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LIDÉ KOLEM NÁS
Není to tak jednoduché. Ale je to krásné.

CO SE DĚJE V OKOLÍ
Ořechov vyhrál. Takto vypadá nejhezčí fotka
z letošních ostatků. Výsledky soutěžě  - str. 23

NAVŠTÍVIL JSEM
Vancouver - světla velkoměsta.
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EXITORIAL / �

Milí čtenáři,
slavíte březen raději jako 
měsíc knihy nebo měsíc 
internetu? Mezi mé přá-
tele patří lidé z obou 
skupin. Jeden z nich má 
doma úžasnou knihovnu 
se stovkami skvělých 
knih, které ani dnes 
nikde neseženete, přesto 
říká, že počítač je pro něj 
„blbá bedna“ a že už to bez něj do důchodu nějak vydrží. Stejně tak 
zapřisáhlí jsou někteří mladí počítačoví mágové, pro které je knížka 
jen zcela postradatelný hardware, na síti si přece najdou vše. 
Knihtisk je starý jako novověk, internet se u nás používá patnáct let. 
Tehdy to byla záležitost pro pár nadšenců, věřím, že dnes nenajdete 
člověka, který by o internetu neslyšel. Je ale přirozené, že mladí lidé, 
kteří se s internetem setkali už jako děti, mají k němu kamarád-
štější vztah. Znám ale i skoro sedmdesátiletého pána, který si počí-
tač pořídil před necelými dvěma roky a nedá na něj dopustit – čile 
komunikuje elektronickou poštou, píše noty na počítači, upravuje 
fotky, nahrává hudbu. A naopak - čtrnáctiletá nadaná kytaristka 
ke mně chodí na hodinu téměř pravidelně z knihovny alespoň s pěti 
knížkami.
Nenechte si namluvit, že knížky jsou pro staré a internet pro mladé 
– zvládnout se dá určitě obojí. Obojí má své kouzlo – ať už obracíte 
stránky krásné knihy nebo se bleskurychle dostáváte k informacím, 
či si jen tak povídáte s přáteli. Nenechte si ujít ani jedno ani druhé, 
slavte březen nadvakrát.   Za redakci Exitu 162 Otto Hasoň
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 � / AKTUALITY

Rauš končí 
v radě města
radní Jiří rauš rezignoval na 
členství v radě města, zastu-
pitelstvu a všech komisích, 
jejichž byl členem. Záměr 
odstoupit oznámil na zase-
dání zastupitelstva 5. února, 
den poté tak skutečně uči-
nil. Jako důvod uvedl, že 
nesouhlasí s jednáním vět-
šiny zastupitelů proti obča-
nům města.
„Moje rozhodnutí nebylo 
unáhlené,“ sdělil rauš. 
„Nesouhlasil jsem s jednáním 
zastupitelstva, jak se proje-
vilo na zasedání 5. února. 
Současně jsem z předchozích 
jednání rady města usoudil, 
že někteří radní rozhodují 
na základě svých osobních 
zájmů,“ uvedl rauš příčiny 
svého rozhodnutí.
„Došlo k osobním rozporům, 
byly nabourány mezilid-
ské vztahy a už to nešlo dále,“ 
komentoval situaci starosta 
Miroslav báňa. 

Ze zákona na raušovo místo 
v zastupitelstvu nastoupí  
náhradník z kandidátky 
sdružení nezávislých, ovšem 
první v pořadí, Milan sláma, 
se tohoto práva vzdal. Kdo 
tedy na uvolněné místo v 
zastupitelstvu zasedne, není 
zatím jisté. Členy rady města 
volí zastupitelstvo. 
Jiří rauš vstoupil do rady 
města po volbách v roce 
2002, loni v listopadu byl 
zvolen znovu. 

/ KD

Odchod 
ze Sdružení 
nezávislých 
Ze sdružení nezávislých pro 
město Velká bíteš (sNK) ode-
šli tři zastupitelé – Marie 
Šabacká, Milan Macholán a 
svatopluk Horek. stalo se tak 
7. února, dva dny po zasedání 
zastupitelstva města, na němž 
se rozhodovalo o budoucnosti 
přeložky silnice I/37. 

„Na schůzi Sdružení nezá-
vislých jsme těmto třem čle-
nům navrhli, aby doho-
dou Sdružení opustili,“ sdě-
lil Exitu Jiří rauš ze sNK. 
Odstupující Milan Macholán 
řekl, že o dohodu nešlo: 
„Během deseti minut po zahá-
jení nám navrhli, abychom 
vystoupili – a co měl člověk 
jiného dělat!“ 
Na důvody rozchodu pohlí-
žejí obě strany různě. 
„Problém není, že tito tři bývalí 
členové mají jiný názor,“ infor-
moval rauš, „ale to, že nedo-
kázali říci, jaký názor mají.“ 
Naopak Macholán kritizoval, 
že mu nebylo umožněno, aby 
svůj názor v sNK vyjádřil.
Proti Šabacké, Macholánovi 
a Horkovi dále zaznělo, že 
svým postojem odporují pro-
gramu sdružení nezávislých. 
Zmiňovaní zastupitelé to 
však odmítli. „Máme zájem, 
aby se velký obchvat realizoval,“ 
uvedl Macholán. „Naopak 
nesouhlasíme s politikařením 
SNK.“
K samotnému hlasování 
o přeložce na zastupitelstvu 
5. února nakonec nedošlo. 
O budoucnosti přeložky roz-
hodne referendum – podrob-
nosti naleznete na stranách 
4 a 5. Šabacká, Macholán i 
Horek jsou i nadále členy 
zastupitelstva, poslední dva 
jmenovaní zůstávají i v pozici 
radních.  / KD

Radní si rozdě-
lili kompetence
Členové rady města si rozdě-
lili kompetence, neboli oblasti, 
za které budou zodpovídat. 
starosta Miroslav báňa a mís-
tostarostka Alena Malá mají 
na starosti investice a dotace, 
místostarostka Malá se kromě 
toho stará o kulturu. ředitel 
ZŠ Dalibor Kolář získal do své 
působnosti školství a sport, 
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ZDE VYROSTE ULICE – Město chce vybudovat novou silnici. Bude spojovat ulici 
Jihlavskou a Rajhradskou. Okolo ní vznikne 18 nových stavebních parcel, které by mohly 
být připraveny již příští rok.
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MuDr. svatopluk Horek zdra-
votnictví, Josef Šmídek země-
dělství a životní prostředí a 
Milan Macholán finanční 
záležitosti. Územní plánování 
a regionální rozvoj dostal na 
starost Jiří rauš; ten se ale 
začátkem února vzdal členství 
v radě.  / KD

Cyklistický 
závod 
přes Bíteš
Příznivci vrcholové cyklis-
tiky mohou i letos zajásat, 
první závod domácí extraligy 
opět povede přes náš region, 
sjedou se u nás špičky české 
cyklistiky. 
Závod brno – Velká bíteš – 
brno startuje v brně u hotelu 
santon v neděli 1. dubna v 
11.00 dopoledne. Na 150kilo-
metrovou trasu se vydá okolo 
140 závodníků. K Velké 
bíteši přijedou ve směru 
od Košíkova, v okolí udě-
lají tři okruhy na trase Velká 
bíteš – Domašov – rosice 
– Velká bíteš a poté budou 

pokračovat zpět směrem do 
brna, kde je i cíl závodu; 
vítěz podle přepokladů pro-
jede cílem okolo třetí hodiny 
odpoledne. První závodníci 
se u nás objeví zhruba půl 
hodiny po poledni. 
Mediálním partnerem závodu 
je i letos Exit 162.  / KD

Za co dává 
Bíteš peníze 
rozpočet na rok 2007 bude 
pracovat s příjmy a výdaji 
ve výši 58 milionů korun. Je 
to o téměř 20 milionů korun 
méně než loni. Do rozpočtu 
nejsou započítány dotace, 
o  které město žádá. 
Hlavní část výdajů před-
stavují „povinné“ náklady 
na provoz radnice, škol, 
technických služeb atd. 
Investiční akce se nachá-
zejí takzvaně „pod čarou“ 
– budou se řešit prostřed-
nictvím rozpočtových opat-
ření. „Nejdůležitější investicí 
letošního roku je druhá etapa 
rekonstrukce Kostelní ulice 
včetně křižovatky před ško-

lou,“ uvedl starosta Miroslav 
báňa. rozpočet obsahuje 
čtyřmilionovou rezervu, 
která poslouží právě pro 
tyto účely.   Podle starosty 
by měla letos pokračovat i 
oprava hradeb okolo kostela 
a rekonstrukce chodníku a 
veřejného osvětlení podél 
cyklostezky na Vlkovské. 
Loňský rozpočet na rok 2006 
počítal s částkou 79,3 mili-
onů korun, tedy přibližně o 
dvacet milionů vyšší. Podle 
sdělení finančního výboru 
města se po započtení všech 
dotací celková částka, se 
kterou loni město ve sku-
tečnosti pracovalo, vyšpl-
hala na necelých 92 milionů 
korun. Kromě povinných 
výdajů si nejvíce prostředků 
vyžádala rekonstrukce ulice 
Kostelní – město zaplatilo 
3 miliony korun za chod-
níky a veřejné osvětlení, dal-
ších 5 milionů doplnil kraj 
Vysočina. Částkou 1,5 mili-
onu město přispělo na opravu 
ulice tyršova. stavbu mostu 
přes potok bítýška zapla-
tilo ředitelství silnic a dál-
nic, město se podílelo 250 
tisíci na stavbě chodníků a 
osvětlení. Mezi další dokon-
čené investiční akce loňského 
roku patří stavba cyklostezky 
na Vlkovské a chodníku na 
ulici Kapitána Jaroše.  / KD
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Krátce:
• Anketa – 76 lidí hlaso-
valo v anketě, která měla 
napovědět, jak oslavit 600. 
výročí povýšení bíteše 
na město. Nejvíce hlasů 
(50) získal ohňostroj, 
naopak nejméně (13) 
setkání zástupců obcí 
Velkobítešska. Do 12. 
března probíhá soutěž 
o logo výročí; podrob-
nosti naleznete na www.
vbites.cz/600

ILUSTRAČNÍ FOTO –  Do Velké Bíteše přijede cyklistická elita. Lance Armstrong ani Jan 
Ullrich sice mezi nimi nebudou, ale závodu Brno – Velká Bíteš – Brno se zúčastní přední 
závodníci české cyklistiky (reprofoto davelawrance.co.uk).
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Téma, které hýbe Velkou Bíteší, se dočkalo 
nečekaného pokračování. O osudu pře
ložky silnice I/37 rozhodne referendum. 
V květnu půjdou voliči znovu k voleb
ním urnám a budou odpovídat na otázku, 
zda si přejí, nebo nepřejí přeložku ulice 
Kapitána Jaroše v navržené podobě. O refe
rendu se rozhodlo na jednání zastupitel
stva 5. února.  

V přísálí kulturního domu se onoho pondělního 
večera sešlo kromě 21 zastupitelů i přibližně 150 
občanů. Na program se dodatečně dostala dis-
kuse s veřejností. Nebyla krátká, nebyla příjemná 
a zřejmě se o ní bude ještě dlouho hovořit. 

Atmosféra s postupujícím časem houstla a ner-
vozita byla čím dál tím patrnější jak na zastu-
pitelích, tak na přítomném obecenstvu. Odpůrci 
přeložky měli mezi přítomnými jasnou pře-
vahu. „Na zastupitelstvu byli, sice v menšině, 
ale rovněž občané, kteří by chtěli průchvat rea-
lizovat,“ upozornila místostarostka Alena Malá. 
„V rozbouřené atmosféře se  však, až na jednu 
výjimku, báli veřejně vystoupit.“  

Po ukončení diskuse s veřejností pokračovalo 
samotné jednání zastupitelstva. radní Dalibor 
Kolář navrhl, aby o budoucnosti přeložky roz-
hodlo referendum a zastupitelé po krátké diskusi 
návrh schválili. „Je to určité sdělení: Vyjádřete 
se vy, občané Velké Bíteše, a dokažte, že vás při-
jde nejméně 50 procent a že víte, o co se jedná,“ 
komentoval Kolář, který referendum navrhl. 
Výsledek referenda bude závazný, pokud se k 
němu dostaví nejméně polovina oprávněných 
voličů. 

