam je přístupný zde (http://www.tv21.cz/
reportaz/soutez-ve-zpevu-detskych-interpretu-lidove-pisne).
Na stupních vítězů stanuly dvě dívky z Velké Bíteše. Třetí místo v nejstarší kategorii získala Tereza Kučerová. Do Moravskoslezské zemské přehlídky, která se bude konat
v květnu ve Znojmě, porota vybrala Barboru Smutnou z Velké Bíteše (Bítešan), Kateřinu
Brázdovou z Brna (Javorníček) a náhradníkem je Lukáš Vykoukal z Brna (Javorníček).
Silva Smutná
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MORAVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR A DUO TEREZ
Milí posluchači, těšíte se na mimořádný
koncert završující devatenáctou sezónu –
a on, vězte, nebude tím posledním! Mimořádně si přidáme ještě jednu hudební lahůdku
v době bítešské poutě. Kdo nám však zahraje,
nechť je pro Vás překvapením.
Nalaďme se tedy společně na to, co nás čeká
první květnové úterý. Zahraje nám Moravský
komorní orchestr pod vedením Richarda Kružíka a Duo Teres ve složení Lucia Fulka Kop- Moravský komorní orchestr na koncertě BHP v dubnu 2011.
Foto: Otto Hasoň
sová (housle) a Tomáš Honěk (kytara).
Moravský komorní orchestr vznikl v roce 1948 z iniciativy dr. Zbyňka Mrkose a patří
k nejdéle působícím komorním orchestrům u nás. Je tvořen z posluchačů konzervatoře
Brno. Dalšími dirigenty MKO byli Alois Veselý a prof. Rudolf Šťastný, který s orchestrem
počátkem devadesátých let získal 1. cenu v rozhlasové soutěži později nazvané Concerto
Bohemia. Od roku 2006 MKO vede Richard Kružík, který s orchestrem v letech 2009
a 2014 úspěch v soutěži zopakoval. Těleso účinkuje nejen na domácích pódiích,
ale i v zahraničí, např. v Bayreuthu, Berlíně, Stuttgartu či Dijonu.
Duo Terez vzniklo v roce 2007. Od svého počátku se zabývá převážně hudbou původně
psanou pro poněkud netradiční spojení houslí a kytary. Podstatnou část repertoáru tvoří
hudba 20. a 21. století. Od roku 2011 soubor vytváří projekt zvaný Pražský kaleidoskop,
který kombinuje hudbu klasických a jazzových autorů. Mnohé skladby přitom renomovaní
skladatelé jako Ondřej Kukal, Lukáš Hurník či Jan Freidlin komponují přímo pro Duo Terez. Svoji interpretační kvalitu soubor potvrzuje řadou ocenění z mezinárodních hudebních
soutěží.
Na koncertě si poslechneme Mozartovo Adagio a Fugu c moll, Prague Kaleidoscope
Jana Freidlina, Koncert pro bandoneon, kytaru a smíšený orchestr od Ástora Piazzolly
a Šostakovičovu Komorní symfonii op. 110a v aranžmá pro smyčcový kvartet. Děti si
odnesou odměny za účast v celoroční soutěži a dospělí budou mít možnost zakoupit si permanentku na jubilejní, programově excelující dvacátou sezónu. To vše v úterý 3. května
2016 od 19.00 hodin v kulturním domě.
Michaela Hanzelková

NOC KOSTELŮ & 20 LET TIKO

Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude.
Zj 21,25
Brány našeho chrámu se otevřou v pátek 3. června 2016. Opět o týden dříve, než po
celé České zemi, opět s inspirativním programem.
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Nejprve kostel svatého Jana Křtitele uvítá děti. Od půl páté si prohlédnou varhany,
hravou formou prozkoumají interiér a zhlédnou jedno z úžasných interaktivních představení Luďka Strašáka. V 18 hodin bude sloužena mše svatá, při níž zazpívá dětská scholička
pod vedením Evy a Heleny Macholánových.
Je nám velkou ctí, že si Tišnovský komorní orchestr vybral k oslavě dvaceti let svého
působení právě Noc kostelů. Při koncertě v 19.30 nám TIKO pod vedením Víta Marečka
přednese speciálně sestavený slavnostní program, v němž mj. zazní Mozartovo Divertimento F dur, Janáčkova Suita či klezmer.
V průběhu večera našim uším dále zalahodí sourozenecké trio Bohumilové, dívčí farní
sbor Pomněnky pod vedením Katky Ráboňové či brněnský barytonista rakouského původu
Martino Hammerle-Bortolotti, kterého mnozí Bítešáci znají v roli učitele němčiny.
Paralelní program nabídne vedle oblíbených prohlídek věží, fotografií ze života farnosti
či výtvarné dílničky také slavnostní vernisáž ve věži. Ta proběhne v 17.15 a představeny
při ní budou převážně duchovně laděné obrazy doktora Tomáše Lajkepa.
Připravili jsme i několik drobných novinek. Jednou z nich bude Pošta do nebe. Příchozí
mohou napsat svá přání či prosby na lísteček, který vhodí do přichystané nádoby. Při závěrečném požehnání vzkazy „odešleme“ a budeme se společně s Otcem Bohumilem modlit
za jejich vyslyšení.
Podrobný program noci plné světla najdete na plakátech a stránkách www.velkabites.
farnost.cz nebo www.bitessko.com.
Michaela Hanzelková

BÍTEŠAN PADESÁTILETÝ
5. část

Uplynulo půl století od založení Národopisného souboru Bítešan ve Velké Bíteši.
Působily v něm stovky dětí z města a okolních vesnic. V sérii krátkých článků si připomeneme některé etapy z minulosti souboru.
Během dvou let obnovené pravidelné činnosti uskutečnil zdejší folklorní soubor Bítešan
řadu vystoupení. Oslava Mezinárodního dne žen v roce 1981 byla dvanáctou příležitostí
pro prezentaci. Děti předvedly pásmo o řemeslnících sestavené z říkanek, písní a tanců
o ševcích, mlynářích, řeznících, bednářích, kovářích doplněné promluvou o těchto řemeslech, která se kdysi v našem městě provozovala. V pásmu tancovaly: Maková E., Cibulová K., Geisselreiterová S., Pokorná M., Herdová L., Zedníčková M., Ventrubová M.,
Robotková ?, Kupská J., Pokorná P., Součková V., Pokorná D., Havlišová L., Rybníčková
M., Vězdová I., Havlišová ?, Osobová R.. Program doplnila sestavou tanců (proplétaná,
kalamajka aj.) druhá skupina: Dvořáková M., Pokorná M., Balášová M., Osobová H., Bartošková E., Lysá M., Šilhanová E., Peroutková J., Sedláková H. Krajčíková L. Se stejným
programem Bítešan vystoupil o pár měsíců později na slavnostním večeru v kulturním
domě a v den voleb do zastupitelských orgánů.
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V závěru školního roku
1980/1981 vedoucí Bítešanu Marie
Pokorná zhodnotila dosavadní činnost souboru a k prospěšnosti rozvoje tanečních a pěveckých schopností dětí působících v kolektivu
ve své zprávě uvádí: „Činnost dětí
v souboru je vhodným vyplněním
jejich volného času, rozvíjí se jejich
rytmické cítění, obratnost, svižnost, rychlost, které při tancování
potřebují. Děti aktivně přistupují
Vystoupení Bítešanu v kulturním domě ve Velké Bíteši v roce 1981. Taneční
k objevování krásy lidového umění
skupiny souboru zpěvem doprovázely (zleva): S. Bednářová, Hrušková, M.
Pokorná. Na akordeon hrála P. Švihálková. | Foto: Petr Němec
a váží si jeho hodnoty. V kolektivu
se formují jejich dobré vlastnosti, jako je kázeň, obětavost, přesnost. Soubor tak vychovává příští vnímavé diváky a posluchače s vytříbeným vkusem, citlivé a zdravě kritické. Vhodným způsobem se podílí na výchově všestranně rozvinutého člověka.“ Zmínila se o plánovaných akcích,
mimo jiné též uvádí: „Pojedeme se podívat na dětské folklorní soubory do Strážnice.“ Naznačila též, jak práci souboru dále rozvíjet: „V naší práci nám jde především o kvalitu a celkový
vzestup úrovně celého souboru. Toho bychom mohli z velké části dosáhnout tím, že budeme
mít v kolektivu i živou hudbu. Mladí zájemci o práci v tomto kolektivu jsou vždy vítáni. Uvítáme také toho, kdo by chtěl pomoci v organizačních záležitostech.“
Jak vidno, s nedostatkem muzikantů ochotných spolupracovat s dětskými folklorními
soubory se Velká Bíteš potýká trvale v průběhu celého folklorního hnutí.
Silva Smutná