Proti referendu hlasovali Josef Šmídek, Jaromír 
Kotík, Ladislav Koubek, Zdeněk řezáč a Jiří 
rauš. Podle jejich názoru referendum nic neřeší, 
pouze oddaluje rozhodnutí, které nakonec stejně 
zůstane na zastupitelích. 

Ostrá diskuse o ostré diskusi

Příznivci i odpůrci přeložky hodnotili průběh 
jednání zastupitelstva různě. Obhájci přeložky 
kritizovali především hlučící dav přítomného 
obecenstva, který dle jejich slov vytvářel na 

zastupitele nepřípustný nátlak. Kritiku si zaslou-
žily výpady a přerušování mluvčích opačného 
názoru během hovoru. „Demokracie dostala ve 
Velké Bíteši totálně na frak. Vypadalo to, jako by 
nebyl rok 2007, ale spíš 1950,“ srovnával starosta 
Miroslav báňa.

Naopak odpůrcům přeložky se nelíbilo, že se 
vůbec přeložka dostala na program jednání zastu-
pitelstva, navíc na poslední chvíli. „Prosincové 
setkání zastupitelů s lidmi z Ředitelství silnic a 
dálnic se uzavřelo s tím, že do Bíteše ještě jed-
nou přijedou a že se udělá prezentace pro veřej-
nost, kde se vše vysvětlí lidem. To se nestalo,“ zlobil 
se zastupitel Ladislav Koubek. Z ředitelství sil-

REFERENDUM
to tu ještě nebylo!

TUDY BY VEDLA PŘELOŽKA – Do leteckého snímku jsme 
pomocí grafického programu vkopírovali plán přeložky. Tmavé 
plochy podél okrajů vozovky představují vyvýšené náspy na bocích 
přeložky,  světlé plochy naopak místa, která by byla pod úrovní 
okolního terénu. (Zdroj letecké mapy: reprofoto z  www.mapy.cz)



nic a dálnic přišel dopis, ve kterém řsD vyzývá, 
aby bítešáci rozhodnutí o přeložce neuspěchali, 
ale naopak rozvážili. Obhájci přeložky kritizovali 
odpůrce, že na jednání zastupitelstva záměrně 
podporovali vášně hlučícího obecenstva. „Lidem 
se přeložka nelíbila, takže přišli vyjádřit své post-
oje,“ oponoval Josef Šmídek. „Kdo jiný by měl 
vyjádřit nesouhlas, když ne voliči.“ 

Někteří zastupitelé považovali přítomné lidi za 
zmanipulované, přičemž na vině je údajně pře-
devším právě radní rauš. „Na zastupitelstvo byli 
totální manipulací nahnáni lidé, kteří ani z větší 
části nevěděli, o čem se má jednat,“ kritizoval báňa. 
„Všichni, kdo nejhlasitěji vykřikovali, by odešli spo-
kojeni, pokud by si nejprve vyslechli původní pro-
gram.“ Podle starosty by zastupitelstvo nejprve 
schválilo definitivní vypuštění části přeložky 
(část, která měla původně vést mezi Lánicemi a 
ulicí Pod spravedlností) a následně by potvrdilo 
vyhledávací studii tzv. Velkého obchvatu. (Po 
schválení referenda se hlasování o těchto dvou 
otázkách odročilo na příští zasedání).

„To, že mám stejný názor jako občané, kteří na 
veřejné zasedání přišli, neznamená, že bych je 
manipuloval,“ odmítl obvinění rauš. „Lidé dobře 
vědí, co řeší, což panu starostovi očividně nevyh-
ovuje.“

Několik poznámek na závěr...

O přeložce je nezbytné vědět i několik zásad-
ních informací. Přeložku by včetně výkupu 
pozemků zaplatilo ředitelství silnic a dálnic, 
které na stavbu vyhradilo téměř 100 milionů 
korun. Pokud by bítešští přeložku schválili, 
mohlo by se teoreticky začít stavět během něko-
lika let. spory o pozemky se však mohou táhnout 
dlouho a s nejasnou nadějí na úspěch. starosta 
Miroslav báňa potvrdil, že dříve plánovaný úsek 
přeložky v části od křižovatky u hasičky k mlýnu 
v Lánicích se realizovat nebude. 

referendum se bude konat pravděpodobně v 
květnu, a to během jednoho dne. O celém pro-
blému budeme samozřejmě i nadále informovat. 
Exit 162 uvítá každý příspěvek do diskuse, ať už 
pro, nebo proti přeložce. 

Jen jednu jedinou věc lze říci o přeložce se sto-
procentní jistotou. Není to jednoduchá otázka a 
nemá černé ani bílé řešení.

Karel Dvořák

Pozn. Tato dvoustrana je dílem výhradně autorovým. 
Tvorba přílohy uvnitř čísla šla zcela mimo redakci, 
jedná se o vyjádření vydavatele. 

TÉMA MĚSÍCE / �

Co mimo jiné zaznělo 
ve prospěCh přeložky

- Přeložka řeší dopravní situaci v ulici Kpt. 
Jaroše, především prudké stoupání, kde v 
zimě nemohou projet kamiony.

- Zvýší se bezpečnost obyvatel nejen ulice 
Kpt. Jaroše, ale i ulic Lipová a Zmola.

- Jde o řešení, které by bíteš nemusela platit. 
Jinde tolik peněz nikdy neseženeme.

- Přeložka se nabízí jako řešení v dohledné 
době; během několika let by se mohlo začít 
stavět. Velký obchvat dost možná příštích 
20 let nevznikne. Nenechme další desítky 
let fungovat současnou neutěšenou situaci.

- ubude nákladních vozů i v ulici Za Loukama 
– nebudou tudy jezdit kamiony ve směru od 
Žďáru, ale od tišnova. 

- Ani Velký obchvat by neřešil sjezd z dál-
nice do města; takto jej vyřešíme, a dokonce 
zadarmo.

- Je nesmysl stavět problém „buď přeložka, 
nebo Velký obchvat“. Lze bojovat za obojí. 
Velký obchvat je vzdálená budoucnost, kte-
rou realizace přeložky neovlivní.

- Přeložka je plán navržený odborníky v ob-
lasti dopravních řešení.

Co mimo jiné zaznělo 
proti přeložCe

- Postavit něco jenom proto, že nám to někdo 
zaplatí, je nesmysl.

- Přeložka neřeší problém, jen jej přesouvá do 
jiné ulice. Auta nebudou jezdit před domy, 
ale za domy.

- Průchvat už byl jednou zamítnut. Je nepři-
jatelné realizovat poloviční hloupost.

- Přeložka zcela znehodnotí pozemky, ze kte-
rých by jinak mohla být stavební místa. 
Namísto přeložky by v oblasti mohla vznik-
nout obytná čtvrť.

- Pokud jednou řsD uvolní peníze na přeložku, 
bíteš se již nikdy nedočká peněz na Velký 
obchvat. Není možné prosazovat obojí. Dvakrát 
do nás nikdo tolik milionů neinvestuje.

- Kamiony a auta jedoucí od tišnova, od Pbs, 
bDs a Pronovie by musely kličkovat bíteší, 
projížděly by dvěma nebezpečnými křižo-
vatkami v ulici Za Loukama.

- řsD se chce poměrně levně zbavit „pro-
blému Velká bíteš“.

- Majitelé pozemků svoje pozemky pod pláno-
vaným průchvatem nikdy neprodají. Akorát 
se s nimi budeme několik let dohadovat, 
načež přeložka stejně padne a my jen ztra-
tíme čas.
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Co všechno si nechám 
udělat zadarmo? 
„Průchvatová“ přeložka málem byla
Nebyli jste 5. února na zastupitelstvu? Nedá nám 
to, abychom Vás neseznámili s jeho průběhem. 
řekněme si to na rovinu: velká část zastupitelů 
(např. za ČssD, ODs, KsČM, a část Nezávislých) 
byla připravena podpořit stavbu přeložky ulice 
Kpt. Jaroše. to, že se tak nestalo, je díky zájmu a 
zapojení stovek lidí. Právě tolik jich totiž přišlo 
na zasedání, kde se o stavbě rozhodovalo. 
shrňme argumenty proti přeložce: její stavba 
by mohla ohrozit realizaci velkého obchvatu. 
Kamionová doprava ze všech směrů by se svedla na 
jednu jedinou křižovatku: lidem žijícím v její blíz-
kosti bychom mohli „gratulovat.“ Zničili bychom 
si pozemky pro výstavbu domů. Je jasné, že i pří-
znivci přeložky měli argumenty, kterým je třeba 
naslouchat. bylo by ale namístě, aby město dbalo 
na domluvu s lidmi z ředitelství silnic a dálnic, 
kteří byli ochotni a svolni do bíteše přijet vše ještě 
jednou vysvětlit veřejnosti. Jejich přítomnost by 
jistě přispěla ke kvalitě diskuse. 
Až naprosto jednoznačná reakce občanů, kteří 
jasně dali najevo, co si myslí, zastupitele odra-
dila od úmyslu schválit přeložku. Zastupitelstvo 
posléze schválilo referendum, jehož výsledkem 
bude ztráta peněz a zbavení se odpovědnosti. 
Naše výchozí pozice pro referendum je proti rea-
lizaci přeložky ulice Kpt. Jaroše. Netvrdíme, že náš 
názor je jediný správný, ale chceme o něm disku-
tovat. Ceníme si přístupu pana bernarda Mullie, 
který jako jediný byl ochotný v diskusi hájit odlišný 
názor (přeložku). Distancujeme se od neslušných 
a neuctivých projevů některých občanů, které na 
zmiňovaném zastupitelstvu zazněly. Jsme pře-
svědčeni, že nejlepší řešení pro bíteš můžeme 
nalézt jedině ve slušné diskusi. 
Závěrem: Když vám zadarmo zabetonují zahradu, 
budete s tím souhlasit? Právě to, že bíteš nebude 
nic platit, je argumentem některých přímluvců 
přeložky ulice Kpt. Jaroše. Nezajímá je, že se může 
jednat o komunikaci poškozující budoucí roz-
voj města. Svůj názor na přeložku jsme chtěli 
původně uveřejnit v bítešském Zpravodaji. 
Redakční rada Zpravodaje však odmítla jeho 
uveřejnění.