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní RŮŽOVÁ ULICE, DŮM ČP. 142 (horní
polovina současného domu):
V roce 1414 držel dům Filip bez ruky, později v roce 1594 kněz patrně jednoty bratrské
Petr Litomyský, který nechal sepsat svoji závěť v roce 1608. V ní stanovil svojí dědičkou
manželku Annu, která měla zůstat s „nerozumným“ synem Vavřincem. Dalším synem byl
Jakub, který měl dům zdědit. Vyplacen měl být jeho již ovdovělý zeť Kopřiva z Měřína,
jehož dědická část již byla snížena výdaji piva. Další synové Jan a Jiřík už byli vyplaceni
jak hotovostí, tak pohledávkami v Litomyšli. Anna pak ovdověla v roce 1615 či 1616,
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Dům čp. 142 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

načež synu Jakubovi vyplatila 23 zlatých z celkových 40 zlatých dědictví. Dům pak Jakub
zřejmě zdědil. V roce 1636 Jakub Drbal prodal dům „nápadem jemu přišlej po nebožtíkovi otci jeho“, a to Jakubovi Šindeláři z Pyšela za cenu 50 moravských zlatých. Šindelář
ale prodal dům následujícího roku 1637 za tutéž částku dále Matěji Truksovi. Poté roku
1644 zakoupil dům od vdovy v téže ceně Vojtěch Smejkal. Někdy poté dům zpustl.
Roku 1692 městský úřad prodal na vrchnostenské poručení dům po Mikuláši Drbalovi, který jej „od kruntu pustý vystavěl“ (možná již v roce 1657, kdy se dle matrik oženil
s Barborou Špalkovou), za cenu 40 mor. zlatých pozůstalému zeti Vítu Kratochvílovi.
Poté roku 1723 zdědil dům syn Ondřej Kratochvíle. Následně roku 1740 byl dům připsán bednáři Vítu Brůžovi (psaný často Broža) s tím, aby se postaral o svého nevlastního
devítiletého syna Františka Kratochvíle. Toho nakonec v roce 1750 vyplatil z domu hotovými 30 rýnskými zlatými (tj. 25 mor. zl. 50 kr.). Roku 1763 již vdova Anna Marie Brůžová (či Brožová) postoupila dům svému nastávajícímu manželovi Tobiáši Bokrovi s tím,
že kdyby „na prodej byl, jedno neb druhé Vít Brožkovské dítě podle svej libosti předním
kupcem bejti mohlo“. Roku 1779 se Anina dcera Eleonora provdala za bednáře Jakuba
Ondráka a tomu byl dům následujícího roku připsán. Tehdy se na domě nacházelo ještě 40
mor. zlatých nesplacených obecních vejrunků, které „ale dle učiněného ouřadního porovnání na 16 zlatých rejnských [tj. 13 mor. zl. 50 kr.] kapitálu, z kterého každoroční interese
a procento [tj. úrok] platiti on držitel domku zavázán jest“. Tuto obecní pohledávku však
splatila naráz až roku 1810 již vdova Eleonora Ondráková. Následně roku 1815 bednář
Tomáš Ondrák prodal dům i s domovní zahradou a rolemi v tratích Za Valy a Za Kostelem
proti farské stodole a záhumnicí za 2300 zlatých kovářovi z Vlkova Janu Ventrubovi.
Ventruba pak roku 1822 prodal dům dále, a to Rudolfu Valovi, který jej pořídil pro svého
nezletilého syna Františka Valu, za 2 200 zlatých hotově. Na vyplacení té částky si Rudolf
Vala půjčil ze sirotčí kasy 600 zlatých, které měl jeho syn později splatit. A také si vymínil
i se svou manželkou v tomto domě výměnek. Později roku 1853 František Vala postoupil
dům v ceně 1000 zlatých svému synovi Janu Valovi. Od něj jej roku 1856 koupil za 1400
zlatých Mořic Vala, který jej roku 1860 postoupil v ceně 1000 zlatých Anně Valové.
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Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 156, 253,
kn. č. 11788, fol. 178, kn. č. 11789, fol. 42, kn. č. 11792, fol. 7, kn. č. 11797, fol. 32.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ŽELEZNÁ SOBOTA 2016
V sobotu 9. dubna 2016 uspořádal SDH Velká
Bíteš již 8. sběr železného šrotu. Od ranních hodin projíždělo hasičské vozidlo obcí - vozidlo
s vlekem, kdy hasiči nakládali u domů připravený
železný šrot. Během celého dopoledne projeli
a vysbírali odpadové železo ve všech ulicích města.
Nakonec se do výkupu druhotných surovin jelo několikrát. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli železným šrotem i prací.
SDH Velká Bíteš děkuje všem občanům za spolupráci!

Foto: Archiv SDH Velká Bíteš

SPORT
OZNÁMENÍ TJ SPARTAK
Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš oznamuje, že má změněný název na
TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. (zapsaný spolek – ke změně došlo na základě nového Občanského zákoníku).
Adresa Tyršova ul. 617 zůstává. Statutární zástupce – předseda TJ Spartak Velká Bíteš,
z.s. je od 22. března 2016 Ing. Petr Světlík. Ostatní údaje zůstávají nezměněny.
Se sportovním pozdravem
Hana Holíková

OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE VE VELKÉ BÍTEŠI
Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš uspořádala v pátek 15. dubna ve sportovní
hale již tradiční Okresní tělovýchovnou akademii, která se konala v projektu České unie
sportu „Sportuj s námi“ a za podpory Kraje Vysočina.
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Vystoupení dětí MŠ U Stadionu. | Foto: Silvie Kotačková

Nástupem všech účinkujících byla akademie zahájena Ondřejem Blahou, který přivítal
všechny přítomné a poté předal slovo nově zvolenému předsedovi TJ Spartak Petru Světlíkovi. Přítomen byl také p. starosta města Ing. Milan Vlček, který popřál všem návštěvníkům pěkný sportovní zážitek. Tato akce se stala také příležitostí poděkovat osobně Mileně
Janštové za dlouholetou činnost v TJ Spartak a Ing. Ottu Hasoňovi, který zabezpečuje po
fotografické stránce veškeré sportovní akce pořádané TJ Spartak. Jmenovaným byla předána malá pozornost.
Již tradičně jako první vystoupily mažoretky z Lažánek a se svoji skladbou s názvem
„Sněhulák“ si všichni připomněli tak trochu zimní radovánky.
Děti z Mateřské školy U Stadionu se představily s hudebně pohybovým cvičením
„Hlava, ramena, kolena, palce“ pod vedením paní učitelky Marie Trnkové a Gabriely
Součkové. Všichni přítomní si museli dávat velký pozor, jelikož je chtěly děti do cvičení zapojit.
Za oddíl moderní gymnastiky TJ Spartak pod vedením Jiřiny Langové a Míši Křenkové
předvedla pásmo s obručí Eliška Příhodová, v sestavě bez náčiní vystoupila Sophie Mathurinová, v sestavě s míčem Michaela Dolinová a Naďa Urbánková. V poslední volné sestavě
s obručí vystoupila Pavlína Klempířová, která s touto sestavou získala ve velkém závodě
v Budapešti druhé místo a zlaté medaile v různých závodech v České republice. Závěrem
předvedla děvčata cvičení na posilovacím nářadí „Bosu“.
Poprvé z Říčan u Brna přijel sportovní klub SK M-Aerobik Academy, který je zaměřený
především na sportovní aerobik. Trenérky Michaela Brychtová a Martina Cihlářová trénují děti ve věku od 3 do 18 let 6x týdně. Mají za sebou plno soutěží po České republice,
kde obsazují medailové pozice. Zároveň téměř každý den vedou i posilovací a taneční lekce
pro dospělé. Na vystoupení jsme mohli vidět přípravku fitness aerobiku (děti 5 až 7 let),
fitness aerobik (děti 8 až 10 let) a step aerobik (děti 11 až 13 let). Bylo to velké zpestření
a obohacení Okresní akademie.
Z Nového Města na Moravě z Domu dětí a mládeže přijely dívky s aerobicovou pódiovkou ve věku 7 až 9 let pod vedením trenérky Lucie Kosourové a Dáši Kadlecové
a ukázaly skladbu s názvem „Děti ráje“. Dívky ve věku 9 až 12 let předvedly skladbu
s názvem „Horolezkyně“. Dívky se zúčastňují soutěží v Kraji Vysočina, kde také obsazují
medailové pozice.
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Ukázka step aerobiku. | Foto: Silvie Kotačková