Ladislav Koubek a tomáš Kučera

Přeložku rozhodně ano!
H.ir. bernard Mullie patří k zastáncům přeložky. 
Požádali jsme jej, aby nám v rozhovoru přiblížil, 
jaký má na současnou diskusi ohledně přeložky 
názor.
Nesouhlasím s dezinformační kampaní, která 
nabádá lidi, aby nevěřili, že pokud se postaví pře-
ložka, nebude se již pokračovat v části od kru-
hového objezdu směrem k Lánicím. Někdo by jim 
měl říci, že panuje všeobecná shoda, že tato část se 
nikdy realizovat nebude a že tím jsou splněny jejch 
požadavky z petice r. 2003.
Pár lidí má v oblasti, kudy by měla vést přeložka, 
záměr stavět např. domy. Dle mého názoru se snaží 
ostatní majitele pozemků „vyhecovat“, aby také 
nesouhlasili s prodejem, s argumentem, že kdyby se 
pozemky pod přeložkou vyjmuly z územního plánu, 
značně by vzrostla jejich hodnota. Nemyslím, že by 
pozemky v okolí přeložky ztratily na hodnotě,  ako-
rát budou použitelné pro jiné účely. 
Kdybychom počítali dopady realizace přeložky, jed-
noznačně by převažovala pozitiva. Pokud by vznikl 
Velký obchvat, jak by auta jezdila do města? Velký 
obchvat by nevyřešil prudké klesání v ulici Kpt. 
Jaroše ani nebezpečnou křižovatku, kde se stává 
spousta nehod (vč. smrtelných). touto ulicí jezdí 
5,5 tisíce aut denně a je využívána pravidelně téměř 
všemi z nás. Měli bychom zvolit řešení, které vyho-
vuje většině, a ne podlehnout zájmům některých 
vlastníků pozemků. Doufám, že i oni se dokážou 
postavit za to, co je dobré pro město. Jsem zastán-
cem toho, že město by se mělo případně snažit kom-
penzovat tyto lidi, a mrzí mě, že diskuse se vede na 
úrovni vydírání. Šance vyřešit přeložkou řadu pro-
blémů se již nikdy nemusí zopakovat. Velký obchvat 
osobně podporuji, ale je pravděpodobné, že nikdy 
nebude, a pokud bude, nebude to dříve než roku 
2030. to je natolik vzdálené datum, že se podle 
odborníků dnes vůbec nedá tvrdit, že by stavba pře-
ložky snížila šanci na realizaci velkého obchvatu.
tvrdím, že bychom měli pracovat s fakty, a nikoli 
dojmy, a to, co nevíme, bychom měli ověřit u 
odborníků. Mám zkušenost, že lidé, kteří se detailně 
seznámili s fakty ohledně přeložky, s ní naprosto 
souhlasili. Na zastupitelstvu nemohli zastánci pře-
ložky v klidu vyslovit svůj názor; na zastupitele byl 
vytvářen značný nátlak a na chování jedinců můžu 
pouze říct „Zlo je hlučné, pravda je tichá“. 

H.ir. bernard Mullie

Je ve vašem okolí něco, co vás štve? Nebo byste 
naopak chtěli něco či někoho pochválit? Podělte se s 
námi o váš názor! Nebojte se a napište nám! Můžete 
využít i mobilního telefonu: Pošlete nám svůj názor 
prostřednictvím sMs na číslo 724 782 162, emailem 

na exit162@seznam.cz nebo jej předejte osobně 
některému z redaktorů. téma vašeho příspěvku 
by se mělo týkat regionu Velké bíteše a nesmí být 
urážlivé; naopak oceníme slušnou kritiku. Názory 
splňující tyto dvě podmínky rádi zveřejníme!

Názory
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Nevíte kam na výlet? Chcete poznávat krásy a zajímavosti České republiky? Chcete si 

naplánovat trasu ještě doma? Nemáte dostatek informací?

Firma Aspida® s.r.o. z Brna vydává publikace o krajích České republiky „Cestujeme po 

Moravě a Čechách“, která vám jistě pomůže.

Najdete v ní informace o historii a zajímavostech měst a obcí, možnostech rekreace, 

zábavy, sportu, kultury a poskytovaných službách . V neposlední řadě mapu cyklotras, 

památek a tipy na výlet.

Nevěnujeme se jen vyhlášeným památkám, které každý určitě navštívil, ale i jiným, 

méně známým, zajímavostem. 

Kde tyto publikace získáte? Na informačních centrech, městských a obecních úřadech, 

muzeích, některých památkách, ubytovacích zařízeních, v neposlední řadě na naší 

firmě, rádi Vám je zašleme.

Každým rokem v lednu představujeme všechny vydané publikace na BVV Region Tour, 

Tourism Expo Výstaviště Flora Olomouc

 Vážení občané, věnujte prosím pozornost této informaci. Firma Aspida® s.r.o. v lednu zahájila 

distribuci publikace „Cestujeme po Moravě a Čechách kraj Vysočina a Liberecký kraj“. Ukončení 

distribuce bude do 10.2.2007. Přejeme Vám krásné chvíle strávené těmito publikacemi, ať na 

výletech nebo jen při večerním odpočinku. Za naše věrné čtenáře děkujeme všem, kteří se podíleli 

s námi na vytvoření těchto publikací.

 Naše heslo: A spi dál, až se probudíš, vše bude zařízeno!
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Bonboniéra 
plná vzácných 
pralinek
Čtvrtý koncert desáté sezóny 
bHP v úterý 6. února byl 
zasvěcen mladým interpre-
tům. Z nadační listiny Českého 
hudebního fondu tomáš 
Mašek vybral žďárského bary-
tonistu Jakuba Pustinu a 
nechal na něm program kon-
certu i výběr spoluúčinkujících. 
Chřipkové počasí si ale vybralo 
svou daň – namísto ohlá-
šené sopranistky Doležílkové 
sekundovala Pustinovi mezzo-
sopranistka Lucie slepánková, 
na klavír hrál dle programu 
richard Pohl. 
Pustina, zvyklý zpívat na jeviš-
tích celého světa - vloni byl  na 
Novém Zélandu - se nezalekl 
ničeho ani v bíteši. Připravil 
program složený z nejslavněj-
ších písní a operních árií vel-
kých mistrů. Mozart, rossini, 
smetana, Gounod - dokonce i 
Nedbalova Polská krev. Mladí 
umělci se doslova rozdávali. 

Je příjemné slyšet a vidět na 
podiu nadšení, zápal, radost. 
Duet z Dona Giovanniho jako 
přídavek byl navíc i výborně 
zahranou hereckou etudou 
– doslova na dosah ruky. 
Nabídnutou bonboniéru jsme 
si s gustem vychutnali do 
poslední pralinky.   /OH

Josef Laufer 
hostem 
na plesu PBS

reprezentační ples První 
brněnské strojírny zahájil 
17. února taneční sou-
bor La Quadrilla z brna. 
K tanci a poslechu hrála na 
sále celý večer Vysočinka a 
tradičně v předsálí galerie 
Cimbálová muzika Ondráš. 
společný večer provázela 
slovem členka souboru 
Městského divadla v brně 
radka Coufalová-Vidláková. 
V průběhu večera vystou-
pil Josef Laufer. s tím jsem 
se k rozhovoru sešla netra-
dičně. V neděli ráno – u sní-
daně.

Máte rád nedělní rána?
Docela ano. Neděle je jediný 
den, kdy si člověk může přispat. 
Navíc je prima v tom, že jsou 
prázdné silnice, když jsem na 
cestách. Vyrůstal jsem v Anglii 
a tam jsou snídaně důležitou 
chvílí dne.
Jste ve Velké Bíteši poprvé?
Bíteš je legenda, kterou zalo-
žil Karlíček. Vzpomínám na to, 
jak nám hořčicí psal na talíř 
Dobrou chuť (smích). Je tady 
dobrý sport. Vzpomínám na 
míčové hry, hokejisty, cyklisty, 
kolovou, motokáry. Pracovních 
příležitostí je tady o něco více. 
Bíteš je dobrá v tom, že lidé se 
mají o co opřít. Na Vysočině je 
spousta českých firem, i tady. 
Tomu fandím.
Máte rád společenské večery?
Na plesy nechodím, nechodil 
jsem ani do tanečních. Když 
někam přijdu, a včera jsem to 
pocítil i tady, přijdu mezi lidi, 
ne na vystoupení. Mám rád 
ten moment, když se lidi usmí-
vají. Včera to bylo taky úžasné, 
nechtěli mě pustit z podia, kři-
čeli na mě. 
Je fajn vidět v obličejích lidí ta 
sluníčka. Taky jsem včera řekl, 
že všem přeji, aby se na sebe 
usmívali, až se budou potkávat 
ve všední dny.
Co vás čeká v nejbližší době?
Premiéra nového muzikálu 
Jack Rozparovač, ve kterém 
hraji. Navíc chystám nové 
CD Za pátou mílí. Je o řidi-
čích, pro řidiče, pro lidi kolem 
volantu.
Děkuji za rozhovor.    /MD

F-Box trhal 
rekordy
u vstupu slivovice, za dveřmi 
parket a na pódiu F-box... co 
chtít více! Druhý ročník far-
ního plesu navštívilo okolo 250 
lidí. O předtančení se posta-
rala skupina mladých z Újezdu 
u brna. F-box střídal rockové 

NADŠENĚ SE ROZDÁVALI. Jakub Pustina a Lucie Slepánková dokonale spojili nadšení 
s profesionálním výkonem.
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písničky s ráznými polkami 
a valčíky, atmosféru výborně 
rozdmýchával charismatický 
zpěvák tomáš rozmarin alias 
Losna. První vrchol večera 
přišel s losováním tomboly. 
Kapela se hraním bavila, což 
bylo nejen vidět, ale především 
slyšet. A když ve tři ráno muzi-
kanti dozpívali poslední pís-
ničku, přiznali se, že tak dlouho 
ještě na plese nehráli. / KD

Diamantová 
svatba
V neděli 11. února  2007 oslavili 
šedesát společných let manželé 
František a Marie Veselí. své 
ano si znovu potvrdili  v so-
botu 10. února  v obřadní síni 
bítešské radnice. 
Vážení a milí manželé Veselí, 
přejeme vám, abyste byli zdraví 
a spokojení a těšíme se nashle-
danou při vaší železné svatbě 
za pět let.  / OH

Ochutnávka 
nové knihy

V sobotu 24. února v 15.00 se 
vinný sklep Cukrárny u Zdubů 
zaplnil hosty vernisáže nové pub-
likace Jana Zduby: Velká bíteš – 
stručný průvodcem starým měs-
tem. Autora jsme se zeptali:

Proč vznikla tato knížka?
Postrádal jsem propagační mate-
riál, který by dostatečně lákavě 
nabídl pohled na Bíteš. Historie 
určitě patří mezi oblasti, s kte-
rými se můžeme chlubit. Snažil 
jsem se vybrat věci, které by 
vytvořily zajímavý pohled na 
naše město z různých úhlů tak, 
abych čtenáře zaujal. Chápu tuto 
malou publikaci jako dotek toho 
nejzajímavějšího z naší minu-
losti a myslím, že by ji měl mít u 
sebe každý bítešák, přítel a milec 
našeho města.
Kde jsi čerpal informace?
Především ze všech dostupných 
historických publikací o Velké 

Bíteši a v archivu jsem byl také 
častým hostem. 
Odpovídá vzhled knížky tvému 
původnímu záměru?
Úplně na začátku to měl být 
takový samizdat. Když materiály 
uviděl můj strýc Jiří Jeřábek, začal 
se jim věnovat nadstandardně 
a díky němu je výsledek graficky 
o hodně lepší. Chtěl bych podě-
kovat za podporu Městu Velká 
Bíteš, které mi poskytlo dotaci, 
která pokryla zhruba polovinu 
nákladů. A samozřejmě ještě jed-
nou děkuji všem těm, kteří mi 
pomohli uskutečnit můj záměr – 
všichni jsou uvedeni na 2. straně 
Průvodce. 
Kde si Průvodce můžeme kou-
pit?
Samozřejmě bude k dostání u nás 
v cukrárně za 65 korun - a dál se 
uvidí.  /OH

6. koncert sezóny
úterý 6. března v 19 hodin

Karel Růžička
jazzové piano

DIAMANTOVÉ CINK! Veselí po šedesáti letech spolecného života. foto L. Neklapil

PROVEDE VÁS. Jan Zduba se svou 
novou publikací.
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program kina
Pátek 2. března v 19.30
Cesta domů 
Okouzlující příběh o lásce a ztrátě… Čínský poetický 
snímek oceněný Velkou cenou MFF v berlíně.

Neděle 4. března v 19.30
Příběh zrození (the Nativity story)
Jeden z největších příběhů lidstva… Dramatický a pod-
manivý příběh o cestě do betléma. 