Na Tělovýchovné akademii také vystoupila již tradičně skupina Mighty Shake, která má základnu na Zastávce u Brna. Mighty Shake Velká Bíteš trénuje 2x týdně hodinu a půl na prvním
stupni základní školy. Je zde složka dospělých a dětí, kteří každý rok jezdí na několik pohárových soutěží, mistrovství Moravy a mistrovství ČR. Tanečníci nám ukázali celkem dvě skladby.
Dále diváci mohli zhlédnout ukázku z tréninku stolního tenisu z oddílu TJ Spartak pod
vedením Lucie Zezulové, ukázku z tréninku oddílu volejbalu žákyň pod vedením Petry
Urbánkové a Hany Vaverkové a volejbalu přípravky pod vedením Petra Světlíka. Letos
se podařilo v krajské soutěži starších žákyň vystoupat až na 10. příčku. Vloni skončily na
17. místě, rok před tím na 29. Bohužel z věkových důvodů letos končí 5 výborných děvčat.
Petr Světlík ze své přípravky přesunul do družstva žákyň některé nadějné hráčky a snad
nebude dlouho trvat a budou opět útočit na horní příčky.
Přítomní také mohli zhlédnout ukázku sportovní gymnastiky z TJ Spartak. Nejmenší
gymnastky pod vedením Jiřiny Loupové se od loňského září naučily krátkou sestavu složenou z jednotlivých cviků, starší gymnastky pod vedením Pavly Fouskové-Nováčkové
předvedly skladbu pódiovou.
Vystoupení HIP HOP s názvem „Hulahop“ předvedla děvčata pod vedením Eriky Nováčkové a Viktorie Blahové.
Veřejnosti se předvedl i oddíl TJ „Rodiče a děti“. Nechyběla zde ani ukázka juda pod
vedením Ondřeje a Filipa Blahových. Jejich příprava je zaměřena především na soutěžní
akce. Jejich ukázka byla postavena na postupné zlepšování techniky od nejmenší přípravky
po nejstarší zkušené závodníky. Ti nejmenší se účastní soutěží Poháru Vysočiny pro mláďata. Ti větší již jezdí na soutěže Českého poháru po celé ČR. Judo slaví v letošním roce
významné jubileum 80 let od svého založení.
Florbalový oddíl pod vedením Tomáše Rozmahela a Tomáše Urbánka také ukázal malou
florbalovou ukázku.
O tuto Okresní tělovýchovnou akademii byl velký zájem. Sportovní hala TJ Spartak „praskala ve švech“ a bylo by potřeba ji „nafouknout“. Byl zde rekordní počet účinkujících, a to 300.
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Sestava s míčem. | Foto: Silvie Kotačková

Všichni účinkující svoji sportovní ukázku výborně zvládli a za odměnu dostali malý
dárkový balíček. Na závěr poděkoval Petr Světlík všem přítomným za účast, trenérům
i cvičitelům za jejich aktivní činnost v TJ.
Poděkování patří Informačnímu centru a Klubu kultury za zapůjčení laviček, Technickým službám Velká Bíteš za převoz laviček, Café Jana, manželům Blažkovým za příspěvek
do dárkových balíčků, Ottu Hasoňovi za pořízení fotografií, Aloisi Špačkovi za ozvučení,
Mileně Janštové za moderování a v neposlední řadě Haně Holíkové za organizaci celé
akce.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

BYLO NÁS PĚT
Sobota devátého dubna patřil opět po roce boji o putovní pohár ve volejbalu smíšených družstev. Letošního turnajového klání se zúčastnilo osm následujících týmů: Apollo,
Frantíkovci, Kotlanda, Sako, SK Písečné, Stárci, Tuhý & Kořínek a Tullamore.
Celodenní boj se již tradičně odehrál v hale TJ Spartak a v tělocvičně ZŠ. Zde bych rád
poděkoval panu řediteli za to, že nám umožnil odehrát skupinu v tělocvičně ZŠ. Velmi
mě potěšilo, že byť nikdo nechtěl prohrát a snaha všech hráčů byla enormní, probíhal
celý den v přátelské atmosféře. Opět se tak potvrdila myšlenka jednoho mého kamaráda,
že volejbal hrají inteligentní lidé. Náš tým jako vždy odehrál svá utkání ve školní tělocvičně, a jak už bývá poslední dobou nechtěným pravidlem, opět byla naše skupina o něco
těžší než ta druhá. Na to už jsme ale zvyklí a navíc se nám letos podařilo sestavit tým,
o kterém jsem byl přesvědčen, že má na to dosáhnout na úspěch, tedy postoupit ze sku-
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Společné foto. | Foto: Otto Hasoň

piny. Všechny mé plány ovšem vzaly za své v okamžiku, kdy nám náš spoluhráč oznámil,
že onemocněl. Jak se ale říká, „vše zlé je pro něco dobré“. Byť jen v pěti hráčích podařilo
se nám zejména díky semknutému výkonu nejen postoupit ze skupiny, ale před výbornými
fanoušky i vyhrát utkání o třetí místo. Euforii z vítězství a pocit z dobré hry jsme si po vyhlášení výsledků přenesli i do restaurace Na 103, kde jsme společně s ostatními týmy celý
turnaj zakončili. Tady už vyhráli všichni. Co napsat závěrem? Snad jen, že už teď se těším
na turnaj příští, a také bych rád poděkoval organizátorům za perfektně připravený turnaj,
sponzorům za krásné ceny, ale hlavně svým spoluhráčům, že jsme dokázali hrát a bavit se
volejbalem, byť nás bylo jen pět.
Poděkování sponzorům: Město Velká Bíteš, LABARA s.r.o., PBS, a.s., Penzion U Raušů,
Potraviny Janda, Jeřábkova pekárna, Sportbar Klíma, Restaurace Na „103“, Restaurace
U Vrány, Květiny Drlíčková, PODHORAN Černíkov a.s., provozovna Křoví, AG Foods.
Výsledky: 1. místo – Apollo, 2. místo - Tuhý & Kořínek, 3. místo – Frantíkovci, 4. místo
- SK Písečné, 5. místo – Kotlanda, 6. místo – Sako, 7. místo – Tullamore, 8. místo - Stárci
František Drlíček za tým „Frantíkovci“

FLORBALOVÝ TURNAJ 1. – 3. TŘÍD – O POHÁR STAROSTY
MĚSTA
16. dubna proběhl v hale TJ SPARTAK florbalový turnaj pro nejmenší florbalisty 1. až 3. tříd.
Zájem o tento turnaj byl veliký, do naší haly se vměstnalo 11 týmů z 6 měst - 120 florbalistů
a florbalistek! Síly přijeli změřit do Bíteše malí hráči z Velkého Meziříčí, Měřína (4 družstva),
Ivančic (2 družstva), Zbýšova a Dolních Kounic. I malí Bítešáci měli v turnaji 2 želízka.
Vzhledem k lichému počtu týmů (Rosice nakonec nedojely) se rozdělily týmy do 3 skupin po 4 týmech, ve skupině C byly pouze tři týmy. Hrálo se 10 minut hrubého času, kdy
se stopovala pouze poslední minuta zápasu. Do semifinále postupovaly 3 vítězové skupin