Pátek 9. března v 19.30
Zajatci mlhy (Polumgla)
O lásce, nenávisti, odpuštění a absurditě války… 

Neděle 11. března v 18.00
Spláchnutej (Flushed Away)
Někdo skončí tam dole…aneb když shrek potkal Wallace 
s Gromitem. brilantní animovaná komedie v českém 
znění o tom, jak rozmazlený myšák proti své vůli skončí 
v městské kanalizaci… 

Pátek 16. března v 18.00
Happy Feet (Happy Feet)
Pokud neumíte zpívat, jste mezi tučňáky nikým! 
Animovaný film o dobrodružstvích malého tučňáka 
pro celou rodinu, český dabing.

Neděle 18. března v 17.00
Lovecká sezóna (Open season)
Do života zdomácnělého medvěda grizzlyho vtrhne 
upovídaný jelen Elliot…a převrátí mu ho naruby. 
Animovaný snímek v českém znění.

Pátek 23. března v 19.30
Taxidermia (taxidermia) 
Vybroušená kronika dvacátého století anebo kýč, který 
sotva stojí za pozornost?

Neděle 25. března v 19.30
Obsluhoval jsem anglického krále
Nový snímek režiséra Jiřího Menzela podle knihy 
bohumila Hrabala

Pátek 30. března v 19.30
Prázdniny (the Holiday)
Změň adresu. Změň chlapa. Změň si život… Cameron 
Diaz, Kate Winstlet a Jude Law v romantické komedii

Neděle 1. dubna v 19.30
Kráska v nesnázích
Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského o sexu, penězích 
a dobrém člověku.

recenze
Zajatci mlhy
Mladý ruský důstojník Grigorij dostane od nadřízených úkol, 
který by raději nesplnil i za cenu vojenského soudu. Má velet 
skupině německých zajatců a postavit s nimi rádiovou věž kde-
si hluboko v severní tajze. Vesnice uvítá nepřátelskou skupinu 
vidlemi a sekerami, ale po čase se s nepřáteli začne smiřovat a 
nakonec se s nimi sžije. Opuštěné ženy už mají tvrdého a osa-
mělého života dost, a tak jsou rády, když si od Grigorije vyprosí 
do domu zajatce, aby zastali mužskou práci i povinnosti. tato 
relativní idyla ale netrvá dlouho. Věž je dostavena a do vesnice 
přijíždí Grigorijův nadřízený se skupinou ruských vojáků. Když 
vojáci vesnici opustí, nic už nemůže být jako dřív. Mladý reži-
sér Artem Antonov se prakticky vyhýbá obvyklým válečným a 
ideologickým klišé, místo létajících končetin a řevu samopalů 
předkládá divákům komorní drama malé vesničky, která svět 
moc nezajímá a on ji také ne. tento klasicky “ruský“snímek byl 
oceněn na filmovém festivalu v Montrealu a Viborgu.

Režie: Artem Antonov
Hrají: Jurij Tarasov, Anastasia Ševeljova, Sergej 
Graznov
rusko, Německo 2005, 100 minut

Obsluhoval jsem 
anglického krále
Kniha bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále 
patří k vrcholům jeho tvorby. V životních osudech malého 
českého číšníka se tu zrcadlí naděje, konflikty, dramata a 
prohry, kterými prošly české dějiny v minulém století. Na 
motivy tohoto díla napsal Jiří Menzel scénář a zrežíroval 
film o muži, který na konci svého života hledá obrazy času, 
který prožil. O muži, jenž toužil naplnit za každých okolností 
svůj život bohatstvím a krásou a jehož „štěstí bylo vždycky v 
tom, že ho potkalo nějaké neštěstí“. Adaptace děl bohumila 
Hrabala jsou v Menzelově pojetí vždy řemeslně velmi dobře 
zvládnuté, nicméně pod laskavým idylickým závojem je 
divákovi ukryta vnitřní rozervanost a napětí. tyto neduhy 
se v plné nahotě objevují i v „anglickém králi,“ ve kterém 
se nějakého nového nebo neotřelého pohledu nedočkáme. 
V příběhu, kterému byly ubroušeny všechny ostré hroty, se 
pravidelně střídá současnost s minulostí, vzpomínky s reali-
tou, ženská krása s jemnou erotikou. Menzel si z Hrabala 
bohužel vzal jen tu přívětivější a světlejší stránku. reálná 
drsnost, pochmurnost, nevlídnost či naléhavost se zcela 
vytratila a ze stěžejního Hrabalova díla zbyla jen uhlazená 
televizní podívaná. V kontextu české tvorby se sice jedná o 
povedené dílko, ve filmografii Jiřího Menzela se však najdou 
mnohem vydařenější kousky. 

Režie: Jiří Menzel
Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentsch, 
Sophie Schoul, Martin Huba
Čr, sr, Německo, Maďarsko 2006, 120 minut
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Od 9. do 11. února se uskutečnil 
další z víkendů pro děti na faře 
v Heřmanově. Nevěřili byste, 
co se za takový jeden víkend dá 
všechno stihnout! V pátek nave-
čer na našem území přistáli kos-
monauti. Představili nám svoji 
vzducholoď a pozvali nás na 
cestu s nimi na daleký severní 
pól. Děti samozřejmě neod-
mítly, dostaly průkazy polárníka 
a staly se členy posádky. 
Letěly a letěly… najednou se 
ozvalo buM! PrásK! A vzdu-
choloď se ocitla na zemi. 
Následovalo putování na severní 
pól pěšky. 
V sobotu nás čekal velmi 
bojovný den. Neměli jsme co 
jíst, jediné co by nám mohlo 
pomoci, bylo najít Eskymáky 
a vybojovat u nich jídlo. 
Odpoledne nám přechod přes 
další území ztěžovali lední 
medvědi, ale i ty děti statečně 
překonaly. A byli jsme zase 
blíž u cíle. 
V noci nás čekalo vyvrcho-
lení tábora. Děti musely pro-
jít stezkou odvahy. Jejich úko-
lem bylo během cesty vytvářet 

sněhuláka, kterého pak pře-
daly sněžnému muži, který 
čekal v našem cíli. A kde ten 
cíl byl? Přece na severním 
pólu! snad se dětem a všem 
ostatním náš minitábor líbil a 

budou se těšit na další výpravy 
za  dobrodružstvím.

/ Lenka rousová

BíTEššTí KOSMONAUTI 
V HEřMANOVě

DO BOJE. Bítešským dětem se v Heřmanově líbilo.

Pouť 
Nový Jeruzalém 
13. března v 17.00

Program: růženec, sv. zpověď, 
koncelebrovaná mše svatá, ador-

ace a svátostné požehnání
Na pouti, která se uskuteční v 
kostele sv. Václava a Vojtěcha 
v radešínské svratce, budeme 
společně prosit mj. za nová 
kněžská a řeholní povolání, věrné 
spolupracovníky kněží a vzrůst 

víry v našem kraji.

odjezdy autobusu: 
Velká bíteš  15.10 
Osová bítýška  15.15 
Ořechov 15.20  
ronov 15.25  
Vel. Meziříčí zám. schody 15.35  
rad. svratka  16.45

ZVEME VÁS

Odpoledne pro školáky
Hry, kvizy a zážitky každou 
sobotu v 15.30 na faře

Křížová cesta
Každý pátek v 17.20 a každou 
neděli ve 14.30 v kostele (až do 
Velikonoc)

O světových náboženstvích
Přednáška Anny Kopáčkové. 
2.3. v 19.00 na bítešské faře

Představení dětí, 
které půjdou k 1. svatému při-
jímání
4. 3. v 11.00 v bítešském kos-
tele

Postní duchovní obnova 
v Deblíně 
9. - 10.3., vede P. thLic. stanislav 
Pacner

Jarní prázdniny pro mládež 
5. - 9.3. Pestrý program zážitků, 
her, různých aktivit a sportu na 
faře v Osové bítýšce. Info: 566 
536 748.

Svátek Zvěstování Páně
26. 3., mše sv. v bíteši v 18.00

Diecézní setkání mládeže
31.3. v brněnské katedrále. 
Autobus pojede z bíteše v 7.55. 
Viz brno.signaly.cz

Květná neděle
1.4. – bohoslužby s pašijemi a 
svěcením ratolestí v 8 a 11 h.
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sVAtEbNí stuDIO styL
nabízí budoucím nevěstám prvotřídní servis a širokou nabídku služeb:

 
- prestižní šaty francouzských a španělských značek st. Patrick a Herve, nová kolekce

- pánské obleky a vesty
- šatičky pro družičky

- svatební oznámení
- snubní prstýnky

- bižuterie
- kadeřnické služby, svatební účesy

- kompletní úprava nevěsty, vizážistika

Kontakt: benešovo nám. 29, KřIŽANOV 594 51, tel.: 566 522 187, 731 481 586, 607 553 398
Provozní doba: úterý 16 - 19 hod. a sobota 9 - 11 hod. 

Jiný termín možný po  předchozí tel. domluvě.

www.svatebnistudiostyl.cz 

AKCE: 

Při rezervaci šatů 

do 31.3.2007 

sleva 10%

Adresa a kontakt: Masarykovo náměstí 81 vchod z boku pošty. 
Tel/fax:603 570 226 ,566 532 920 email:irma.sro@centrum.cz

Zabezpečuje pro firmy a občany tyto finanční a pojišťovací sužby.
- pojištění osob, majetku a odpovědnosti.
- Stavební spoření a penzijní fondy úvěry , hypotéky a leasingy 

- Pojištění firem:majetku a odpovědnosti,profesní odpovědnosti,stavebně montážní činnost,
strojní pojištění,pojištění automobilů - flotilové pojištění

- Penzijní fondy a životní pojištění pro zaměstnance leasing a operativní leasing.

Obchodní partneři: 
 Pojišťovny  Penzijní fondy

 - Kooperativa pojišťovna a.s. - Komerční penzijní fond
 - Generali pojišťovna a.s. - PF České pojišťovny
 - Česká pojišťovna a.s.  - PF Generali pojišťovny 
 - Česká podnikatelská pojišťovna a.s.   - PF České spořitelny

 Stavební spořitelny Hypotéky a úvěry

 - Modrá pyramida - Raiffeisen banka
 - Hypo stavební spořitelna - Komerční banka
 - Stavební spoření České spořitelny  - Úvěry Modré pyramidy
 (spoření s buřinkou)   

 !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
 NOVINKY – AKCE

   Uzavírání leasingu, účetnictví a samozřejmě nepřehlédnutelné zájezdy CK Cílka

HYPOTÉKA   ZDARMA proběhne 1. a 2. března 2007 

Ušetříte tak až 30.000, - Kč na poplatcích  a to se přece vyplatí !!!!

IRMA, s. r. o. MAKLÉŘSKÁ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST
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Pokračujeme v našem malém seriálu o tom, 
co všechno  se můžete naučit  v bítešské 
Základní umělecké škole. Břišní tanec do 
osnov sice nepatří, ale na pravidelných 
kurzech se jednou měsíčně scházejí ženy 
z Bíteše i okolí, kterým tento tanec uča
roval. Umění, tříbenému již čtyři tisíce let, 
je učí paní Světlana Synáková. 

Co si máme představit, když se řekne kurzy ori-
entálního tance?
Základem je pochopení vlastního těla. Co dokáže, na 
jaké pokyny reaguje, kde je zablokované. Každý člověk 

má bloky někde jinde 
a je důležité, aby je 
dokázal rozpoznat. 
Orientální tanec je 
podle mého názoru 
nejlepším pohybem, 
jaký kdo kdy pro 
ženský organis-
mus mohl vymys-
let. Je přizpůsobený 
ženskému tělu i 
ženské psychice. 
Původně  sloužil  jako 
příprava na porod i 
jako tanec při mys-
tických obřadech. 
Je to uvědomění si 
sama sebe.
Pojmy břišní a ori-

entální tanec poněkud splývají. Je to opravdu 
totéž?
Samozřejmě, že ne. Pojem břišní tanec začali 
používat až Evropané. Orientální tanec je mno-
hem širší oblast a má mnoho různých podob. 
Někdo říká, že se zrodil v Africe, což je pravda jen 
částečně – druhá větev vznikla v Indii, odkud se 
dostala s kočujícími Cikány na západ. Takže to, co 
se tady učíme, je směsí prvků obou těchto tanců. 

A jak jste se k tanci dostala vy?
Určitě to mám trochu v genech – pocházím z Kav-
kazu a mám i trochu turecké krve. Ale až tady 
jsem potkala vynikající americkou lektorku, která 

se učila u renomovaných egyptských a amerických 
tanečnic. Amerika je velmocí i v téhle oblasti. 
Musím mít pro břišní tanec nějaké speciální 
předpoklady?
Samozřejmě je nutné odhodlat se a přijít – a potom 
ještě dostatek vůle vytrvat. Dost žen odpadne hned 
po prvním kurzu, když zjistí, že to není tak jed-
noduché, jak si představovaly. Je to tvrdá práce, 
občas bolí, ale stojí za to. Tělo se zpevní, a to má 
úžasné účinky na celý organismus. 
Jak jste se dostala do Bíteše?
Pozvala mě sem moje žačka z brněnských kurzů 
Anička Kopáčková, která nás ve Velké Bíteši 
představila  a nadále se stará o organizaci. 

Proč doporučujete břišní tanec?
Ženské tělo dostává hodně zabrat a ženy jsou večer 
už tak utahané, že si raději sednou k televizi, než 
aby cvičily. Tím se jim často zablokuje  hrudní a 
bederní páteř – a přesně na vyléčení těchto potíží 
je břišní tanec ideální. Kromě toho má úžasný vliv 
i na psychiku – naučí vás více si věřit, nebát se pro 
sebe něco udělat a mít se více ráda.
Děkujeme za rozhovor.   /MD /OH

CINKAJíCí TANEČNICE

“NEEXISTUJE ŽENŠTĚJŠÍ 
POHYB NEŽ BŘIŠNÍ TANEC,”  
říká Světlana, původem z Kavkazu. 

“Ať už chcete být fit na golf nebo mít zase tak 
krásnou postavu jako před narozením dítěte - 
břišní tanec vás spřátelí s vaším tělem.” 
 
 J.r.Mishkin, M. schill: the Compleat belly Dancer 
 (americká učebnice břišního tance)

CINKÁNÍ PENÍZKŮ DOPLŇUJE EXOTICKOU HUDBU.  
Orientálním tanečnicím se na ZUŠ daří dobře.

Penízky okolo pasu nosily už dívky v harému. 
Bylo to nejen hezké, ale i praktické. Donedávna 
ještě v některých arabských zemích platil zákon, 
že muž může ženu zapudit, když k ní přijde 
a třikrát jí zopakuje „odejdi, nechci tě”.  Žena 
musela okamžitě odejít jen s tím, co měla právě 
u sebe. 
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Žádost u hejtmana bude mít 
snad úspěch

O dění ohledně oprav kos-
tela v Březí jsme vás infor-
movali již v lednovém Exitu. 
O aktuálním stavu infor-
muje Bohumil Káňa, sta-
rosta Březského. 

Ve březí se připravuje velká 
slavnost – primice Mgr. blažeje 
Hejtmánka, která má proběhnout 
6. července 2007. Proto se 
zdejší farnost v čele s Otcem 
bohumilem Poláčkem rozhodla 
provést odstranění vlhkosti kos-
tela z obvodového zdiva, jak 
z vnitřní, tak z vnější strany. První 
etapa těchto prací byla započata 
v roce 2006 a při ní byla oklepána 
vnitřní omítka po celém obvodu 
kostela do výše cca 2 m (210 m2). 
Finanční náklady první etapy byly 
550 000 Kč. 
Na druhou etapu, která má 
proběhnout v letošním roce, byly 
stanoveny náklady ještě vyšší, než 
se původně čekalo - 850 000 Kč. 
Jedná se o provedení sanačních 
omítek, oprav maleb a nátěrů, 
okapového chodníku a sestavení 
a doplnění dvou venkovních 
schodišť z kamene. 
bylo potřeba zajistit tuto nema-
lou finanční částku tak, aby 
mohl být náročný úkol splněn do 
termínu primice. Na jednáních 
mezi Otcem bohumilem a sta-
rosty obcí farnosti byly dohod-
nuty postupy, jak uvedenou 
částku získat. Jednotlivé obce se 
zavázaly, že přispějí na každého 
obyvatele 300 Kč, což je při 800 
obyvatelích farnosti 240 tisíc Kč. 
Další část má být získána ze 
sbírek od občanů a příspěvků 
rodáků a podnikatelů. 
Dále se rýsovala možnost zís-
kat finanční dotaci na zacho-

vání a obnovu kulturní památky 
z grantu kraje Vysočina. Dle 
grantových pravidel může vlast-
ník památky získat až 250 000 
Kč na opravu jedné památky 
v kalendářním roce. 
Farnost stála ovšem před 
velkým problémem, neboť 
kostel ve březí nebyl kulturní 
památkou, a tak se na něj dotace 
nevztahovala. bylo nutno kos-
tel za kulturní památku proh-
lásit, a na prohlášení byl velmi 
krátký termín, protože žádost 
o dotaci musela být podána ke 
kraji Vysočina do 15. 2. 2007. 
s velkým přispěním odboru 
kultury a památkové péče kraje 
Vysočina, Územního odborného 
pracoviště Národního památ-
kového ústavu v brně a 
odboru výstavby a regionál-
ního rozvoje Městského úřadu 

Velké Meziříčí a s přispěním 
radního kraje Vysočina  
J. Huláka se podařilo dodat na 
ministerstvo kultury veškeré 
potřebné podklady pro vyhlášení 
kostela Jména Panny Marie ve 
březí za kulturní památku.  Kostel 
byl pak 14. 2. 2007 za nemovi-
tou kulturní památku skutečně 
prohlášen. Dle zúčastněných 
aktérů byl kostel za kulturní 
památku prohlášen v rekordně 
nejkratším čase. 

 Bohumil Káňa

KOSTEL V BřEZí VyHLášEN 
KULTURNí PAMáTKOU

Z prostorových důvodů jsme 
článek pana starosty museli 
zkrátit. Zájemci o jeho plnou 
verzi s podrobnými informacemi 
o historii kostela jej najdou na 
adrese www.brezi.wz.cz  

VE KŘOVÍ SE V ÚNORU BAVILI. Skupina Provokace místní sokolovnu dostala 3. února 
do varu.
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Čas plesů, zábavy a oslav skončil, máme období půstu a přípravy na Velikonoce. V Exitu však atmosféru 
zábavy a veselí připomínají fotky ze soutěže, kterou jsme vyhlásili v minulém čísle.  srdečně gratulu-
jeme výhercům, kteří se mohou těšit na slíbené ceny – volné vstupenky na bowling u raušů, poukázky 
bítešského hudebního půlkruhu a knihy věnované Kolpingovou rodinou.

VELKá OSTATKOVá SOUTěž

Chcete vidět, jak vypadaly ostatky v Jinošově? Máte 
možnost! www.jinosov.info

1. místo:  Petra Slámová, Ořechov. Vyhrávající fotku najdete v barvě na druhé straně obálky, zde ji zastupuje fotka všech ořechovských maškar.

Masopust - nebo ostatky - patří  u nás k nejdůležitějším 
předjarním událostem. I letos celá vesnice ožila 
veselým průvodem originálních masek, který byl 
doprovázen hudebníky, chodil od domu k domu, aby 
písničkou nebo vtipným výstupem potěšil všechny 
obyvatele. Koblihy byly usmaženy, nechybělo něco 

ostřejšího na zahřátí, zkrátka nálada byla výborná. 
Hlavním pořadatelem celé akce byl sbor dobrovol-
ných hasičů.  / Petra Slámová

Masopust v Ořechově a Ronově

2. místo: Jiří Ráboň, Křoví. Na snímku jsou čarodějnice Elvíra a 
Kadimura.

3. místo: František Kšica, Moravské Knínice. Tam se museli dobře 
bavit…
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Březské letos 
prokoukne
V rámci Programu obnovy ven-
kova budou provedeny sadové 
úpravy parčíku v centru obce 
březské. tento parčík zabírá 
rozlohu 0,25 ha a bude na něm 
nutno provést terénní mode-
lace s dodáním cca 600 krych-
lových metrů kvalitní ornice, 
která bude sloužit k zatravnění 
a ozelenění parčíku vybranými 
keři a stromy. 
Dále obec zamýšlí upravit část 
místní komunikace od pro-
dejny ke kulturnímu domu, 
včetně vybudování chodníků, 

parkovacích míst a obslužných 
komunikací k jednotlivým 
domům. tato akce, na kterou 
je již zpracováván projektový 
úkol, bude finančně nejnároč-

nější. tomu museli zastupitelé 
přizpůsobit i rozpočet obce, 
který schválili na svém únoro-
vém zasedání.  

/ Bohumil Káňa

Čikov: 
V místním kulturním domě probíhá rekon-
strukce zázemí (tzv. pekla). V jarních měsících 
též proběhnou opravy místní komunikace.

Domašov: 
byly spuštěny nové webové stránky obce www.
domasov.info. Zájemci na nich získají mj. infor-
mace o historii i současnosti obce, podrobné 
zprávy o životě v místní farnosti, ale i pěkné fotky 
z akcí, které se v obci konají.

Jasenice, Jinošov: 
Místní borci si vedli velice zdárně v letošní NHL 
- Náměšťské hokejové lize. Dva zápasy před kon-
cem soutěže zaujímají druhé místo z celkových 
dvanácti.

Katov: 
Letos bude druhou etapou pokračovat oprava 
místního víceúčelového hřiště. O dotaci obec 
žádá Jihomoravský kraj. / Dva týmy místních 
hasičů se zúčastnily o posledním únorovém 
víkendu tradiční soutěže Dolnoloučská zima. 

Košíkov, Ludvíkov: 
Dne 8. února proběhlo v obcích měření rychlosti 
řidičů. A věřte, že celá polovina jich musela 
zaplatit pokutu. 

Krokočín: 
V letošním roce proběhne veřejná sbírka mezi 
občany a podnikateli na opravu místní kap-

ličky. Více informací přineseme v příštích čís-
lech Exitu.

Křižínkov: 
Obec v letošním roce chystá opravu návsi a 
kanalizaci u místní kapličky. O dotaci požádala 
Jihomoravský kraj.

Ořechov: 
18. února se uskutečnil kulturním domě dětský 
karneval na motivy pohádky „Princ a Večernice“. 
Děti měly za úkol vysvobodit Večernici ze spárů 
zlého Mrakomora, to se jim podařilo a Mrakomor 
byl vyhnán. Všechny potěšila bohatá tombola, 
sponzorům touto cestou děkujeme.

Osová bítýška: 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 
2007 ve výši 15 567 900 Kč. Počítá s rela-
tivně málo investicemi – dle slov starosty 
Josefa Macha obec své úsilí a úspory zaměřuje 
na stavbu nové tělocvičny, jejíž cena dosáhne 
23 000 000 korun.  

tasov: 
Obec připravuje rekonstrukci bytovky na jižním 
konci obce (ve směru na budišov). Plánuje se i 
provedení půdní vestavby. 

Zbraslav: 
18. února se v Kulturním domě uskutečnil kon-
cert skupiny soumrak, Jedná se o amatérský folk-
rock inspirovaný příběhy z bible.