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Květen 2016 | 39

Společné foto. | Foto: Otto Hasoň

a k nim lepší tým z druhého místa skupin A a B. Po zahájení turnaje předsedou TJ SPARTAK Petrem Světlíkem a panem starostou Vlčkem se mohlo začít hrát.
Bíteš „A“ měla ve skupině A: Ivančice 1, Dolní Kounice a Měřín „červení“. Bíteš „B“
měla ve skupině C: Ivančice 2 a Měřín „oranžoví“. „Áčko“ i „béčko“ všechny své zápasy
ve skupinách vyhrály a za neustálého povzbuzování rodičů obě bítešská družstva postoupila mezi 4 nejlepší. Ve skupině B z prvního místa postoupil Zbýšov a čtveřici nejlepších
týmů turnaje doplnili hráči z Ivančic 1.
O postup do finále se „poprali“ Velká Bíteš „B“ vs. Zbýšov a Velká Bíteš „A“ vs. Ivančice 1. „Béčko“ proti Zbýšovu bojovalo, dokonce jsme i vedli, ale tým složený z prvňáčků
a druháků vedení neudržel a nakonec naši malí Bítešáčci prohráli 1:4. „Áčko“ si vedlo
lépe. Ivančicím nedali kluci šanci a vyhráli 6:0.
Bitva o třetí příčku v turnaji rozehráli Bíteš „B“ proti Ivančicím 1. Byla to bitva jak se sluší
a patří o medaile, ale i přes mohutné povzbuzování rodičů naši malí bojovníci prohráli 0:4 a zbyla
na ně pouze bramborová medaile, ale vybojovat 4 místo z jedenácti týmů je veliký úspěch!
Finále mezi „áčkem“ a Zbýšovem bylo jasně v režii domácích. Při každém gólu hala
bouřila, kluci si finálový zápas užívali, byly vidět krásné kombinační akce a nakonec naši
kluci vyhráli 6:0. Při vyhlášení výsledků turnaje jim starosta města Ing. Milan Vlček předal
pohár a zavěsil jim zlaté medaile na krk, z čehož měli kluci velikou radost.
Konečné pořadí turnaje: 11.- Ivančice 2; 10.- Měřín zelení; 9.- Měřín červení; 8.- Dolní
Kounice; 7.- Velké Meziříčí; 6.- Měřín oranžoví; 5.- Měřín modří; 4.- Velká Bíteš „B“; 3.Ivančice1; 2.- Zbýšov; 1.- Velká Bíteš „A“.
Poděkování patří firmě Mihal s.r.o.
Turnaj to byl povedený. Každý malý florbalista si odnesl malý balíček za výkony, i když
to na medaile někdy nestačilo. Ale nevadí, příště už to může být lepší.
Na malých Bítešáčcích je vidět, že trenéři přípravek Tomášové Rozmahel a Urbánek
dělají svoji "práci" opravdu dobře ... Jen tak dál!
Robert Svoboda za TJ SPARTAK
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ČINNOST ODDÍLU STOLNÍHO TENISU
V sezóně 2015/2016 hrály okresní přebor (OP) ve stolním tenise dvě družstva TJ Spartak Velká Bíteš. Mužstvo „A“ ve složení Dvořák Jiří, Kopáček Luboš, Kopáček Vladimír
a Koukola Michal obsadilo v OP I. třídy celkové 8. místo. Družstvo „B“, které hrálo OP IV.
třídy, a to ve složení Musil Jan, Ošmera Ladislav, Péťa Milan a Zezulová Lucie, skončilo
na 6. místě. Za družstvo TJ Spartak V. Bíteš „C“ hráli Borkovec Vojtěch, Janda Jakub,
Pelikán Lukáš a Svoboda Tomáš a umístili se na 6. místě v Okresní soutěži (OS).
Více informací o uplynulé sezóně najdete na http://stis.ping-pong.cz.
Dne 26. 3. 2016 se již podevatenácté konal Velikonoční turnaj ve stolním tenise – Memoriál Stanislava Miliana pod patronátem TJ Spartak Velká Bíteš. Turnaj byl rozdělen
na 2 části, z nichž první byla zasvěcena registrovaným hráčům a druhá neregistrovaným.
V 1. části se utkalo 25 hráčů z různých i vzdálených oddílů stolního tenisu, ve druhé si
zahrálo 22 neregistrovaných sportovců. Umístění v turnaji:
Registrovaní:
1. místo: KAMPAS Jan – Velké Meziříčí
2. místo: KUČA Jan – Frýdlant nad Ostravicí
3. místo: SMOLÍK Milan - Nedvědice
4. místo: MAŠTERA Martin – Velké Meziříčí
Neregistrovaní:
1. místo: HURT Jan - Kratochvilka
2. místo: SVOBODA Tomáš – Velká Bíteš
3. místo: VALA Miloš – Náměšť n/Osl.
4. místo: DOLNÍK Pavel - Ořechov
Za pomoc při realizaci 19. ročníku Velikonočního turnaje děkuje oddíl stolního tenisu
těmto sponzorům: A – Z PRO Vrábelová Irena, V. Bíteš, DPN V. Bíteš, Gemax s.r.o. Hodonín, Jeřábkova pekárna V. Bíteš, LABARA - Radek Holík Jindřichov, Lesy sever, s.r.o.
Bílina, Město V. Bíteš, Penzion u Raušů V. Bíteš, PBS a.s. V. Bíteš, Restaurace Na Růžku
Šibrava V. Bíteš, Restaurant Sport Petr Klíma V. Bíteš, Rytectví, reklama St. Mihal V. Bíteš,
STAMAL COLOR s.r.o. P. Krupička V. Bíteš, Stavebniny Bikos, s.r.o., V. Bíteš, TJ Spartak
V. Bíteš, Vaculík Ladislav zednické práce Osová.
Lucie Zezulová, za oddíl stolního tenisu

Z ČINNOSTI HC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
KONEC HOKEJOVÉ SEZÓNY 2015/2016
Konec března už každoročně hlásí konec hokejové sezóny a nejinak tomu bylo i letos.
Nastává tedy čas hodnocení, co se povedlo, co nikoliv a jaké jsou nebližší vyhlídky do
budoucna tohoto v našem městě veleúspěšného sportu.
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„Přípravka“. | Foto: Archiv HC Spartak Velká Bíteš