Krátce z obcí

PODěKOVáNí
 V rámci výchovně vzdělávacího okruhu „Výprava za mámou a tátou“ 
se děti seznamovaly v lednu s různými povoláními rodičů.
Děti  si odnesou nejvíce poznatků do života tím, když si samy 
něco prožijí. Domluvili jsme se proto s vedoucí Jeřábkovy 
pekárny ve Velké bíteš paní Hanou Pöcklovou, která pro všechny 
děti naší školky připravila poutavou a zajímavou exkurzi.   
Poděkování patří tedy všem zaměstnancům Jeřábkovy pekárny a 
především jejich vedoucí paní Haně Pöcklové za to, že si na nás 
udělala čas a vysvětlila dětem i nám, jak vzniká jejich výborné pečivo, 
které jsme i ochutnali. Za kolektiv MŠ Hana Sedláková
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Zkoušet 
a zkoušet...

Od roku 2003 pořádá MŠ 
Masarykovo náměstí výtvarné 
kurzy pro veřejnost. Za okny 
školky se během sobotních 
odpolední barví textil, vyrábějí 
se kraslice a zejména se ple-
tou nejrůznější košíky a tácy 
z pediku. Poprosila jsem paní 
ředitelku a hlavní organizá-
torku těchto kurzů paní Hanu 
sedlákovou o krátký rozhovor.

Můžete přiblížit práci s pe-
dikem?
Technika pletení je obdobná jako 
technika pletení z proutí. Pedik je 
liánovitá palma, která se průmys-
lově zpracovává na různé prů-
měry. Je měkčí než proutí a delší. 
Před pletením vyžaduje na něko-
lik minut teplou vodu. Navíc se 
může i barvit barvami na textil a 
mořidly na dřevo. V rámci našich 
kurzů pedik kombinujeme s šénou 
- což je plochý materiál (odpad 
z pediku) - dále mořskou trávou, 
kukuřičným šustím, provázkem...
Je velký zájem o vaše kurzy?
Pořád máme dost zájemců 
a nejen z Velké Bíteše a okolí. 
Jezdí za námi i ženy z Křižanova, 
Brna, Velkého  Meziříčí, Náměště 
nad Oslavou, Zbraslavi, Rosic, 
Zastávky u Brna. 
Čekali jste takový zájem, když 
proběhl první kurz pletení z 
pediku?
Nečekali jsme to. Mysleli jsme, že 
uděláme jeden cyklus. Ale zájem 
byl takový, že jsme pokračovali 
dál. Na původní skupinu se stále 
nabalují noví zájemci. Dokonce 
jsme měli v kurzu i dva muže. 
Naší nejstarší pletařce bylo 73 let. 
A tato paní byla velice šikovná a 
trpělivá. Spousta účastnic našeho 
kurzu si navíc už nakoupila lite-
raturu a tak se práce s pedikem 
stala jejich koníčkem i doma.

Dokážete odhadnout, kolik lidí 
vám prošlo pod rukama?
Určitě přes 147 lidí.
Co byste doporučila těm, kte-
rým se napoprvé něco nezdaří?
Pletení z proutí nebo pediku je 
řemeslná práce. Takže nezbývá 
než zkoušet a zkoušet a zkoušet.
Připravujete pro další kurz 
něco netradičního?
Doufám, že zkusíme smaltované 
šperky. 

Při práci jsem na chvíli vyru-
šila pravidelné pletařky a zeptala 
jsem se jich, co jim práce s pe-
dikem přináší.
 „Pro mě je to víkendové rela-
xační odpoledne. Chodím na 
kurzy ráda, odpočinu si tady. 
během týdne na to nemám čas.“ 
Jarka Cendelínová
„Odpočinek a dobrý pocit, že 
jsem něco dokázala. ráda bych za 
nás všechny poděkovala organi-
zátorkám kurzů.“ Jitka březinová
 /MD

Mám ráda při 
práci návaznost 
a smysl...

... říká paní Jarmila tomková, 
učitelka výtvarného oboru na 
ZuŠ.

Můžete představit výtvarný 
obor?
Výtvarný obor má v základním 
cyklu 75 dětí - od přípravného 
studia po šest ročníků základ-
ního studia. Druhý cyklus je 
čtyřletý. Šestileté studium je 
ukončeno absolventskou prací, 
kdy děti různými technikami 
zpracovávají svoji myšlenku od 
počátečního návrhu, rozvíjející 
se fáze, až po výsledek. 
V rámci výuky jsou tři před-
měty: plošná tvorba - kresba 
a malba, prostorová tvorba - 

modelování včetně keramiky a 
objektová a akční tvorba. 
Liší se metody práce s dětmi 
v minulosti a současnosti?
Kdysi se prosazovaly výjimečné 
techniky, ale obsah a forma 
unikala, pak se zase techniky 
potlačovaly. Dnes je mnoho 
technik, kreativních materiálů 
i pomůcek. Učitel musí umět 
vybírat, třídit a předávat. Já 
se snažím každý rok zařazovat 
do výuky něco výjimečného, co 
jsme předtím nedělali. Souvisí 
to i s tím, že pokud děti chodí do 
oboru šest roků, musím připra-
vovat nové techniky  náměty. 
Odkud čerpáte inspiraci?
Všude. Nerada se opakuji  a  
mám ráda „nově vytvářet 
věci“. Z knih, časopisů, inter-
netu, aktivních kurzů. Navíc 
moje dcera studuje výtvarnou 
výchovu v Olomouci, takže 
spolu konzultujeme.
V jakém duchu se ponese 
letošní výtvarná výstava?
Bude zaměřená na návrat 
k tradici - návraty k dekoru, 
malování modře... Různě zpra-
cováváme tradice. To, co kdysi 
zvládli naši předkové, doká-
žeme taky.
Pokračují někteří vaši žáci ve 
výtvarné práci dál?
Určitě. Pokračují v tom, co tady 
započali. Každý rok se děti 
dostávají po talentových zkouš-
kách na pedagogické i textilní 
školy, zubní laborantky, umě-
lecké rytí kovů... Letos mě velmi 
potěšila Lucka Voborná, která 
se dostala na  školu uměleckých 
řemesel. 
Vzpomínáte z dětství na 
někoho, kdo vás k výtvarné 
výchově vedl?
Měla jsem vždycky zájem o to, 
co se týkalo výtvarné výchovy. 
Vzpomínám na pana učitele 
Kršku, který učil ve Zbraslavi a 
na Zastávce. Byl to takový vše-
stranný oblastní  malíř.  /MD
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Chcete zkusit jízdu na koni?A poznat 
okolí Velké Bíteše i z jiného pohledu? 
Navštívili jsme statek v Krevlicích a poví
dali jsme si s panem MVDr. Hruškou.

Jaká je historie statku?
Můj praděda tady kdysi dělal správce. Za soci-
alismu to byl státní statek. Část byla naší rodině 
později vrácena, část jsem odkoupil.
Jak vás napadlo chovat koně?
Není to jen o koních. Původně jsme začínali země-
dělskou výrobou. Chováme ovce, prasata a koně. 
U těch jsem byl dlouho, jezdil jsem na nich 8 let, 
během studií veterinární fakulty. Chtěl jsem s tím 
pokračovat dál.

Vypadá to jednodušší, 
než to ve skutečnosti je.

Jezdíte na koni?
Ano. Jezdím a nejen sám. Učíme jezdit na koních 
- máme proškolené učitele, děláme i vyjížďky po 

okolí. V jezdectví samozřejmě máme konkurenci, 
protože v okolí je několik stájí. Ale my máme dobré 
zázemí, krytou i venkovní jízdárnu. Každý to  
může zkusit. Vypadá to jednodušší, než to ve sku-
tečnosti je. Stačí zavolat a domluví se termín. 
Jakou péči koně vyžadují?
V podstatě každodenní péči. Musí mít čisto, pohyb, 
pravidelné hřebelcování. Každý den se snažíme 
ujít alespoň 12 kilometrů – což je okruh do Osové 
Bítýšky a zpátky.
Jakou váhu na hřbetě unese kůň? 
Kůň unese patnáct procent svojí hmotnosti, takže 
pokud má 7- 8 metráků, unese i 120 kg. 
Kolik máte ustájených koní?
Ustájeno máme devět  koní a na jaře by mělo při-
být dalších  pět.  Ale zatím je nemám kam dát, 
chtěl bych pokračovat v úpravách stájí a rozšířit 
je. 

Hektar střech

To souvisí s vašimi plány do budoucna, jaké 
tedy  jsou?
Hlavně je tady spousta práce. Nejen terénní úpravy 
a úpravy stájí, ale třeba i hektar střech.

KOPyTA OD PAMPELIšEK

KAMARÁDI.  Pan Hruška se věnuje svým koním každý den 
– oni ho za to mají rádi.

TAK POJĎ HOLKA.  Ing. Šabacká vyvádí koně ze stáje.
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Chtěli bychom časem  přistavovat pension.  Uvidí 
se, co bude dál. 
Váš statek i  stáje zdobí obrazy, kdo je malo-
val? 
Všechno moje máma. (Bítešská výtvarnice pí. 
Hrušková, pozn. red.)
Za kolik se dá koupit kůň? 
Je to různé. Poník může stát i 7 tisíc, hříbě kolem 
15 tisíc a dospělý i přes 50 tisíc. Za koně, který má 
za sebou úspěšnou kariéru, zaplatíte ještě mno-
hem víc.

Ve stáji jsem se náhodou sešli s yvonou Šabackou, 
která na koni jezdí už 7 let. Nedalo nám to a ptali 
jsme se i jí.

Jak ses s dostala k jízdě na koni ty? 
Původně jsem začínala na Osové.
Co ti jízda na koni přináší?
Relaxaci, odreagování, navíc pobyt na čerstvém vzdu-
chu a radost ze sledování přírody. Je krásné pozorovat  
přírodu v zimě, když je krásně zasněžená nebo na 
jaře, když mají koníci kopyta od pampelišek.
Jak často jezdíš na koni?
Snažím se pravidelně, alespoň jednou týdně. 

Studenty na univerzitě učím arabské 
přísloví, že nejkrásnější pohled na 
svět je ze sedla koně. 
A to můžu potvrdit.

Spadla jsi někdy z koně?
Několikrát. Mám štěstí, že jsem chodila do gym-
nastiky a umím se stočit. Nejhorší pád jsem měla 
před několika roky, před bítešskými hody… Když 
spadneš, musíš se do sedla hned vrátit, jinak se 
začneš bát. Není to jako když ovládáš kolo nebo 
motorku. Kůň se všeho lekne. 

(rozhovor s politoložkou Ing. yvonou Šabackou při-
neseme v některém z dalších čísel Exitu)

Děkujeme za rozhovor a koníkům za pózování a 
výdrž při fotografování.

/OH a MD

Mobilní telefon 
na p. Hrušku 731 716 536

DNES DO BÍTÝŠKY?  To je jedno, ze sedla koně je krásně všude.
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Chcete zažít dobrodruž
ství s medvědy na horách? 
Nebo pohodové lyžování 
aniž byste se báli, že ztra
títe permanentku? Odleťte 
do Kanady. Jirka Pražák 
z Velké Bíteše tam strávil 
půl roku. 

Vrátil by ses do Kanady?
Určitě. Nádherná příroda, životní 
styl, pohoda, kavárny, medvědi a 
výborné služby. Za půl roku jsem si 
splnil to, co jsem si chtěl už dávno 
splnit u nás. Za 14 dnů práce jsem 
si koupil auto a mohl jsem bez 
problémů rozvíjet svoje záliby - 
později jsem si koupil výbavu na 
snowboard, notebook, foťák a uží-
val jsem si toho. To nelze srovnávat 
s tím, co je  u nás. 

Jak ses do Kanady dostal? 
Chtěl jsem vždycky vycestovat 
do zahraničí, ale do klimatic-
kých podmínek shodných s Čes-
kou republikou. Proto jsem zvo-
lil Vancouver. Dostal jsem pra-
covní vízum díky stavební fakultě 
ČVUT v Praze.

Jaké byly tvoje první pocity po 
přistání?
Hodně deprimující - takový 
„Neználek ve Slunečním městě“. 
Let trval 11 hodin, přesedal jsem 
ve Frankfurtu. Letěli jsme proti 
času, nespal jsem 36 hodin. Navíc 
jsem měl  komunikační problémy. 

A první zážitky?
Asi zážitek s řidičem autobusu, 
který mě vezl tam, kde jsem poz-
ději bydlel. S úsměvem na tváři 
mi řekl: „Když jsem byl mladej, 
tak mě chytli v autě policajti, a 
od tý doby jezdím na kartičku 
z knihovny.“ (smích)

Velké dveře letištní haly 
se otevřou a ty tam 
stojíš a co...? Co teď?

Kde jsi bydlel?
Bydlel jsem na  Richard Street ve 
studentské ubytovně. Prvních pár 
nocí jsem přespal v hostelu na 
Main Street. Druhý den, strávený 
ve Vancouveru, jsem šel na poho-
vor s agenturou. Prošel jsem nehez-
kou čtvrtí China Town, pokračo-
val jsem ulicí East Hastings, kde 
byla spousta narkomanů a pro-
stitutek.
Paní v agentuře nám hned 
v úvodu dala pár rad: „Hlavně 
nebydlet na Main Street, tam je 
spousta bezdomovců a vyhnout 
se  China Town a hlavně East 
Hastings, to jsou nejhorší čtvrti 
města. A já to stihl za dopoledne. 
(smích)

Za jak dlouho ti připadal 
Vancouver blízký a známý? 
Asi za tři měsíce, když už jsem něja-
kou dobu pracoval a měl jsem pár 
známých. Začínal jsem jako pomoc-

ník na stavbě, pak jsem se vypraco-
val na druhého tesaře. Renovovali 
jsme  a rekonstruovali stavby. 

V Kanadě můžeš rozvíjet své 
zájmy, a to hned.

Jak jsi využíval volný čas?
Každý víkend jsem cestoval, kolem 
Vancouveru je spousta nádher-
ných hor. Buď jsem jezdil na pláž, 
nebo do hor... 

...chceš říci, že jeden víkend jsi 
strávil na pláži a druhý v lyžař-
ské kombinéze?
... dá se to tak říct. Navštívil 
jsem i hokejové utkání Vancouver 
vs. Detroit, byl jsem v Calgary, 
Jasperu, na Vancouver Island. 
Z hokejového utkání mám záži-
tek, na který rád vzpomínám. 
Koupil jsem si pivo a za chvíli ke 
mně přiběhl malý Číňan a říká 
mi: Ty tady piješ pivo? Já na to: 
No, koupil jsem si pivo, tak je 
tady piju. A on mi řekl, že jsem 
si nepřečetl nápis na lístku. Na 
tom bylo napsáno  Non alcoho-
lic area.

BíTEšáK V KANADě?
To není kanadský vtip!

POHODA - Na pláži.
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Máš podobných zážitků víc?
Pochopil jsem, že s  evropským 
myšlením v Kanadě nepro-
jdeš. Utvrdil mě v tom i nápis: 
Zkontroluj si stav nádrže, další 
čerpací stanice bude za 300 kilo-
metrů.  100 kilometrů je v Ka-
nadě nic. 
Nebo při lyžování v lyžařském 
středisku Whistler jsem na sjez-
dovce objevil nápis: Buď na sebe 
opatrný, dalších 7 km nikoho 
nepotkáš. A taky jsem nepotkal.
Na horách jsem se setkal s tako-
vou dřevěnou konstrukcí, na kte-
rou se zavěšovalo jídlo. Kdo si 
nechal přes noc ve stanu třeba 
jen konzervu, byl sám proti sobě. 
Medvědi byli všude. (smích)

Tvojí velkou zálibou jsou hory, 
kam ses dostal?
Navštívil jsem Rocky Mountains, 
kde jsme si vyšlápli na nejvyšší 
horu Mt. Robson 3954 m. Za 
odměnu jsme strávili celý večer 
v Hot Springs (termální pra-
meny). 
Líbila se mi i lyžařská střediska 
Lake Louis, Whistler. 

Je něco, co tě překvapilo na cho-
vání lidí?
Důvěra. Můžeš nechat odemčené 
auto na ulici a nikdo ti z něj nic 
nevezme. Šéfova přítelkyně mi 
řekla, že jejich syn pořád ztrácí 

klíče, takže už pět let nezamy-
kají. 
S kamarádem z Filipín jsem vyra-
zil na snowboard a když jsme 
si koupili permanentku na celý 
den, tak nám paní navíc dala 
čárový kód. Prý pro případ, kdy-
bychom ztratili permanentku. Na 
základě kódu nám vystaví novou. 
Nevím, jak by to fungovalo třeba 
v Krkonoších.
Nebo přímo ve Vancouveru lidé 
dávají věci, které už nepotřebují, 
před dům a někdo si je vezme. 

Kamarád takhle našel televizi 
s ovladačem, ve kterém byly i 
baterky. A návod nechyběl. 

Děkuji za rozhovor a fotky.

Navrch jeden kanadský vtip 
od Jirky. 
Definice Kanaďana: 
Neozbrojený Američan se 
zdravotním a sociálním pojiš-
těním.

 /MD 

POHODA - Na horách.
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V minulém čísle ExItu162 jsme vám při-
nesli rozhovor s předsedou HC spartak Velká 
bíteš JIříM CHADIMEM, týkající se sou-
časného stavu velkobítešského hokeje, při-
čemž kladené otázky se netočily pouze kolem 
sportovních výsledků oddílu, ale i kolem 
dalších záležitostí, které chod hokejového 
oddílu v našem městě výrazně ovlivňují. 
Některé z nám poskytnutých odpovědí při-
měly vedoucího ts města Velké bíteše PAVLA 
GAIZuru k tomu, aby na ně obratem reago-
val. 
Nyní vám proto předkládáme jeho vyjádření 
týkající se dané problematiky (na jeho žádost 
přesně v takové podobě, v jaké nám je pře-
dal). 

„Není žádné HC Spartak Velká Bíteš kontra TS 
Velká Bíteš !“
Aby bylo ve věcech trochu jasno, je potřeba uvést pro 
veřejnost základní fakta.
Zimní stadion je v plném rozsahu majetkem města a 
s ohledem na státní dotace i nadále musí být. Toto spe-
cifické zařízení má sloužit veřejnosti a pochopitelně též 
sportovnímu klubu HC Spartak  Velká Bíteš (dále jen 
HC) a ostatním sportovcům.
Technické služby (dále jen TS) na základě smluvního 
vztahu – tzv. smlouvy o výpůjčce – toto zařízení pro 
město provozují, zajišťují jeho základní chod a funkč-
nost. Je nutné zdůraznit, že TS jsou ze zákona samo-
statným právním a ekonomickým subjektem a musí 
se tudíž dle platných zákonů chovat a respektovat je! 
Nejsou zde od toho, aby zabezpečovaly vlastní spor-
tovní činnost jednotlivých oddílů a řešily jejich vnitřní 
problémy a jejich provozní náklady.
Jak bylo zmíněno úvodem, jedná se o zabezpečení 
služby veřejnosti a její dostupnost, jejímž předpokladem 
je řádné hospodaření a funkčnost svěřeného zařízení. 
Celá koncepce není tudíž postavena na tvorbě zisku za 
každou cenu, ale na vyrovnaném hospodaření s tím, že 
přiměřený zisk je tvořen pouze z prodeje volné kapacity 
ledové plochy externím zájemcům, v žádném případě 
pak na úkor HC.
Dokladem toho je i skutečnost, že TS hradí za HC 
nájemné za kabiny pronajaté od TJ Spartak Velká Bíteš 
ve výši 58 000,- Kč ročně a přispívají na rozvoj mlá-
deže (přípravka, žáci a dorost) částkou 200-280 tis. Kč 
ročně tím, že jim hradí 50% nákladů na tvorbu a pro-
voz ledové plochy.

Při průběžné kontrole rozsahu finanční podpory ze 
strany města Velká Bíteš vůči HC bylo zjištěno, že město 
formou finančních příspěvků poskytlo HC za období 
2002 – 2006 cca 8 mil. Kč. Z tohoto objemu uhradilo 
HC za uvedené období TS za ledy (a nic více) 2,6 mil. 
Kč. Vzhledem k průběžným finančním problémům HC 
přijalo proto město v roce 2006 opatření, které spočívá 
v tom, že hradí poměrnou část nákladů na tvorbu a 
udržování ledové plochy po dobu cca 28-30 týdnů ve 
výši cca 700-750 tis. Kč. Tím město zabezpečuje mož-
nost řádného využití zimního stadionu jak pro veřej-
nost, tak i pro všechny oddíly HC a ostatní sportovce.
Zbývající náklady, tj. na tvorbu a údržbu ledové plo-
chy, elektrickou energii, plyn, vodu, propan-butan, 
pohonné hmoty, provozní média, mzdy, odvody a 
daně, pojištění a revize, údržbu technologie a drob-
nou údržbu musí dokrýt TS z prodeje volné kapa-
city ledové plochy cizím – externím subjektům a z ve-
řejného bruslení.
Výnosy ze vstupného na mistrovská a přátelská utkání 
jdou mimo TS přímo do pokladny HC. 
O všech příjmech a výdajích na středisku zimního sta-
dionu je vedena předepsaná podrobná evidence a prů-
kazné účetnictví. Hospodaření zimního stadionu je 
každý rok uzavřeno roční účetní uzávěrkou a kontro-
lou externí auditorské společnosti. Hospodaření rovněž 
podléhá kontrole dozorčí radou a podrobná zpráva je 
předkládána a projednávána radou města.
Z přehledu, zpracovaného za období 2002 – 2006, 
jasně vyplývá řádné a zodpovědné jednání a hospoda-
ření pracovníků TS na středisku zimního stadionu, což 
na svém lednovém zasedání jednoznačně konstatovala 
rada města. Tam, kde jiné srovnatelné zimní stadiony 
dostávají (od majitele objektu, resp. zřizovatele) na běž-
nou údržbu 0,3 – 1,5 mil. Kč a mají navíc příjmy z po-
mocných zařízení (sauny, restaurace, ubytovny…), TS 
za pět roků nedostaly ani 1,- Kč. Tato srovnatelná zaří-
zení přesto vykazují ztrátu ve výši 0,5 – 3 mil. Kč na 
rozdíl od TS, které pět roků hospodaří beze ztrát.
Závěrem je nutné opakovaně zdůraznit, že TS na HC 
v žádném případě nevydělávají a podle zákona nemo-
hou a nesmí do majetku města investovat, ani provádět 
jinou než drobnou údržbu.
Je na místě též poděkovat všem příznivcům ledního 
hokeje a důchodcům, kteří zdarma nebo za minimální 
mzdu pomáhají zimní stadion udržovat v řádném 
chodu – hokejisté jsou to však – pouze ti bývalí. 

Ing. Pavel Gaizura, Jednatel společnosti 

„NENí žáDNé HC SPARTAK VELKá BíTEš
KONTRA TS VELKá BíTEš!“
Vedoucí TS Pavel GAIZURA reaguje na náš rozhovor s předsedou HC Jiřím Chadimem
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VESLOVÁNÍ – 
jízda na veslařském trenažéru

Petr OUŘEDNÍČEK 
mistrem ČR !!!

I Velká bíteš už má svého sportovního mis-
tra republiky! PEtr OuřEDNíČEK, hájící 
barvy veslařského oddílu ČVK brno, zvítězil 
v kategorii juniorů (ročníky 89, 90) na xIV. 
Mezinárodním mistrovství Čr v jízdě na ves-
lařském trenažéru, které se konalo 10. února 
2007 v Olomouci. Jelikož se jedná o sku-
tečně mimořádný úspěch, hned v přístím čísle 
ExItu162 vám s úspěšným sportovcem při-
neseme rozhovor, ve kterém se ho mimo jiné 
zeptáme i na jeho další sportovní cíle a plány. 