Sezóna nejmladších "pirátů" se dá hodnotit za úspěšnou. Povedlo se nám přivést další
mladé naděje do této nádherné hry (čítáme již cca 30 malých hokejistů), které snad naše
tréninky bavily a budou pokračovat v dalších letech a dělat čest našemu městu. Naši reprezentující hráči opět sehráli pět svazových turnajů. V nichž dokázali 4x skončit na druhém místě a jednou na čtvrtém místě. Dále jsme se zúčastnili menšího turnaje pořádaného
v Náměšti nad Oslavou, na kterém jsme zvítězili. Na konci sezóny si naši hráči opět jeli
zahrát na zahraniční turnaj do Rakouského Mödlingu, kde přes pouhou jednu porážku brali
bronz. Vyvrcholením celé sezóny byl velice prestižní turnaj ve Vyškově – Grand - prix.
Na tomto velice kvalitně obsazeném turnaji, kde byly i extraligové celky, jsme dokázali
být konkurenci schopným soupeřem. Škoda jen některých vyrovnaných zápasů, které jsme
těsně prohráli a kde nám chybělo potřebné štěstíčko. Nakonec jsme skončili na celkově
11. místě. Za celou sezónu by bylo nutno říct, že snaha mladých pirátů a převážně rodičů
byla skvělá a od nás trenérů jim patří velké díky. Doufejme, že příští rok přibydou další
hráči a s nimi i další úspěchy.
Další kategorií, která je v bítešském klubu vedena, jsou třeťáci a čtvrťáci, kteří hráli
krajskou ligu Vysočiny. Výsledky obou týmů letos nebyly nijak oslnivé, ovšem závěr sezóny byl více než povedený. Třeťáci vyhráli předposlední svazový turnaj a na posledním
v Jihlavě skončili druzí. To čtvrťáci se druhou polovinu soutěže, kdy už se hraje velký hokej na celé hřiště, spíše hledali. Odehráli sice pár vyrovnaných zápasů se zvučnými soupeři,
ale až poslední tři zápasy se blížily představám trenérů. Výsledky ovšem nejsou to nejdůležitější v těchto věkových kategoriích, ba právě naopak na nich vůbec nezáleží. Hlavní je
mít radost ze hry, z pohybu, ze zážitků a rozdávání radosti nejen rodičům, ale všem příznivcům hokeje. To se podařilo a díky nadšení a obětavosti hráčů a jejich rodičů můžeme
pokračovat ve své trenérsko-výchovné práci. Vyzdvihnout musím několik jmen, kteří se
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staly oporami svých týmů. Jsou to především bratři Honza a Ondřej Jurní, Tomáš Petrčka
a Lukáš Mátl. Ale ani ostatní hráči nezůstávali pozadu, jen tito hráči vyčnívali svým skvělým přístupem a obětavostí ke sportu, zcela určitě je čeká velká sportovní budoucnost.
Vrcholem sezóny obou kategorií byl turnaj v rakouském Mödlingu, kde se nám již tradičně velmi daří. Nejinak tomu bylo i letos. Neprohráli jsme jediné utkání, a tak ve finále
narazili na skutečně pikantního soupeře, na bratislavský Slovan. Finále jsme zvládli a po
vítězství 3:2 jsme si opět odvezli ten největší a nejnablýskanější pohár ze všech. Pořadatelé
turnaje opětovně nezklamali a díky skvělé sportovní atmosféře, parádní organizaci turnaje
a neplánovaným sportovním a životním zážitkům se budeme moc těšit na příští ročník.
Mezi dospělými hrála Velká Bíteš stejně jako loni dvě soutěže, a to okresní soutěž mužů
a krajskou ligu mužů. Okresní soutěž se hrála tříkolově + play off, do kterého postoupily
pouze první čtyři týmy. Náš B tým bohužel skončil po základní části na posledním sedmém místě a do play off se nedostal. Bylo to nejhorší umístění za posledních několik let
a do příští sezóny hráče čeká mnoho práce, aby mohli opět bojovat o příčky nejvyšší. Snad
jedinou světlou výjimkou byl hráč Oto Budín, který vstřelil 11 branek a k nim přidal 9 asistencí, čímž se umístil v desítce nejproduktivnějších hráčů soutěže. Soutěž vyhráli hokejisté
z Telče, druhá byla Veverská Bítýška a třetí Velké Meziříčí B.
Na závěr bych rád poděkoval městu Velká Bíteš za silnou podporu, všem fanouškům,
činovníkům klubu, trenérům všech kategorií, zvláště těch nejmladších, kde jsou na zodpo-
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vědnost a kvalitu kladeny nejvyšší požadavky. Ovšem nesmíme zapomenout ani na rodiče
našich hokejistů, bez kterých by se zde žádný hokej nekonal – moc děkujeme!
S pozdravem kolektiv HC Spartak Velká Bíteš
HODNOCENÍ SEZÓNY 2015/2016
trenérem bítešského družstva Zdeňkem Pirochtou
Našim výkonnostním cílem bylo, abychom se pohybovali na předních místech krajské
ligy jižní Morava a Zlín a hráli atraktivní a pohledný hokej a přitáhli bítešské diváky na
zimní stadion v hojném počtu na hokej, včetně mládeže.
Tento výkonnostní cíl jsme splnili. Mužstvo se pohybovalo po celou sezónu na prvním
místě v soutěži krajské ligy jižní Morava a Zlín. Vyhráli jsme základní část soutěže a nebýt
závěrečné části, kdy nás potkala velká marodka (mimo hru byli Grmela, Buďa, Petrčka,
Jochman, Pospíšil M., Babic, Čunočka), brankář Alexa chytal několik zápasů se sebezapřením a já jsem nemohl mužstvo doplnit dalšími hráči, protože jsme měli velmi úzký kádr
mužstva, mohli jsme bojovat i o první místo a postup do 2. ligy.
Po play-off jsme skončili na 3. místě.
Celou sezónu hodnotím jako velmi úspěšnou. Hráči podávali velmi kvalitní výkon. Velmi dobře po celou sezónu chytal Alexa a z hráčů je těžko někoho vyzvednout,
byl to kolektivní výkon mužstva. Kladem mužstva byla velká bojovnost a dodržování
všech taktických příkazů od trenérů. Záporem bylo neproměňování vyložených šancí
a účast na trénincích. Diváky jsme svými výkony přitahovali jen u našich soupeřů. Bítešští
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diváci mě zklamali, protože nechodili v takovém počtu, jak jsem si představoval, i když
domácí mužstvo podávalo velmi dobré výkony a po celou dobu soutěže bylo na 1. místě.
Byla to velmi dobrá reprezentace města Velká Bíteš a pro mládež a rodiče to byla výzva,
aby se zapojili do našeho oddílu ledního hokeje.
Závěrem bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu: kolegovi Vilému Alexovi,
manažeru MVDr. Janu Konečnému, vedoucímu mužstva Jiřímu Kašparovi a kustotům
Janu Procházkovi a Pavlu Švancarovi.
Zdeněk Pirochta, trenér
PRODUKTIVITA HRÁČŮ V SEZÓNĚ 2015 – 2016
Základní část
pořadí
hráč		
1. Touška Jakub		
2. Petrčka Lukáš		
3. Šidák Matěj		
4. Štěpánek Marcel		
Kožár Lukáš 		
5. Touška Marek		
6. Pospíšil Pavel		
7. Grmela Jan		
Pospíšil Miroslav		
8. Žalud Filip		
9. Trnka Dominik		
10. Vojáček Filip		
11. Buďa Pavel		
12. Novák Jiří		
Rozmahel Zdeněk
13. Babic Peter		

počet odehraných zápasů
Ú
25
Ú
26
Ú
26
Ú
25
Ú
23
Ú
22
Ú
26
Ú
17
Ú
19
O
25
O
23
O
24
O
16
O
21
O
9
O
10
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branky
19
14
11
10
12
2
7
4
6
5
2
4
1
1
0
1

nahrávky
13
15
13
10
8
14
8
8
6
6
7
4
5
3
4
2

body celkem
32
29
24
20
20
16
15
12
12
11
9
8
6
4
4
3
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Jochman Daniel		
14. Rozmahel Tomáš		
15. Alexa Tomáš		
16. Čuňočka Ivan		
Bartošek Jakub		
Škoda Miroslav		
Loukota Jan		

Ú
Ú
B
O
B
B
B

11
7
25
3
24
1
1

0
2
0
0

3
0
1
0

3
2
1
0

nahrávky
4
5
2
3
4
2
3
2
1
1
0
1
1
1
0
0

body celkem
9
8
7
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

Po základní části – HC Spartak Velká Bíteš na 1. místě.
PRODUKTIVITA HRÁČŮ V SEZÓNĚ 2015 – 2016
Play – off
pořadí
hráč		
1. Pospíšil Pavel		
2. Pospíšil Miroslav		
3. Kožár Lukáš		
4. Petrčka Lukáš		
Novák Jiří		
5. Trnka Dominik		
Čuňočka Ivan		
6. Šidák Matěj		
JochmanDaniel		
7. Touška Marek		
Touška Jakub		
Rozmahel Zdeněk
Vojáček Filip		
Babic Peter		
8. Buďa Pavel		
Žalud Filip		
Alexa Tomáš		
Bartošek Jakub		

počet odehraných zápasů
Ú
4
Ú
4
Ú
4
Ú
3
O
4
O
4
O
3
Ú
4
Ú
4
Ú
3
Ú
3
O
2
O
4
O
1
O
1
O
2
B
4
B
4

branky
5
3
5
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

V tomto hokejovém ročníku skončil HC Spartak Velká Bíteš po semifinálových zápasech na třetím místě.
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Téměř žádný sport se dnes neobejde bez sponzorů, kteří se mnohdy stávají tou hlavní
hybnou silou daného nejen sportovního odvětví. Nejinak je tomu i v hokejovém klubu HC
Velká Bíteš, kdy největší díky patří městu Velká Bíteš, bez kterého by hokej v našem městě
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vůbec nemohl existovat. Dalšími významnými sponzory jsou PBS Turbo s.r.o., Labara
s.r.o., PBS a.s., BDS s.r.o., Bematech s.r.o., Building Plastic s.r.o a ITW Pronovia s r.o. Ale
nemůžu zapomenout ani na ostatní – Čuda Velkokuchyně, Uzenářství Sláma, RS Elektro,
Potraviny Janda, Penzion U Raušů, Zdeněk Mazánek, B.C.S. s.r.o., Haspol s.r.o. či MUDr.
Svatopluk Horek. Věřím, že i v budoucích letech budou sponzoři stále při nás a budou se
tak výraznou měrou podílet na sportovním a kulturním vývoji města. Bez kterých by se ale
hokej stoprocentně hrát nemohl, jsou hráči, a ty sponzorují nejen finančně, ale především
časově jejich rodiče. Těm tedy zasíláme také velikánské Díky.
ÚSPĚCHY HOKEJISTŮ V ANKETĚ SPORTOVEC MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 2015
Ale nejen v samotném hokeji sbírali
v uplynulé sezóně naši hráči úspěchy. V únoru
2016 se ve Velké Bíteši konal Sportovní ples,
jehož nedílnou součástí bývá i vyhlášení Sportovců a mužstev z Velké Bíteše. V minulých
ročnících se hokejistům tu a tam nějakou kategorii podařilo vyhrát, ovšem tentokrát se
hokejový klub skutečně zaskvěl. V kategorii
trenér obsadil Michal Komínek druhé místo,
stejně tak dopadl v kategorii mužstev hokejový A tým. Největší úspěchy ovšem zaznamenali jednotliví hokejisté, kdy v kategorii
junior s velkým náskokem zvítězil Tomáš Petrčka, kterého na stupních vítězů doplnil ještě
Jan Jurný na třetím místě. Tomáš si odnesl
ještě jednu speciální cenu, a to za absolutně
nejvyšší počet obdržených hlasů v celé historii soutěže. A myslím i právem, neboť přes
Ocenění hokejisté Tomáš Petrčka a Marek Touška.
Foto: Otto Hasoň
svůj mladý věk (ročník 2009) by mohl být
díky svému přístupu, dovednostem a nadšení vzorem i pro starší sportovce, nejen hokejisty.
A nakonec úspěch největší, jenž se žádnému hokejistovi v historii soutěže ještě nepovedl. Absolutním vítězem a sportovcem roku 2015 se totiž stal hráč A týmu Marek Touška, útočník,
který už nejeden rok patří mezi výrazné osobnosti bítešského hokeje. I jeho zásluhou bítešský
celek v loňském ročníku vybojoval celkové druhé místo a letos vyhrál základní část soutěže.
V semifinále nadstavbové části sice těsně prohrál s Uherským Ostrohem, nutno ovšem dodat,
že díky zranění nemohla do zápasů nastoupit řada opor. I tak to byl letos opět velký úspěch,
který se bude jen těžko v budoucnu překonávat. Dodatečná gratulace Markovi, ale i všem
ostatním sportovcům, kteří se soutěže Sportovec města Velké Bíteše zúčastnili. Soutěž má
totiž vysokou kvalitativní a společenskou úroveň, a odměňovat sportovce za jejich těžkou
dřinu by se prostě mělo.
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Závěrem bych popřál nejen hokejistům, ale všem sportovcům ve Velké Bíteši hodně
zdraví a úspěchů jak ve sportu, tak v životě a ať všem rozdávají mnoho radosti a zážitků.
Milan Dvořák a kolektiv HC Spartak Velká Bíteš

OSTATNÍ
POSTŘEHY ZE ŽIVOTA MĚSTA
Závod Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš
Zrekonstruované bítešské náměstí poskytlo svým příjemným prostředím, výškovým členěním a uzavřeným prostorem komfortní zázemí pro cyklistický závod V. Bíteš – Brno
– V. Bíteš, tzv. první českou jarní klasiku. Ta zde měla v sobotu 2. dubna svoje centrum již
podruhé, zejména proto, že sesuv půdy u Brněnské přehrady nedovolil organizátorům přivést závod do jihomoravské metropole, a tak se závodilo na okruzích kolem Velké Bíteše.
Nejprve to byly tři 38 kilometrů dlouhé okruhy přes Říčany a Zastávku a potom stejný
počet okruhů na 18-ti kilometrové trase přes Vlkov, Osovou Bítýšku a Křeptov.
To, že start i cíl závodu byl na bítešském Masarykově náměstí, přineslo cyklistickým fandům i fotografům výbornou příležitost nahlédnout do zákulisí jednotlivých týmů, prohlédnout
si jejich technické zázemí, práci servismenů i samotné sportovce. A bylo se na co dívat! Vždyť

Čelo závodu při vjezdu do posledního okruhu před Kulturním domem. | Foto: Alois Koukola

48 | Květen 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

kromě našich stájí – hradecké „Whirpool Author“, pozdějšího vítěze Tomáše Bucháčka a druhého Michaela Kukrleho, - „Lawi Author“, aktivního Václava Nežerky, - „Sparty Praha“, Vojtěcha Jonáše, který celý peloton rozhýbal, či „SKC Tufo Prostějov“, třetího v celkovém pořadí
Tomáše Koudely, který jediný stačil rozhodujícímu trháku jezdců Whirpoolu před vjezdem do
města, - Favoritu Brno a j. - zde byly i dvě zahraniční stáje, slovenská a rakouská. Za slunečného, ale větrného počasí potom odstartovalo celkem 142 závodníků včetně kompletní domácí
špičky. Novinkou byl přímý přenos internetové televize z průběhu závodu, který mohli diváci
sledovat na obrazovce přímo na náměstí nebo doma na svých počítačích.
Možná si plně neuvědomujeme, jak velký význam má tato sportovní událost pro propagaci
našeho města i celého regionu. Škoda, že závěrečné vyhodnocení a předávání cen, za účasti
starosty města Ing. Milana Vlčka a ředitele IC a KK Tomáše Jelínka, proběhlo pouze před
hrstkou přihlížejících. Měli bychom se společně zamyslet, jak ještě lépe využít této městu
nabídnuté možnosti, abychom závodu vytvořili důstojnou kulisu, ve které se špičkoví sportovci, včetně doprovodu a mediálních partnerů, budou cítit jako doma. Poděkování si však
beze sporu zaslouží jak pracovníci IC a KK – m.j. za zajištění vystoupení dechové hudby
„Muzikanti Ladislava Prudíka“, kterou vhodně umístili na střední terasu našeho náměstí – tak
dobrovolní pořadatelé z našich TJ, kteří přispěli ke zdaru této sportovní akce.
Tělovýchovná akademie
Její průběh bude podrobně popsán na jiném místě, přesto uvedu několik postřehů,
a to nejen svých. Tato významná sportovní událost, perfektně připravená členy TJ Spartak Velká Bíteš, by si jistě zasloužila lepší prostorové zázemí. Říkám to proto, že velké
množství soutěžících, ze kterých se po jednotlivých vystoupeních stávají diváci, i mimořádně velký počet „normálních“ diváků, jsou na tomto, pro tak velkou akci stísněném prostoru, příčinou mnohdy až chaotických situací, zejména v hledišti a vchodovém prostoru,
a to nemluvím o bezpečnosti přítomných v případě jakékoliv kritické situace.
V plné nahotě se zde projevuje nevýhoda zrušeného propojení sportovní haly se sokolovnou v 90tých letech z restitučních důvodů. Možná - snad to není fantazie - by stálo

Zaplněná sportovní hala TJ Spartak. | Foto: Silvie Kotačková
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za úvahu využít pro tuto opakovaně úspěšnou akci kulturní dům nebo v letních měsících
zimní stadion. Obě varianty by nabídly cvičencům i divákům větší komfort a zejména tolik
opomíjenou bezpečnost.
Bítešská akademie
Přednáška „Čas na změnu v dopravě“ nepřilákala tolik zájemců,
kolik organizátoři od tohoto praktického, apolitického a obecně
přijatelného téma očekávali. Byla
to škoda, protože oba přednášející
- Jaromír Kalina, náměstek jihlavského primátora, bývalý podnikatel a lidovecký kandidát na hejtmana do podzimních krajských
voleb, i Aleš Kratina, vedoucí
odboru dopravy v Třebíči, jeden
z klíčových dopravních odborníků
Přednášející Aleš Kratina posluchače zaujal. | Foto: Alois Koukola
v kraji – byli nejen fundovaní, ale
především velcí „srdcaři“ a fandové dopravní problematiky.
Hovořili o dvou možnostech budoucího zlepšení osobní dopravy v Kraji Vysočina:
1) Vytvoření integrovaného dopravního systému (IDS), jaký má např. Jihomo		 ravský kraj.
2) Využití vysokorychlostní železniční tratě (VRT).
Protože funkci IDS čtenáři většinou dobře znají a mají s ní i praktické zkušenosti z autobusových linek směrem na Brno, zmíním jenom VRT. Podle původního záměru měla VRT
vést pouze jižní částí našeho katastru, se všemi negativními důsledky (hluk, další rozdělení
území atd.), bez pozitivního přínosu pro město či region. Nyní se uvažuje také o možnosti
využít tuto trať pro osobní vlaky s nižšími rychlostmi (cca do 200 km/hod) se zastávkami
ve Velké Bíteši a ve Velkém Meziříčí, což zásadně mění názor na tento způsob železniční
dopravy budoucnosti!
Alois Koukola

POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI
Také se někdy cítíte unaveni? Jednou v pátek při ranním ztišení jsem se modlila k Bohu,
aby mi dal sílu zvládnout povinnosti a vůbec celý den, protože jsem za sebou měla náročný
pracovní týden a poslední pracovní den mě ještě čekaly další úkoly. Cítila jsem se hodně unavená. Vždycky Pána prosím o moudrost a citlivost na Jeho vedení. Po této modlitbě jsem si
uvědomila, že se v poslední době modlím často, aby mi Bůh pomáhal a posiloval mě a tak jsem
přemýšlela, jestli Mu to třeba nevadí. Věřím, že mi Duch svatý připomněl tento verš z Písma:
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Matouš 11:28 Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.