HC SPaRtaK VELKÁ BÍtEš

Stále a také již 
definitivně na chvostu…

 
Ani další odehrané zápasy nepřinesly našim hoke-
jistům žádné výrazné výsledkové zlepšení.  Alespoň 
předváděná hra ale byla přece jen pro oko diváka 

trochu lahodnější, než tomu bývalo dříve.
A navíc si naši v únoru připsali na své konto i 
jeden velice cenný skalp, když dokázali v derby 
zápase konečně porazit svého rivala z Vel-
kého Meziříčí, a to dokonce na jeho ledě 
(4:3 v prodloužení). Pohříchu to byla jediná 
výhra našeho mužstva v tomto období. Ostatní 
zápasy pak končily tak, jak je u našeho muž-
stva v této sezóně obvyklé, totiž porážkou.
Po uzávěrce tohoto čísla ExItu162, to zna-
mená během posledního týdne února 2007, 
hokejisty čekaly poslední dva zápasy základní 
části soutěže, které vzhledem k jejich umís-
tění vlastně byly i jejich posledními zápasy 
v celé letošní sezóně. V příštím čísle našeho 
měsíčníku vám proto přineseme již konečnou 
tabulku celé letošní sezóny.

výsledky hC velká Bíteš za poslední období:

Velká Bíteš – Technika Brno 3:11,  branky našich: Hudcovský, Bačák, Hökl
Nový Jíčín – Velká Bíteš 5:4p, branky našich: Sklenář 2, Kozlík, Jaskula
Velká Bíteš – Orlová 3:10, branky našich: Hudcovský, Kroupa, Hökl
Přerov – Velká Bíteš 6:1, branka našich: Kroupa
Velká Bíteš – Blansko 0:4
Velké Meziříčí – Velká Bíteš 3:4p, branky  našich:  Drdla  2,  Kroupa, 
Hudcovský
Velká Bíteš – Hodonín 2:5, branky našich: Bačák, Veselý
Šternberk – Velká Bíteš 11:0

JUDO

Jak se nám vedlo v lednu 
a únoru...

 
Začátek letošní sezony byl poznamenán chřip-
kovou epidemií, která bohužel zasáhla i náš 
oddíl. Proto dorostenci a starší žáci prozatím 
nenastoupili na soutěžní žíněnky. O to víc nás 
těší úspěchy těch mladších a nejmladších, kteří 
stihli absolvovat několik soutěží. Zde je pře-
hled jejich nejlepších výsledků:

Vzhledem ke vzrůstající formě a aktivnímu 
přístupu závodníků k tréninkům věříme, že 
letošní rok přinese ještě mnoho medailových 
umístění. Nové zájemce rádi přivítáme na tré-
ninku.
Informace na:  ondrej.blaha@mujmejl.cz

VE ZKRatCE:
Fotbal

Hráči FC spartak Velká bíteš ve svém prvním 
přípravném utkání před novou sezónou pora-
zili v sobotu 18.2. na umělé trávě ve Velkém 
Meziříčí tým Jaroměřic nad rokytnou 4:2 
(1:2). branky zaznamenali r. Hammer, M. 
Dufek, M. buchta a t. Dvořák

FC spartak Velká bíteš před zahájením jarní 
sezóny usilovně a zároveň intenzivně posi-
luje kádr mužstva. V boji o záchranu v KP při-
cházejí na půlroční hostování pomoci JAN 
DVOřáK z Náměště nad Oslavou a LuKáŠ 
bErKA z Velkého Meziříčí. O dalších posilách 
se navíc stále ještě jedná. 

Hokej
V průběhu března 2007 (přesné datum ještě 
nebylo v době uzávěrky známo) proběhne 
„Konference klubu“ HC spartak Velká bíteš, 
kde by mimo jiná měla proběhnout také volba 
nového předsedy klubu. 

Místo a datum konání Jméno Umístění
Počet 

zápasů
Počet 

vítězství

Brno 13. 1. 2007
Měcháček Jiří 3.místo 4 2

Batelka Ondřej 3.místo 3 1

Jihlava 26. 1. 2007
Vondrák Petr 1.místo 4 4

Hrdlička Daniel 3.místo 4 2

Brno 17. 2. 2007

Juráček Rostislav 1.místo 2 2

Hlobil Radim 2.místo 2 1

Měcháček Jiří 3.místo 4 2

Měcháček Matěj 3.místo 2 1

Hlobil Tomáš 3.místo 3 1



 �� / OHLÉDNUTÍ / NAHLÉD-�� / KULTURA

Dejte nám vědět o akcích u vás! 724 782 165 / Ladislav Koubek

Čt 1.3. Petr Bende & band. Koncert k novému albu „Život ve vteřinách.cz“. TIP EXITU NA VÝLET. 
Viz www.petrbende.cz.

Brno  -  kulturní  centrum 
Musilka

19.30

Pá 2.3. O světových náboženstvích. Přednáška paní Anny Kopáčkové V. Bíteš - fara 19.00

So 3.3. Dětský karneval. Hraje p. Coufal. Čikov - kulturní dům 14.00

Zábava se skupinou Provokace Osová Bítýška - sokolovna 20.00

Charitativní ples Ústavu sociální péče Jinošov a MěKS Náměšť. Hraje Reflex Brno. Náměšť - sokolovna     20.00

Ne 4.3. Představení dětí, které letos půjdou k prvnímu svatému přijímání V. Bíteš - kostel 11.00

Po 5.3. - Pá 9.3.  Jarní prázdniny pro mládež. Pestrý program zážitků, her, různých aktivit a sportu.
Viz www.osovabityska.cz a 566 536 748.

Osová Bítýška - fara celý týden

Út 6.3. Karel Růžička – jazzové piano. Šestý koncert X. sezóny BHP. Viz str. 9 V. Bíteš - kulturní dům 19.00

Pá 9.3. Cvičeníčko - dopolední hraní, dovádění, skotačení, batolení a zpívání nejen pro rodiče 
s dětmi. Pořádá mateřské centrum Človíček 

V. Bíteš - hala TJ Spartak 9.30

Ne 11.3. Plavání v Nové Vsi. Pořádá Seniorklub.  V. Bíteš - od Spořitelny 8.00

Karneval pro děti. Pořádá Infocentrum a Klub kultury. V. Bíteš - kulturní dům 14.00

UPOZORNĚNÍ: Farní odpoledne, plánované na 11. března, bylo ODLOŽENO kvůli kolizi termínů. 

Pěvecký recitál Japonských umělkyň.  Miki Isochi - mezzosoprán a Kyoko Asaka - klavír se 
představí s programem písní, árií a romantického klavíru: Mahler, Brams, Strauss, Liszt, Bizet a 
Rossini

Náměšť - kostel 17.00

Výměna manželek z Jindřichova. Více se dočtete v minulém Exitu TV Nova 20.00

Po 12.3. Vernisáž výstavy obrazů J. Odvárky V. Bíteš - Klub kultury 17.00

Út 13.3. - Pá 23.3. Výstava obrazů malíže J. Odvárky V. Bíteš - Klub kultury 8.00 -15.30

St 14.3. Metodické odpoledne grafomotoriky před školou. Odpoledne  pro  předškoláky  a  jejich 
rodiče. Bližší informace ve vitríně MŠ a na www.skolkavbites.com 

V. Bíteš - MŠ náměstí  15.00

So 17.3. Výtvarný kurs pro veřejnost - oplétání pedikem. Vyrobíme si kulatou  ošatku, stěny pletené 
taženou technikou - madeirou

V. Bíteš - MŠ náměstí  14.00

Zábava se skupinou Provokace Jasenice - kulturní dům 20.00

Út 20.3. Baby club. Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let. V. Bíteš - MŠ náměstí  15.00

St 21.3. Seniorklub s ing. Josefem Novotným V. Bíteš - kulturní dům 15.00

Pá 23.3. Cvičeníčko. Pořádá mateřské centrum Človíček  V. Bíteš - hala TJ Spartak 9.30

So 24.3. Folkový špíz. Minifestiválek folkových skupin a písničkářů. Účinkují: Hanka Hložková & H-quar-
tet,  Tom  Bowling,  Nestíháme,  Pavel  Pokorný,  Kámen  úrazu,  Lístek,  Luboš  Pospíšil  a  Bohouš 
Zatloukal

Náměšť - sokolovna 18.00

Ne 25.3. Vítání jara na Šmelcovně. Pořádá Seniorklub V. Bíteš - od Spořitelny 10.00

Út 27.3. Červené odpoledne pro děti V. Bíteš - MŠ U Stadionu 15.00

St 28.3. Beauty den Salome. V jarním duchu a s kadeřníkem, jak na celulitu a nežádoucí centimetry V. Bíteš - Klub kultury 10.00-20.00

Výprava za zvířátky na farmu.  S  sebou  můžete  vzít  starý  chléb,  jablka  nebo  mrkvičku  pro 
zvířátka

V. Bíteš - sraz u lékárny U 
Tří Sloupů 

10.00

Pá 30.3. „Než přijdou Velikonoce“. Výroba mýdel, drátkování a korálkování, velikonoční dekorace. 
Pořádá MC Človíček. Viz www.clovicek.salixus.cz nebo 605587457

V. Bíteš - SOU 18.00

So 31.3. Výtvarný kurs pro veřejnost - oplétání pedikem. Budeme oplétat dva keramické tácy. V. Bíteš - MŠ náměstí  14.00

Velikonoční diskotéka V. Bíteš - kulturní dům 21.00

Zábava se skupinami Bagr a Provokace Kralice 20.00



Expert na CHORVATSKO?
Do konce března akční sleva 9 %   

S námi si vyberte Ty pravé dny pro vaši dovolenou.

Správně CK Cílka. Po velice úspěšné sezóně 2006 přicházíme s rozšířeným sortimentem služeb, 
množstvím benefitů, akcí, balíčků a výhod a ještě lepší cenovou nabídkou, slevy a odměny pro 
skupiny  již od 8 osob !!!!!!!!!!!!! 

Chorvatsko - BIOGRAD  n/m
Hlavní sezóna (1.5. - 15.6.2007) nebo (15.9. - 31.10.2007) Mimo hlavní sezónu  (15.6.-15.9.2007)   

Dospělá osoba      3850,-Kč / osoba na 7 nocí                      2690,-Kč /osoba na 7 nocí
Dítě mladší 3 let   ubytování zdarma                                      ubytování zdarma

Ceny nezahrnují: jídlo (ovšem možnost stravování tu je,vše záleží na domluvě a výběru z námi 
nabízených služeb), dopravu a pobytovou taxu, placenou na místě v kunách nebo eurech, která 
činí 40 Kč na osobu za jednu noc. 

Chorvatsko - Igrane  Ceny již od 3350,- Kč / osoba na 7 nocí včetně polopenze

Chorvatsko – Bratuš Ceny již od 3230,- / osoba na 7 nocí

Česká republika – Dolní Morava Ceny již od 590,- Kč / osoba na noc

CK Cílka Kontakt: 
LUKON.travel@email.cz           Biograd@email.cz

Zrůst Lukáš 737 810 666              Růžička Kamil  604 919 422 
Masarykovo nám. 81, Velká Bíteš, Kancelář firmy IRMA s.r.o.  (vchod z boku pošty)

IRMA, s. r. o.

 !!Nově u nás!!  
    

- možnost sjednání leasingu i operativního leasingu na automobily,
stroje, zařízení a technologie

- vedení účetnictví včetně poradenství a společného zdanění manželů
Nabízíme Vám ve spolupráci s obchodními partnery dlouholetou praxi 

v pojišťovnictví, kompletní servis pro občany i firmy včetně zajištění 
likvidace a bankovních úvěrů.

MAKLÉŘSKÁ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST



s.r.o.