Pochopila jsem, že to je Boží vůle – pokud jsme unavení, něco nás tíží nebo si nevíme
rady, je tím nejlepším řešením přijít s tím vším k Němu. On nás k tomu přímo nabádá ve
svém slově. Ví, že pokud to neuděláme, naše problémy nám přerostou přes hlavu, budeme
z toho tak utrápení a vykolejení, že naše uvažování bude tímto poznamenáno. Připraví
nás to o pokoj a o objektivní pohled nejen na naši situaci a její řešení, ale i na lidi a jejich
problémy okolo nás.
Ráda bych vás tímto pozvala na naše bohoslužby, které se konají každou druhou
a čtvrtou neděli v měsíci v 17. hodin v učebně v prostorách Klubu kultury na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře.
A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké
zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině,
těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného
občerstvení.
Těšíme se na setkání s vámi.
Věra Pokorná za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje všem požehnaný den v Boží blízkosti

PODĚKOVÁNÍ MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ VELKÁ BÍTEŠ
Jak si již mnozí návštěvníci
okolí Dolního mlýna povšimli,
studánka u Dolního mlýna
prošla počátkem března rekonstrukcí a krásně teče. Na rozdíl
od jiných myslivci neslibovali,
ale hned jednali, nehledě na
svůj volný čas, který mohli
využít jinak než dobrovolnou
prací na městském majetku.
A vůbec neměli strach, že se
pramen ztratí, jak bylo již několik let avizováno. Postup
rekonstrukce a výsledek na
Rekonstrukce studánky. | Foto: Milada Vaňková
fotografiích Jany Vaňkové. Za
všechny, kdo studánku užívají, děkuje Okrašlovací spolek Dolní mlýn. Více fotografií na
našem FB https://www.facebook.com/Dolnimlyn/.
Milada Vaňková
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím dům se zahradou. Bíteš a okolí. Tel. 606 158 288

Hledám byt ke koupi, nastěhování spěchá! Tel. 737 309 875

Prodám palivové dřevo, ceny již od 600,-/m3, tel: 608 065 337

Sečení trávy, cena od 0,65 Kč/m2, tel: 608 065 337

Textil Wolf u Kostela ve Velké Bíteši – výprodej dětského oblečení, na vše 50% sleva.
PODĚKOVÁNÍ
Vedení ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec touto cestou děkuje řediteli Bítešské dopravní
společnosti, spol. s r.o. panu Ing. Miloslavu Klimentovi za opakované sponzorství
při zajištění dopravy na lyžařské kurzy a plaveckou výuku žáků naší školy v loňském
a letošním školním roce. Současně děkujeme za sponzorování dopravy při návštěvě naší
partnerské Základní školy J.G.Tajovského v Senci dne 12. května 2016, kde se zúčastníme
tradičního již 13. ročníku „Senecké sportovní olympiády žáků“.
Dalibor Kolář, ředitel ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec
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, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro červen 2016: 20. května 2016. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN:
KLUB KULTURY od 8.30 do 12.00 hodin,
TJ SPARTAK od 15.00 hodin

ukázka techniky hasičů, rychlé záchranné
zdravotnické služby a Policie ČR
soutěže s BESIPem
ukázka výcviku záchranářského psa
přehlídka historické vojenské
techniky – Veteran Vehicle Club Březník
dětská zábavná show „TV Stars“ – v sále
Kulturního domu, 3 zábavné vstupy
v 8.30, 9.30 a 10.30 hodin
dětské hry, skákací hrad,
trampolína a možná se
i zatočíme v autě...

MÍSTO KONÁNÍ:
Prostranství před Kulturním domem,
dětské hřiště u Sokolovny, sál Kulturního
domu a velká sportovní hala TJ Spartak.

jedinečná a pohostinná
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POZOR NA ZMĚNY V ZÁKONĚ O PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
Kraj Vysočina: Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
dalších zákonů je v účinnosti od 20. února 2016
Koncem února vešla v účinnost dlouho připravovaná novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změně dalších zákonů. Připravovaná novela byla předložena
Poslanecké sněmovně ČR v dubnu 2015 a po schvalovacím procesu byla postoupena v prosinci ke
schválení Senátu ČR. Zákonodárný proces završil svým podpisem prezident České republiky a
novela zákona tak nabyla účinnosti k datu 20. února 2016.
Změny obsažené v novele se týkají všech účastníků silničního provozu, a proto je nutné se s nimi
seznámit. Ve sdělovacích prostředcích a tisku je stále zmiňováno téma viditelnosti chodců, ale
změny se týkají i řidičů a cyklistů.
Mezi nová ustanovení patří například i povinnost, kdy řidič nesmí
 ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty
Tímto je výslovně stanovena povinnost neohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci
na přejezdu pro cyklisty. Jedná se o adekvátní doplnění povinností neohrozit (popř. i neomezit)
vztahujících na chodce přecházejícího pozemní komunikaci. I přes existenci obecné povinnosti
neohrozit život zdraví a majetek ve staré úpravě zákona bylo žádoucí zakotvit do povinností
řidiče specifickou povinnost neohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci. Úprava se
vztahuje pouze na cyklistu, který se již nachází na přejezdu pro cyklisty, nikoliv na cyklistu,
který se k němu blíží (hodlá ho užít)!
Do povinností řidiče byly dále doplněny další specifické povinnosti týkající se stavu vozidla.
Předcházející zákonná úprava stanovovala obecnou povinnost, která se týkala požadavků na výhled
a rozhled řidiče. Jako konkretizace této povinnosti je nyní přímo v zákoně stanoveno, že řidič nesmí
 řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z
místa řidiče vpřed, vzad a do stran
Jedná se zejména o nečistoty, námrazu nebo sníh na předním a bočních sklech vozidla a na
zpětných zrcátcích.
Dále byla doplněna konkretizace obecné zásady neohrožování ostatních účastníků silničního
provozu prostřednictvím požadavku na odstranění potenciálně nebezpečných kusů ledu z vozidla
před jeho použitím. Nejedná se přitom o tenkou vrstvu ledu popř. námrazu na vozidle, ale o silnější
vrstvu ledu, která by při odpadnutí mohla ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Na rozdíl od
sněhové vrstvy, která se na vozidle či nákladu může utvořit poměrně snadno a rychle, bývá takováto
vrstva ledu zpravidla důsledkem dlouhodobějšího působení povětrnostních podmínek. Ustanovení
zákona je pak formulováno takto:
 řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění
mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Při neočištění vozidla před jízdou a jeho užití v provozu bude toto jednání kvalifikováno jako
přestupek, za který může být řidiči uložena bloková pokuta do výše 2 000 korun.
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Změny se dotkly i povinných dokladů, které musí mít řidič při řízení vozidla u sebe. Z ustanovení
tohoto paragrafu byla vyjmuta povinnost mít u sebe doklad prokazující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu. Tímto však řidič vozidla
není zbaven povinnosti tento doklad vozit! Zákonodárci pouze odstranili duplicitu této
povinnosti, která byla zakotvena ve dvou zákonech a to v zákoně 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.
Nově doplněná povinnost platí pro řidiče, kteří mají vydaný průkaz profesní způsobilosti a
vykonávají činnost, při které je tato způsobilost nutná.
Tito řidiči musí mít u sebe:
 průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským
státem nebo Švýcarskou konfederací, to neplatí, mají-li záznam o profesní způsobilosti
v řidičském průkazu
Přehled dokladů, které musí mít řidič motorového vozidla u sebe:
 řidičský průkaz,
 osvědčení o registraci vozidla
 průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským
státem nebo Švýcarskou konfederací, to neplatí, má-li záznam o profesní způsobilosti v
řidičském průkazu,
 doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče, kteří podléhají povinným
zdravotním prohlídkám a
 doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
podle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
Všechny tyto doklady je pak řidič povinen předložit na výzvu policisty, vojenského policisty,
strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole. V tomto
ustanovení také nastala změna oproti předchozí právní úpravě, podle které se například celníkovi a
strážníkovi obecní policie ve stejnokrojích předkládali pouze některé z uvedených dokladů.
Novela zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích přinesla i další důležité
změny jako je například možnost zadržení osvědčení o registraci vozidla. Dle současné právní
úpravy pokud policista zjistí při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při
objasňování dopravní nehody nebezpečnou závadu, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu
významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé
působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí je oprávněn zadržet osvědčení o
registraci vozidla vykazujícího takovou závadu.
Od data své účinnosti v roce 2000 doznal zákon o provozu na pozemních komunikacích mnoho
změn a každý účastník provozu na pozemních komunikacích by se měl seznámit s aktuálním
zněním jeho ustanovení. V právu totiž stále platí latinské přísloví „Ignorantia iuris non excusat“ čili
„Neznalost zákona neomlouvá“.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení tisku a prevence, por. Mgr. Tomáš
Procházka, koordinátor prevence, tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475, e-mail:
tomas.prochazka7@pcr.cz
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ŘECKÁ SOBOTA NA HRADĚ VEVEŘÍ / 6. ročník

Termín konání: 4. června 2016, 9:00 – 22:00 hod.
Místo konání:
Státní hrad Veveří
Návštěvníci platí vstupné jako při běžné návštěvě hradu Veveří.
První červnová sobota na hradě Veveří bude letos opět patřit všem přátelům Řecka a řecké kultury.
Se svým bohatým kultur ní m, historickým a gastronomickým programem se již zařadila
mezi tradiční akce konané na hradě Veveří.
- taneční vystoupení souborů Prometheus a poprvé také Antigoni z Krnova
- výuka řeckých tanců pod vedením Lycea Řekyň v České republice
- vystoupení dětského hudebního souboru flétny a dramatického oddělení ZUŠ Vítězslavy Kaprálové
- historická výstava o významných Řecích žijící na území monarchie obohacená o nové informace
- program pro děti
- hudba a řecké občerstvení po celý den
Srdečně vás zveme na hrad Veveří!
Akce „Řecká sobota na hradě Veveří“ je jedinečná tím, že se zde prezentují současně organizace a
instituce, které se v Brně a v České republice zabývají Řeckem a řeckou kulturou. Organizátoři chtějí
touto akcí zprostředkovat veřejnosti zejména kulturní tradice a historické vazby Moravy na Řecko.
Nejen milovníci Řecka se mohou těšit například na krojované vystoupení tanečníků Lycea Řekyň
v ČR, souboru Prometheus a souboru Antigoni z Krnova. Všichni zájemci budou mít během dne
možnost si tance sami vyzkoušet a to i za doprovodu zkušených lektorů. Pro rodiny s dětmi budou
připraveny tematické atrakce a speciálně upravený program s lektory tanců. Návštěvníci budou mít
také možnost si prohlédnout inovovanou výstavu "Řekové ve Vídni, v Brně a na Moravě a jejich
příspěvek k budování Evropy".
Novinkou bude propojení řecké hudby s klasickými řeckými bájemi a pověstmi v podání hudebního
souboru flétny a dramatického oddělení ZUŠ Vítězslavy Kaprálové. Letošním ročníkem bude
návštěvníky hudebně provázet skupina Prometheus, s koncertním vystoupením se připojí také Jannnis
Moras & band(a).
O výstavě podrobně
"Řekové ve Vídni, v Brně a na Moravě a jejich příspěvek k budování Evropy"
V rámci akce "Řecká sobota na hradě Veveří" bude v prostorách hradu slavnostně představena
inovovaná výstava "Řekové ve Vídni, v Brně a na Moravě a jejich příspěvek k budování Evropy",
jejímž autorem je Mgr. Aristid Franc.
Výstava se věnuje pozoruhodné historii významných řeckých a levantských rodů na konci 18. a v
průběhu 19. století ve výše uvedených oblastech. Příslušníci těchto rodů pocházeli často z
významných konstantinopolských nebo epirských rodin postupně se stěhujících za lepším živobytím
do oblasti Niše, Bělehradu, podunajských měst, Komárna, Nitry, Budapešti a Vídně. Zhruba za 1000
let po cyrilometodějské misi pronikli i k nám na Moravu a do Brna. Velmi brzy vstoupili do okruhu
rakouského císařského dvora.
Díky svému intelektuálnímu a obchodnímu nadání se stali velmi váženými obchodníky, bankéři, ale i
politiky, finančníky a mecenáši. Zanechali svoji neopomenutelnou stopu v rozvoji dopravní
infrastruktury v Evropě a i v rozvoji Moravy i Čech. Současné hospodářské styky mezi Českou
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republikou a Řeckem jsou pokračováním cesty, které tyto významné osobnosti v 19. století a na
počátku 20. století rozvinuly ještě v tehdejší monarchii. Zajímavou kapitolou a novinkou výstavy na
závěr je i v souvislosti se současným vývojem v Evropě nezanedbatelný příspěvek Čecho-Rakušana
japonsko-řeckého původu k myšlence dnešní Evropské unie.
Pár slov o autorovi: Mgr. Aristidis Franc
Pochází z rodiny s námořnickou a lékařskou tradicí. Vystudoval přírodní vědy v Brně. Po krátké praxi
v oblasti spojů, uranového a ropného průzkumu, se věnoval geoekologii na Vysočině. Dlouhodobě se
věnuje ekologickým otázkám města Brna a mj. projektům spolupráce mezi ČR a Řeckem, Kyprem,
tlumočení vzájemných politických, diplomatických, turistických a hospodářských vztahů, podpoře
vzájemných hospodářských aktivit a oblasti žurnalistiky. Je jedním ze zakládajících členů Řeckočeské komory se sídlem v Athénách a spoluautorem výstav "Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a
na Moravě" na hradu Veveří a "Návrat rodu Baltazzi na zámek Napajedla."
Kontakt na autora výstavy:
Mgr. Aristidis Franc, Telefon: + 420 606 355 895, E-mail: aristidfranc@hotmail.com
Aktuální informace o akci naleznete na FB stránkách Řecká sobota na hradě Veveří.
Na organizaci se podílí:

Hlavní organizátor
Martin Nesrsta – předseda
Telefon: + 420 725 488 587
E-mail: mnesrsta@hradbezvyhrad.cz

Hrad bez výHrad o. s.
www.hradbezvyhrad.cz

Občanské sdružení Hrad bez výhrad, o. s. bylo založeno jako platforma zastřešující jednotlivce a jejich
aktivity ve snaze obnovit Státní hrad Veveří a jeho okolí jako kulturní a vzdělávací centrum regionu.
Základní cíle sdružení jsou obnova kulturní krajiny okolí SH Veveří, maximalizace využití potenciálu
SH Veveří; rozvoj interaktivního vzdělávání a kulturního vyžití v prostorách SH Veveří a jeho okolí;
zvýšení atraktivity SH Veveří a jeho okolí pro návštěvníky.

Spolupracující instituce
Hellenika nadační fond

Vangelis Liolios – předseda
Telefon: + 420 731 003 823
E-mail: hellenika@email.cz

Lyceum Řekyň v České republice
www.lyceumrekyn.cz

Eva Lioliu – předsedkyně
Telefon: + 420 732 557 827
E-mail: Lyceum.Rekyn@seznam.cz

Národní památkový ústav,
územní pracoviště Kroměříž,
Státní hrad Veveří
www.veveri.cz

Lenka Florková – kastelánka
E-mail: florkova.lenka@npu.cz

Řecko-česká
se sídlem v Aténách
www.hellenic-czechchamber.gr
Řecká
www.robrno.cz

obec

komora

Brno

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové
www.zus-vk.cz

Honorární
konzulát
ČR
Pireus
E-mail: czechconsulate@lionisandassociates.com
Afroditi Alexandridu – předsedkyně
Telefon: + 420 606 668 961
E-mail: robrno@robrno.cz
Kateřina Vorálková
E-mail: KatkaVoralkova@seznam.cz

Mediální partner
Hitrádio Magic Brno
www.magicbrno.cz
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jedinečná a pohostinná
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